Difon aquestes
dades i convida
tothom a
informar-se’n,
a pensar
i a actuar
davant
els rumors
i estereotips
sobre diversitat
cultural.
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Dades
i arguments
per
desmuntar
rumors
i estereotips
sobre
diversitat
cultural

Els principals rumors i estereotips sobre diversitat cultural es poden desmuntar amb dades objectives i informació rigorosa.

Qui diu

els immigrants
reben tots els ajuts
dels serveis socials

Potser
no sap que
• Per accedir a les prestacions cal complir
una sèrie de requisits que tenen a veure
amb la situació econòmica, l’edat, el
nombre de persones a càrrec, el temps
de residència al municipi o trobar-se
en condicions de vida greus.
• No hi ha prestacions específiques per
a immigrants o que els donin prioritat
pel simple fet de ser-ho.
• L’any 2010, només un 5,5% dels residents
estrangers de Barcelona van ser usuaris
dels centres de serveis socials.
No signifiquen cap col·lapse per als recursos.
• El 2010, només el 15% de les sol·licituds
d’habitatge protegit de propietat i lloguer
eren de població estrangera (Patronat
Municipal d’Habitatge de Barcelona).
• Per al curs 2010-2011, només el 15,5%
d’alumnes amb beques menjador són de
nacionalitat estrangera (Consorci d’Educació
de Barcelona).

Qui diu
els immigrants
són incívics

Potser no sap que
• Del 2006 al 2010, només el 18% de les multes
per infraccions de l’Ordenança de Convivència
eren per a estrangers residents a Barcelona.

Qui diu
els immigrants
abusen
i col·lapsen
el sistema
sanitari

Potser no sap que
• Les dades de la Sociedad Española de Medicina
Sanitaria (semFYC) confirmen que les persones
immigrades van al metge la meitat que las
autòctones, i que la despesa sanitària dels
estrangers representa només un 4,6% del total
a Espanya.
• Segons la Conselleria de Salut, només el 7,3%
del total d’intervencions quirúrgiques de 2009
a Catalunya es van fer a pacients immigrants.

Qui diu

els negocis
immigrants actuen
fora de la normativa
i tenen facilitats fiscals

Potser no sap que
• No hi ha ajuts específics de les administracions
públiques per a comerciants de nacionalitat estrangera.
• Els comerços d’alimentació de menys de 150 m2
poden obrir tots els dies excepte els festius de
tancament obligatori (el 25 de desembre, l’1 de gener,
l’1 de maig i l’11 de setembre) i sense limitació d’horari.

Qui diu

els immigrants
ens treuen la feina
i a més no cotitzen
a la Seguretat Social

Potser no sap que
• El 12,3% dels treballadors i treballadores afiliats a la
Seguretat Social a Barcelona són estrangers. Aquesta
xifra supera la mitjana de l’Estat Espanyol (10,3%).
• Segons un informe del 2010 realitzat per l‘ONG
Intermón Oxfam, 859.000 famílies espanyoles declaren
tenir alguna persona treballadora de la llar, tot i que
només hi figuraven com donades d’alta a la Seguretat
Social un total de 295.000 persones. És a dir, més de
mig milió de llars ocupadores no complien les seves
obligacions legals.

