
Declaració sobre les mesures de l’Ajuntament respecte a 

l’empadronament dels immigrants a Vic 

 

Arran dels últims esdeveniments succeïts els darrers dies pel que fa a  l’empadronament dels 

immigrants a la ciutat de Vic, i pel que fa al posicionament que ha adoptat la secció local de Vic 

d’Esquerra Republicana de Catalunya i el seu grup municipal, un grup de militants d’aquesta 

secció local hem cregut convenient mostrar el nostre posicionament contrari a no permetre 

empadronar-se als immigrants domiciliats a Vic  pel fet que els hi manqui regularitzar la seva 

entrada a l’Estat, impedint així el seu accés a la sanitat pública, i el dels seus fills a sanitat i 

escolarització. En aquest sentit fem una crida a la militància d’ ERC de Vic a sumar-se a aquesta 

declaració. 

Per aquest motiu exposem: 

1- Que hem assistit i assistim a unes improvisacions contínues i contradictòries de 

l’Alcalde, que han anat de denunciar els immigrants a la policia a impedir el seu 

empadronament, donar-los de baixa, requerir-los al cap d’un temps, o exigir visats, 

sense cap document escrit que concretés de quines mesures es tracta . El grup 

municipal i la secció local d’ ERC, però, han assentit a totes i cada una de les 

confuses declaracions de l’Alcalde, per contradictòries que fossin. 

2- El nostre posicionament és contrari a qualsevol mesura de l’Ajuntament de Vic que 

impedeixi als veïns de la ciutat, immigrants o no, complir la seva obligació 

d’empadronar-se, els aboqui a l’ inexistència legal, i els impedeixi rebre assistència 

sanitària, ajuts socials, i escolaritzar els seus fills, condemnant-los a emmalaltir i a 

l’analfabetisme. 

3- Donem suport a les iniciatives que es derivin d’aquest posicionament de rebuig a 

les mesures discriminatòries que pugui adoptar l’Ajuntament de Vic. 

4- Donem suport a les entitats que han mostrat el seu rebuig a aquesta mena de 

mesures. 

5- Refusem que el govern espanyol decideixi què és legal i què no, i que l’Ajuntament 

de Vic es sotmeti a una opinió governamental espanyola que no té més valor que 

la tingui qualsevol altra persona o Institució, perquè només els jutges poden 

decidir sobre la legalitat d’una mesura. Com a catalans, com a demòcrates, i com a 

independentistes, no podem acceptar sotmetre’ns a l’opinió d’un govern espanyol 

mentre no sigui imposada per un jutge independent i imparcial. 

6- Donem suport a la clara posició que ha adoptat la direcció nacional d’Esquerra 

Republicana de Catalunya. 

 

 

 



És per aquest motiu que demanem a Esquerra Republicana de Catalunya de Vic: 

1- Que es replantegi el seu suport a les mesures que improvisa l’Alcalde de Vic, 

essent conseqüent i coherent amb els nostres principis republicans i democràtics 

com ja ha fet la direcció nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya mostrant el 

seu rebuig a les mesures anunciades per l’Alcalde. 

2- Que la secció local de Vic a través de la comissió organitzadora inclogui aquesta 

qüestió a la propera assemblea local d’Esquerra Republicana de Catalunya de Vic, 

que es celebrarà el proper 29 de gener de 2010. 

 

 

 

 

 

 

 


