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Descripció i objectius:
L’argument principal que emmarca l’estudi és que la gestió de la diversitat que
genera la immigració es pensa i es gestiona des del punt de vista territorial
municipal. Si existeix una característica que distingeix la gestió de la immigració
a Catalunya aquesta és la seva perspectiva municipal.
La visió municipal de l'acomodació de la immigració és un fet rellevant que
requereix una anàlisi detallada, amb l’objectiu bàsic de conformar els
principals trets de l’enfocament propi de Catalunya. Tenim precedents amb
temes de gestió religiosa, com els casos de construcció d'oratoris a Premià de
Mar, temes de gestió dels immigrants irregulars amb l’empadronament, temes
de participació i acció de les associacions d’immigrants a través dels consells
consultius municipals, i temes relacionats amb la definició d’una política
d’interculturalitat des de també les administracions locals.
El nostre propòsit es teoritzar empíricament les diferents dimensions d’aquest
enfocament municipal i mostrar com es conforma l’agenda social i política de
la immigració a Catalunya.
Assumint aquesta premissa municipal, aquest estudi vol abordar en particular
com es gestiona la immigració des del punt de vista de la diversitat que
genera, entesa sota tres dimensions bàsiques: diversitat religiosa, diversitat
lingüística i diversitat nacional. L’objectiu bàsic és cartografiar els principals
temes de l’agenda municipal en matèria de gestió de la diversitat a
Catalunya. Aquesta cartografia s'estructurarà a partir de les següents
dimensions:

•
•

•

•

Dimensió demogràfica o geografia humana de la diversitat: relació
immigració, nacionalitat, municipis.
Dimensió administrativa: com s'estructura dins l'organigrama dels
ajuntaments la gestió de la immigració i com s’aborda el tema de la
immigració des del punt de vista de les competències municipals. Tensió
entre competències municipals i realitats que ha de gestionar. Quines
relacions intergovernamentals i estructures de relacions entre municipis
(relacions horitzontals) i entre municipis i administracions superiors
(Generalitat, Estat, UE) existeixen i es poden conformar?
Dimensió de participació: relació municipis i associacions d'immigrants,
canals de participació dels immigrants en els municipis, especialment
tenint en compte que no tenen els drets polítics al vot. Principals canals i
estructures de consulta i representativitat.
Dimensió política pública: com plantegen els municipis la gestió de la
diversitat i l’enfocament de la interculturalitat. Anàlisi comparatiu dels
programes municipals d'immigració que aborden l’enfocament
intercultural.

Aquests quatre capítols (seguint les quatre dimensions) vindran precedits per
una introducció (a càrrec dels coordinadors) en la que es considerarà: a) per
què fer un enfoc per categories i no per grups; b) especificitat del cas català:
gestió municipal de la diversitat; c) descripció dels conflictes entorn de la
immigració en l’àmbit municipal: burka, empadronament, construcció de
mesquites, Plataforma per Catalunya, etc.; i d) definició de diversitat.
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