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Rumors racistes

Què són els rumors?

Els rumors són declaracions falses que es difonen d’una persona a 
una altra sense que se’n demostri la veracitat, amb la intenció de ser 
assumides com a reals.

I els rumors racistes?

Són els rumors vers les persones d’altres nacionalitats, color de pell 
diferent, etc. 

Per què ens els creiem?

•	Perquè hi ha gent que els creu. 
•	Perquè corroboren idees o creences prèvies de qui els accepta. 
•	Perquè són una forma de gestionar ansietats i incerteses. 

Quines altres conseqüències tenen?

•	Juguen un paper tranquil·litzador en determinats contextos 
socials.
•	Fan molt mal, tant als subjectes dels rumors com al conjunt de 
la societat, ja que creen i alimenten societats excloents, discrimi-
natòries... racistes.

Aquesta exposició pretén desmentir rumors i apos-
tar per la cohesió social i la convivència, en un mo-
ment delicat on més que mai cal que fem pinya! 
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Ens estan envaint i 
aquí no hi cabem tots?

Població

Durant els primers 75 anys del s. XX van arribar més de 3 milions de 
persones de fora de Catalunya, sobre una població que no arribava 
a 2 milions, i hi hem cabut tots i totes. D’altra banda, en el passat, 
molts catalans i catalanes van haver d’emigrar, així com d’exiliar-se. 

A 1 de gener del 2011, a Cata-
lunya les persones immigrades 
representaven el 15,7% de la 
població.	Els	nostres	fills	i	filles	
també són o seran persones im-
migrades a d’altres països, ja 
que en aquest mateix any van 
marxar de Catalunya més per-

sones que no pas van venir a viure-hi -saldo migratori negatiu- i la 
previsió és que segueixi així fins al 2020. 

A més a més, la immigració també és una necessitat per a nos-
altres (volum de població i jubilacions), per la baixa taxa de natalitat 
i l’alta esperança de vida.
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Ens prenen la feina i 
fan baixar els sous?

Mercat laboral

Les persones immigrades van venir perquè hi havia feina i faltava 
mà d’obra. Aquest ha estat l’autèntic “efecte crida”. 

La taxa d’atur de les persones immigrades el quart trimestre de 2011 
va ser del 34,82% enfront del 
20,69% de la taxa de les per-
sones autòctones. I en no tro-
bar feina els seus permisos 
de residència van començar 
a perillar...

La discriminació i sobreexplo-
tació que pateixen persones immigrades s’ha agreujat amb la crisi i a 
més a més senten alçar-se veus dient que ja no són necessàries, 
que no tenen els mateixos drets i que han de marxar cap als seus 
països...

Però tothom sap qui són els autèntics responsables de la crisi... 
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Formació

La majoria de les persones immigrades pertanyen als sectors més 
educats dels països d’origen, i són les que es veuen més capaces 
d’afrontar les despeses i els reptes que comporta la immigració.

Les persones immigrades estan més formades que les autòcto-
nes.

Al 2010, a Barcelona, el 30,6% de la població estrangera tenia es-
tudis superiors, per només un 
22,6% de l’autòctona. A més, 
només un 2,3% de la població 
estrangera no temia estudis, 
davant d’un 12,1% de l’autòc-
tona. 

El fet de tenir més formació, 
però,	no	comporta	que	desenvolupin	feines	més	qualificades,	més	
aviat al contrari. L’any 2004, més del 40% de les persones immigra-
des feien feines per sota dels seus estudis.

No tenen formació?
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Vénen pels avantatges 
socials, copen els ajuts 
i són una càrrega?

Ajuts socials

La despesa social d’Espanya és de les més baixes de la Unió Europea. Si 
vinguessin només pels avantatges socials, molts altres països serien més 
atractius (Ex: França).

Les cotitzacions de les persones immigrades han estat fonamentals 
per mantenir el sistema de pensions.

Durant l’any 2007, a Catalu-
nya les persones immigrades 
van rebre el 4,7% de la des-
pesa social i representaven 
el 12,8% del total de la ciuta-
dania.

No hi ha prestacions socials específiques per a persones immi-
grades i, l’any 2010, el percentatge de persones immigrades usuà-
ries de serveis socials va ser del 5,5%.

Les persones immigrades creen riquesa, en els últims anys han 
generat la meitat de l’increment del PIB. Encara més, s’estima que 
sense immigració el PIB per càpita hauria disminuït.
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No paguen impostos i re-
ben més del que aporten?

Per tal de renovar els permisos de treball i de residència, les perso-
nes immigrades han d’estar al dia de les cotitzacions a la Seguretat 
Social i dels pagaments a Hisenda. Per tant, paguen impostos amb 
els mateixos criteris que tothom.

Per tant, les persones immigrades aporten més del que reben. El 
problema és que la riquesa que generen no sempre es reparteix de 
forma justa ni repercuteix en serveis a les zones on l’arribada de gent 
nouvinguda ha fet créixer les necessitats.

Impostos

De	fet,	al	2005,	el	total	dels	ingressos	fiscals	de	les	persones	immigra-
des (IRPF, cotitzacions socials, IVA, impostos especials, etc.) superaven 
en gairebé 5.000 milions d’euros el valor del conjunt de totes les pres-
tacions que rebien (atur, pensions, sanitat, educació, integració, etc.).
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L’alumnat immigrat, de mitjana, obté pitjors resultats acadèmics: això 
els fa culpables?

No, perquè els resultats estan molt relacionats amb:

- la classe social: les classes populars tenen pitjors resultats que 
les benestants.

- la segregació escolar: el 
84,5% de l’alumnat immigrat 
va anar a l’escola pública i es 
va concentrar en les esco-
les amb alumnes de situació 
econòmica més baixa (Cata-
lunya, 2009-2010).

- l’atenció a la diversitat,	la	qual	és	clarament	insuficient.

L’alumnat immigrat (com ho són les classes populars) són les vícti-
mes d’un sistema educatiu classista, segregador i poc respec-
tuós amb la diversitat.

Centres educatius

Baixen el nivell dels 
centres educatius?
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Habitatge

No	ens	enganyem,	fins	i	tot	sense	tenir	en	compte	si	les	persones	
llogateres són autòctones o immigrades, els coneguts “llits calents” 
i els “pisos pastera” són un fenomen molt poc habitual (per sota 
del 0,5 i el 0,2% respectivament).

Les	persones	immigrades	han	llogat	(o	fins	i	tot	comprat)	pisos	en	
condicions inferiors a les exigides per les persones autòctones, de 
manera que han contribuït a 
revaloritzar molts immobles 
antics o mal conservats, que 
haguessin quedat buits. 

Les	persones	immigrades	tampoc	s’aprofiten	dels	habitatges	socials.	Per	exem-
ple, en els últims 3 anys, només 1 de cada 20 d’aquests pisos (el 5%) s’ha ad-
judicat a famílies immigrades, que representen més del 15% de la població. 

Viuen apinyats i baixen 
el valor dels pisos?
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Reben ajuts per obrir co-
merços i no compleixen 
els horaris?

Comerç

L’administració no ofereix ajuts específics per obrir comerços a les 
persones immigrades, de manera que aquestes només poden optar 
als mateixos ajuts que qualsevol persona autòctona. A més, la gran ma-
joria dels comerços regentats per persones immigrades no demanen 
aquests ajuts perquè al voltant de l’11% no saben que poden fer-ho!

La Llei d’horaris comercials de Catalu-
nya estableix limitacions específiques 
en funció del tipus d’activitat comercial, la 
ubicació i la mida de les botigues o els pro-
ductes que s’ofereixen.

Les botigues d’alimentació de menys de 150 m2 poden obrir qualsevol dia de 
l’any excepte els festius de tancament obligatori (1 de gener, 1 de maig, 11 de 
setembre i 25 de desembre) i sense limitació d’horari! I d’altres establiments de 
serveis, com ara els dedicats principalment a la venda de pa, els situats en mu-
seus, les perruqueries, els locutoris i les bugaderies poden obrir en dies festius.
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Civisme

Són incívics i augmen-
ten la delinqüència?

A Barcelona, entre els anys 2006 i 2010, només el 18% de les mul-
tes per incivisme van ser per a persones immigrades residents a 

la ciutat (que eren el 17,3% de la pobla-
ció l’any 2010).

Les estadístiques indiquen que proporci-
onalment, hi ha més persones preses es-
trangeres	que	autòctones.	Això	significa	
que les persones immigrades delinquei-
xen més que les autòctones? No, perquè:

•	Les dades no són comparables, ja que la delinqüèn-
cia és més gran entre els homes i les persones joves (i 
les persones immigrades ho són majoritàriament).

•	El 40% dels delictes comesos a Espanya per persones 
estrangeres són comesos per turistes o persones en 
trànsit.

•	L’estereotip “persona immigrada=delinqüent” i les 
dificultats econòmiques faciliten l’empresonament i 
dificulten	la	llibertat.	
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Identitat

No es volen integrar i es-
tem perdent la identitat?

A l’any 2010, el 71% de les persones inscrites als cursos de cata-
là de normalització lingüística van ser persones immigrades i dintre 
d’aquest grup, la meitat eren llatinoamericanes. A l’any 2011, el 
40% de les persones immigrades residents a Catalunya parla-
va català. 

La cultura catalana evolucio-
na i es renova a partir d’apor-
tacions de catalans i catalanes 
d’origen immigrat. 

Les havaneres són el testimoni de la marxa a Cuba durant el segle XIX de nom-
brosos	mariners	catalans,	a	l’igual	que	la	rumba	flamenca,	també	anomenada	
catalana, és hereva directa de la guaracha cubana.

Kiko	Veneno,	nascut	a	Figueres	i	un	dels	renovadors	del	flamenc	modern,	co-
menta sobre ell mateix: “aquest andalús profund es veu obligat de tant en tant a 
defensar la seva terra d’origen i a combatre els prejudicis que envolten Catalu-
nya i els catalans”.
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Tenen més drets i menys 
obligacions que la resta de 
la ciutadania?
Tota la ciutadania és igual en drets i deures, en oportunitats i obli-
gacions independentment del seu lloc de “naixement, raça, sexe, re-
ligió, opinió o qualsevol al-
tra condició o circumstància 
personal o social” (Art. 14 
Constitució Espanyola).  

Els drets i deures de les per-
sones immigrades també estan regulats per la “Llei dels drets i les 
Llibertats de les persones estrangeres” (Llei d’Estrangeria).

Les persones immigrades...

Drets i deures

• NO tenen el dret de votar a les eleccions Europees ni a les 
del Congrés dels Diputats ni a les del Parlament de Catalunya. 
•	El dret a l’habitatge està limitat a aquelles que disposen 
del permís de residència de llarga durada (s’obté a partir de 5 
anys de residència legal).
• NO tenen el dret de presentar-se a les oposicions per accedir a 
treballar a l’administració pública igual que la resta de ciutadania.
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Abusen dels serveis 
sanitaris i col·lapsen 
les urgències?

Sanitat

La despesa sanitària dels estrangers representa un 4,6% del total a 
Espanya, van al metge la meitat que la població autòctona, consu-
meixen menys medicaments i al 2009 van representar el 7,3% del 
total d’intervencions quirúrgiques a Catalunya. 

A més, les persones immigrades que utilitzen els serveis sanitaris són 
principalment cotitzants de la seguretat social o infants i embaras-
sades, que segons la Declaració Universal dels Drets Humans, tenen 
dret a la sanitat com qualsevol altra persona.

Tampoc és cert que col·lapsin les urgèn-
cies:	fins	i	tot	a	les	àrees	amb	més	po-
blació estrangera (Ciutat Vella, Raval...), 
les persones immigrades usen les ur-
gències en la mateixa mesura que les 
persones autòctones.
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Què puc fer jo?

Ser actiu/va davant dels rumors:

És important tenir una actitud crítica amb la informació.

Les dades són una eina molt bona per combatre rumors.

Cal sumar gent en aquesta lluita i que aquestes persones 
sumin més gent!

Pots trobar-ne més informació a:
www.secretariat.cat/antirumors
www.bcn.cat/antirumors 

Coordina: Taula intercultural del Secretariat d’Entitats de Sants, Hosta-
francs i la Bordeta.

Entitats participants: Associació Cultural Cubaneo lo Auténtico, Associ-
ació Cultural la Barretina Mestissa, Associació de Comerciants i Veïns de 
Creu Coberta, Associació Noves Amistats, Associació Mexico-Catalana 
MEXCAT, Asociación Cívica y Asistencial de Afrocolombianos Semilla de 
Paz, Asociación Cultural Caporales Centralistas, Amazan. Promoció So-
ciocultural i Desenvolupament, Centre Social de Sants, Colla dels Caste-
llers de Sants, Comissió de Veïns de la Bordeta i Comissió d’Immigració 
de l’Assemblea del 15-M.


