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ERC demana que el Parlament
debati sobre els moviments
migratoris i d'acollida
La formació republicana ha impulsat una comissió d'estudi i ha reclamat debatre
"lluny de partidismes" i de forma conjunta per afrontar-ho com un fet "estructural"

Ruben Wagensberg, diputat d'ERC, en una roda de premsa al Parlament. | ACN

El diputat d'ERC Ruben Wagensberg ha presentat aquest dimarts una proposta per impulsar una
comissió d'estudi sobre els moviments migratoris i d'acollida al Parlament. Els republicans volen
revisar "de dalt a baix" les polítiques d'acollida i volen estudiar-ho a la cambra catalana de forma
"transversal".
En roda de premsa al Parlament, Wagensberg ha defensat la comissió d'estudi com "l'espai idoni
per seure i discutir sense condicionants i des de zero un nou paradigma migratori que és present
i no s'aturarà". L'impulsor de la plataforma Volem Acollirar i ara diputat d'ERC ha advertit, en
aquest sentit, que el fet migratori és "estructural" i reclama que els grups parlamentaris es
posaran d'acord per impulsar la comissió d'estudi conjuntament i "lluny de partidismes". La intenció
és acabar amb un "gran paquet legislatiu" que revisi les polítiques d'acollida o amb accions
concretes des del Govern.

En plena crisi al Mediterrani i amb la mirada a l'acollida del vaixell Aquarius, Wagensberg veu
una "finestra d'oportunitat" per avançar. Veu una opinió pública" favorable a l'acollida i a la
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interculturalitat" i en aquest sentit ha reivindicat la visita que van fer amb el president de la
Generalitat, Quim Torra, a les persones tancades a l'escola Massana -"ens vam comprometre a
estudiar les demandes", ha assegurat. Ja n'ha parlat amb JxCaT i Wagensberg no dubta que
rebrà també l'aval de la majoria: "Tan de bo que hi siguin tots", ha afegit el diputat dels
republicans.

La CUP exigeix el tancament dels CIE
També la CUP ha exigit que es garanteixi la llibertat de moviments, els drets a la migració i els
drets humans de les persones refugiades que demanen asil. Els anticapitalistes han demanat al
Govern que compleixi amb les conclusions aprovades l'any 2012 al Parlament sobre el
tancament dels CIE i amb les quotes d'acollida que tots els països de la Unió Europea han
incomplert. També han demanat que s'aturin les persecucions de col·lectius com el de manters.
Segons ha explicat la diputada Natàlia Sànchez, la "dreta xenòfoba" ha aconseguit el seu objectiu
amb l'Aquarius: "Rebutjar l'acollida". Però ha assegurat que l'esquerra també: "És una acció
humanitària però en el fons no es va a l'arrel ni al motiu pel qual aquestes persones estan en
aquesta situació". Sànchez ha insistit que cal tenir en compte el context dels països d'on fugen i
l'"espoli" que els països europeus fan d'aquests territoris en conflicte.

https://www.naciodigital.cat/noticia/157572/erc-demana-parlament-debati-sobre-moviments-migratoris-acollida
Pagina 2 de 2

