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19/01/2010: Arran de Vic, a Banda Ampla

Categoria: General

Escrit per: Banda ampla

Arran de l’anunci de
l’Ajuntament de Vic
de negar
l’empadronament als
immigrants sense
papers, “Banda
Ampla” s’endinsa en
la relació entre els
nouvinguts i la
societat d’acollida a
Catalunya. Més d’un
16% de la població a
casa nostra és de
procedència
immigrant. “Banda
Ampla” posa a debat
diverses qüestions
relacionades amb la
immigració, com ara
en quina mesura ha
canviat aquesta
realitat l’ús dels
serveis bàsics, com la
sanitat o l’educació? Som sincers quan opinem sobre la immigració, tant si som
immigrants com si som societat receptora? És fàcil integrar-se a Catalunya? S’ha de
permetre que portin els seus símbols religiosos a l’escola? Quin ús del català fan? Han
gestionat bé els polítics el fenomen de la immigració?
Per debatre aquestes preguntes, “Banda Ampla” convida immigrants dels diferents
collectius que viuen a
Catalunya, mediadors
culturals, empresaris que els
donen feina, un metge de la
sanitat pública que gestiona al
seu CAP l’afluència de la
immigració, un director
d’escola amb un 75%
d’alumnes immigrants i també
veïns de Vic, immigrants que hi
viuen i professionals que han
d’administrar la realitat diària
d’una localitat amb un 25,7%
de població estrangera.
UOC Universitat d'Hivern
Curs Educació gestió conflictes Cursos per a mestres i professorat
www.uoc.e du

Comentaris

Lluis ha escrit:
Jo crec que si es tracta d'un problema humà, que ho és, abans d'empadronar-se a
l'ajuntament, haurien d'anar a la policia i que els hi facin un DNI, i desprès empadronar-los.
L'Estat ha passat la "patata calenta" als ajuntaments i això és que està malament.
20/01/2010 22:47:40

DAVID ha escrit:
JA NO REC ONEC EL MEU BARRI NI LA MEVA C IUTAT ESTEM SENT ENVAITS PER MILIONS DE
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EXTRABGERS, I C AP POLITIC TE LA DEC ENC IA D'ATURAR AQUESTA INVASIÓ, ES
INSOPORTABLE I ESC LATARÀ D'ALGUNA MANERA PERQUE AIXO NO POT SEGUIR AIXI

Banda Ampla (TV3) al Facebook

20/01/2010 22:57:55

Jordi ha escrit:
Hi ha molta por a dir el que realment es pensa per no ser acusat de racista.
S'ha d 'admetre a persones amb treball i voluntat d'integració, no pot ser que gent que entri
de forma irregular facin servir serveis que es paguen entre tots i això repercuteixi
negativament amb les persones que treballem i contribuïm amb els nostres impostos a la
sanitat, educació...
Aqui es creuen amb el dret de exigir de tot i no tenen nasos de fer-ho en el seu propi país
que es on radica realment el problema.
20/01/2010 22:58:32

Fes-te'n admirador/a

El Banda Ampla (TV3) Aquesta Nit, a les 22.20, desp
la immigració, de Vic, de l'empadronament, del català, d
immigrants i moltes coes més. Us hi esperem!
BANDA AMPLA SOBRE VIC I LA IMMIGRACIÓ
Hora: dimecres, 20 / gener / 2010 22:20
Lloc: TV3, 22.20

Fa 11 hores
Banda Ampla (TV3) té 883 admiradors

Joan Imbert ha escrit:
No estem parlant de inmigració, sino de inmigració ilegal. Qualsevol pais civilitzat, que pretén
donar serveis públics al seus ciutadans, inmigrants o no, ho pot fer si aquests ciutadans amb
les seves aportacions generen els recursos necessaris. No hi ha res gratis, i aqui no hi cap
tothom. Aleshores, quan una persona entra ilegalment, el que cal és exigir que ho faci
legalment, i si no, que se l'expulsi, en lloc de donar tots els serveis, que no es poden pagar.
C al enfrontar la realitat tal com és.
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Banda A mpla a l Fa ce bo ok

20/01/2010 23:01:15

LLuis ha escrit:
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La manca de recursos és bàsicamenbt perque els immigrans tenen les mateixes o millors
atencions que nosaltres els autoctons: sanitat, colegi, menjador, pisos, etd. ¿Què han pagat
ells? Res o poc. ¿Qué em pagat nosaltres? tot. Tot la vida pagant impostos perquè ara nijguin
aquests desarrapats sense papers i desestabilitzin el pais. No estic en contra de l'immigració.
Això no. Amb contracte i un cop llest el cintracte a casa falta gen.
20/01/2010 23:11:35

Immigració, des de totes les perspectives,
aquesta nit a "Banda Ampla"
esther de vic ha escrit:
Si el problema són els recursos, perquè no busquen els recursos en el seu propi país?? Si
una persona autòctona perd la feina i els seus fills necessiten menjar, se li facilitarà vals de
supermercats?? si no pot pagar una sortida d'escola , els seus fills podran anar a la sortida o
s'els hi negarà??? Si tant fàcil és arreglar tot el que passa amb la inmigraciño en aquest país,
perquè no van amb aquests comentaris i propostes al seu propi país i ho exposen als seus
governants???

Arran de Vic, a Banda Ampla
Mapa de la immigració a Catalunya
El coneixement, clau en el fenomen de la
immigració
Vic: tolerància, diversitat i recursos
La immigració, una questió només de

20/01/2010 23:31:46

'papers'?
Les dones i la immigració

Montserrat ha escrit:
No pot ser que vinguin sense contractes i sense papers. Si trevallen, que paguin els
impostos. No hi ha dret que una dona sense papers li facin amb carrec a la Seguritat Social
un tractament in-vitro, i la meva mare va morir als 95 any sense haver cobrat la llei de
dependencia que li havien valorat i concedit. Se saben tots els drets i no saben les
obligacions. A C astelldefels els meus net no van tenir plaça escolar perque es guardaven pels
inmigrants i van tenir d'anar a Gavá. A mes, les dones de fer feines sense papers cobren 10
€ l'hora, i trevallen al menys 30 horas a la setmana i no paguen cap impost i tenen dret a
tot.Quan tenen un fill els hi donen u n cotxet i les pots veure recollin vals i menjars sobre tot
les marroquines que no trevallen i estan amb els nens pels parcs.

Immigració, entre els papers i la realitat
El tabac, omnipresent a la societat durant els
80 i els 90
Fumadors al cinema, un clàssic d'una altra
època

20/01/2010 23:43:07

Eufemia Ramirez Llopis ha escrit:
Sóc inmigrant RETORNADA.
Quan vaig surtir daqui era necessári portar a la destinació tots els papers en regla. En cas
contrari no surtias. (anys 60)
El retorn va ser caótic. Ni el consulat d'Espanya ni les autoritats d'aqui fins fa 5 anys
tenian cap normativa a C atalunya per tots els que retornavan!!!
Va ser molt difícil empadronar-se, filiar-se i convalidar els estudis desprès de 25 anys encara
és un laberint!!!
però estic a casa meva...
Mia
20/01/2010 23:54:20

Pierre ha escrit:
Vic ha sido una demostración de la rigidesa retógrada de unos lobbies burgueses y
capitalistas que quieren hacernos olvidar todo el provecho que sacarón ellos, de esos
personales hace cuatro días...
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Espero que el futuro les enseñe otra vez a emigrar...
De una cosa podemos ser orgullosos y es que la gente de todo el planeta pueda disfrutar de
esa tierra, para comer, para vivir, para soñar.

Oposiciones 2010
Prepárate Oposic iones con nuestro
Programa10.Y asegúrate plaza en
Bcn

Los delincuentes no pueden escapar siempre...

www.instituta cce ss.co m

21/01/2010 00:14:00

montse ha escrit:
estic amb la gent de vic

Oposicions Ajuntament
Aprova les Oposicions i Troba Plaça
de per Vida al Teu Ajuntament.
www.AulaTutor.cat/Ajunta m ents

de fora vingeren i de casa ens tregeren
21/01/2010 00:18:56

montse ha escrit:
es tic tipa de pagar impostos per que ells pugin viure sensa fotra res
i encara diuen que son resistes
Fes al seu pais! i a veura si tu vols entra amb sebates a una mezquita et deixaran
21/01/2010 00:24:52

Juas ha escrit:
El problema de la immigració musulmana es que les dones accepten i pasejen, amb la seva
vestimenta, la discriminació sexual que el Islam representa. En una Europa on les dones han
de tenir els mateixos drets i deures que els homes això es un retràs.
21/01/2010 00:35:13

isa lucas ha escrit:
la inmigració si hagués sigut legal i controlada les coses haurian sigut diferents, ja que en la
realitat en la qual vivim dia a dia , hi ha degradació de barris , comunitats de veïns, hi ha
moltes persones que han hagut de marxar de casa seva perquè la convivència es feia difícil,
llavors aquí realment hi ha un gran problema , els politics per una banda legalitzen als ilegals
, i per altra banda no escolten les veus dels autòcton , jo no soc hipòcrita i dic sempre el que
penso de la inmigració, però tambñe he de reconèixer que te tracten de racista i xenòfoga
quan no és així, per tant el conviure cada dia amb inmigrants sobre tot africans i marroquins
,si no es volen adaptar a les comunitats de veïns al final ets tu qui has de marxar, jo quan
tots'arregli , deixaré el meu pis que tant m'agrada per poder viure amb dignitat i sense
angoixa ,perquè aquests africans que tin vivint a sota meu no es volen adaptar i cada dia per
a mi es un mal viure
21/01/2010 00:37:23

mireia ha escrit:
Es trist veure com els autoctens que estant a l'atur i van justos, demanen ajuts i no els hi
concedeixen, encavi els que venen de fora rebent qualsevol ajut.
Fins hi tot quan tenen fills els hi regalen cotxes, (que les marques que porten son molt cares)
ni els del pais, sino ets rics no te'ls pots permetre.
Si tu vas el seu pais t'has de adeptar a la seva cultura i moltes vegades a la religio, pq sino
ets una persona mal vista.
Ells si que son racistes.
21/01/2010 00:45:59

Afegeix comentari
El teu com entari:

Nom :
Codi Ç
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