13 - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL EN COMÚ PODEM PER UN RETORN DIGNE
DELS CATALANS I CATALANES RESIDENTS A L’EXTERIOR I ELS SEUS DESCENDENTS.
El Ple de l’Ajuntament, per majoria, amb 19 vots a favor [PSC i ECP] i 4 abstencions [C’s]
dels/de les 23 regidors/regidores assistents, aprova la moció següent:
“Amb l'esclat de la crisi econòmica de 2008, milers de catalans van emigrar a la recerca de
noves oportunitats. Si mirem les dades, durant la dècada de 2008 a 2018 han marxar un total
de 139.500 catalans, unes dades que manifesten la profunditat de la crisi econòmica al nostre
país. Aquest fet implica no només la impossibilitat per a garantir unes condicions de vida
dignes per a milers de catalans i catalanes que van haver de buscar oportunitats en altres
països, sinó que a més suposa una gran pèrdua de capital per al propi desenvolupament de
Catalunya.
Tampoc podem obviar que la gestió de la crisi econòmica va estar acompanyada de polítiques
neoliberals que lluny de fer front a l'augment de la desigualtat i l'exclusió van aprofundir encara
més la pèrdua de drets socials per a amplis sectors de la nostra societat. Una mostra és
l'aprovació al 2011 per part de Convergència i Unió i el Partit Popular de la Llei 10/2011 de
simplificació i millorament de la regulació normativa, on els drets de la població retornada es
van veure retallats, eliminant la possibilitat d'inserció i fent inoperativa la llei de retorn aprovada
al 2002.
A l’àmbit de Catalunya, el propi Estatut d’Autonomia de 2006 reconeix en el seu article 7.2 que
gaudeixen de la condició política de catalans “els espanyols residents a l’estranger que han
tingut a Catalunya el darrer veïnatge administratiu, i també llurs descendents que mantenen
aquesta ciutadania”. En quant a polítiques de retorn, l’Estatut d’Autonomia de Catalunya
estableix en el seu article 138 que correspon a la Generalitat en matèria d’immigració: “La
promoció i la integració de les persones retornades i l’ajuda a aquestes, i l’impuls de les
polítiques i les mesures pertinents que en facilitin el retorn a Catalunya”. L’àmbit municipal és
la porta d’entrada per als catalans i catalanes residents a l’exterior en el seu procés de retorn,
és per això que les administracions municipals tenen la necessitat d’adaptar les seves
polítiques als seus veïns i veïnes que viuen a l’exterior com a potencials usuaris de
l’administració.
Sens dubte, estem lluny de revertir les conseqüències econòmiques i socials que va generar la
crisi econòmica iniciada en 2008. No obstant això, hem d'avançar en polítiques que permetin
reduir la desigualtat i l'exclusió social i que garanteixin drets per a aquells sectors que van ser
més afectats, entre els quals es troben aquelles persones que davant la falta d'oportunitats van
haver d'emigrar
Per tot això, es proposa al Ple l’adopció dels acords següents:
Primer - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya a quantificar la xifra real de persones
emigrades i que es tinguin en compte en la elaboració dels pressupostos autonòmics, amb la
finalitat de que puguin absorbir les necessitats de tota la població.
Segon - Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya per desenvolupar les diferents lleis
relacionades amb les comunitats catalanes a l’exterior.
Tercer - Instar al Parlament de Catalunya i als Grups Parlamentaris a revertir les retallades a
la llei 25/2002 realitzades al 2011, adaptant l’accés a la condició de persona retornada a les
necessitats actuals.

Quart - Crear programes locals per a les persones emigrants i retornades que puguin facilitar
l’accés a informació fàcil i accessible que precisa en tot el procés de emigració i retorn,
incloent requisits per acollir-se als programes de retorn, el calendari del vot pregat o els
programes d’accés a la sanitat.
Cinquè - Acollir i millorar el servei d’empadronament municipal per atendre a les persones
emigrants i retornades amb urgència atesos els terminis limitats establerts per lleis per accedir
a la condició de retornat.
Sisè - Eliminar el requisit de temps d’empadronament a la ciutat per l’accés als diferents
programes municipals per als veïns i veïnes emigrades i retornades que hagin tingut el seu
últim veïnatge a la ciutat avanç d’emigrar.
Setè - Traslladar aquests acords a les entitats municipalistes ACM (Associació Catalana de
Municipis i Comarques) i FCM (Federació Catalana de Municipis) i als Grups Parlamentaris
amb representació al Parlament de Catalunya.”

