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n vuit anys s’han instal·lat a
Catalunya 900.000 perso-
nes nascudes a l’estranger
i la majoria no tenen previst

tornar al seu país d’origen. El primer fet
és una realitat que constaten les dades.
El segon és una previsió de futur que es
va evidenciant amb fets com ara la poca
acollida que tenen campanyes com la
de proposta de retorn voluntari que im-
pulsa el govern espanyol. La immigra-
ció és, per tant, una realitat que cal ges-
tionar. Fins ara s’ha fet en un marc de
creixement econòmic. Com s’ha de ges-
tionar en temps de crisi?

“La immigració ha arribat bàsicament
per treballar i en els últims anys s’ha
completat per la via del reagrupament
familiar. El sentit comú ens indica que
l’econòmica es frenarà d’una manera
ostensible i les entrades per reagrupa-
ment també se’n ressentiran, però la im-
migració no s’ha acabat, perquè el mer-
cat de treball continua tenint necessitat
de mà d’obra que la dinàmica reproduc-
tiva del país no garanteix”. Aquest plan-
tejament el fa Jordi Sànchez, director de
la Fundació Jaume Bofill, i coincideix
amb la majoria d’experts que teoritzen
o que treballen sobre el terreny amb la
immigració.

Una brúixola de consens,
poques competències
Convocats per l’AVUI, sis dels coordina-
dors dels grups de treball que han ela-
borat el Pacte Nacional per la Immigra-
ció, que una trentena d’entitats, agents
socials i partits van firmar al desembre
en un acte solemne al Palau de la Gene-
ralitat i és la brúixola a partir de la qual
Catalunya ha de desenvolupar les seves
polítiques d’immigració i per això recla-
ma més competències, posen a sobre la
taula els seus punts de vista sobre la
qüestió. A més de Sànchez, comissari
de l’exposició La immigració, ara i aquí,
que es pot visitar al Palau Robert, parti-
cipen al debat Mònica Nadal, llicencia-
da en sociologia i codirectora de l’Anua-
ri de la immigració de la Jaume Bofill;
Ricard Zapata-Barrero, professor de ci-
ències polítiques de la Universitat Pom-
peu Fabra (UPF) i investigador de polí-
tiques de ciutadania i immigració; Salwa
al-Gharbi, llicenciada en dret al Marroc i
coordinadora de l’àrea de drets humans
i diversitat cultural d’UNESCOCAT;
Gemma Pinyol, llicenciada en ciències
polítiques i administració per la Univer-
sitat Autònoma de Barcelona (UAB) i

Eldebat de l’AVUI

bitllet
sense
retorn

PARAULA
DE
CONVIDAT

L’Estatde
benestarés
dèbilitrobem
elcapdeturc
eneld’origen
diferent

Queels
immigrants
notinguindret
avotésunfort
problemade
democràcia

Després de la
imatge de
Catalunya, del
futur de l’educa-
ció i de les eines
per sobreviure a
la crisi, el quart
debat de l’AVUI
posa sobre la
taula que la
immigració és
una realitat que
cal gestionar
amb fermesa.

Coord. programa migracions del Cidob
Gemma Pinyol

Grup Recerca Immigració i Innovació Política
Ricard Zapata
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Ésunerror
pensarnomés
enelretorn,
s’hadeformar
lagentqueja
ésaquí

Lahistòria
deCatalunya
continuarà
sentuna
històriade
migracions

Hem
d’assumirque
laimmigració
ésunfetique
havingutper
quedar-se

Catedràtic dret del treball UABDirector de la Fundació Jaume Bofill
Eduardo RojoJordi Sànchez

Codirectora ‘Anuari immigració’ Jaume Bofill
Mònica Nadal

“ “ “ Enla
diversitat,sino
diferenciem
perorigen,ho
farementre
altsibaixos

Cap dep. drets humans Unescocat
Salwa Al-Gharbi
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coordinador del programa Migracions
de la Fundació CIDOB; i Eduardo Rojo,
doctor en dret i catedràtic de dret del
treball i la Seguretat Social de la UAB.
Si en una cosa estan d’acord, ja només
d’entrada, és que ni tan sols amb la crisi,
amb el creixement de l’atur i els proble-
mes per pagar la hipoteca, es pot confi-
ar que per art de màgia els estrangers
desapareguin dels carrers i de les esco-
les dels municipis catalans. “Estem ve-
ient que tornen les persones que han
vingut soles i més recentment. Les fa-
mílies ja establertes que han hagut de
fer una forta inversió emocional i econò-
mica evidentment no tornaran”, exposa
Nadal. Es demostra que és al contrari,
que estiren al màxim perquè el retorn és
l’última opció: “Hi ha parelles que envi-
en els fills amb els avis per tenir habita-
cions lliures i llogar-les –afegeix–. Es
busquen estratègies de supervivència
per evitar tornar”.

Falten eines per superar la
crisi laboral
La raó? Les condicions de vida als paï-
sos d’origen continuen pitjor que aquí. I
si l’aposta és per un projecte migratori,
es va a totes, encara que el panorama
de futur no sigui a primera vista gaire
esperançador. Encara que, per exemple,

la seva taxa d’atur sigui el doble que la
dels autòctons. “La crisi afecta en pri-
mer lloc la població no qualificada, no
afecta persones pel seu origen, sinó per
la seva qualificació”, especifica Pinyol, i
reclama mesures urgents en l’àmbit la-
boral, al marge de l’origen dels treballa-
dors. Nadal hi afegeix les grans dificul-
tats que es troben per homologar títols i
que dificulten que part d’aquesta pobla-
ció tingui la feina que es correspon amb
la seva preparació. Rojo remata els plan-
tejaments de Pinyol i Nadal: “El que
hem de millorar és la formació i qualifi-
cació de les persones que són aquí”.

Crítiques a les polítiques del
ministre Corbacho
“És el perfil que els hem deixat tenir
–precisa Zapata–. Estan en els llocs més
precaris i tenen menys recursos per de-
fensar-se. L’Estat hauria de tenir-ho en
compte i donar-los més instruments da-
vant la crisi”. L’investigador de polítiques
de ciutadania i immigració no s’amaga
de qualificar d’“absurdes” les declaraci-
ons del ministre de Treball i Immigració,
Celestino Corbacho, anunciant que
100.000 estrangers s’acollirien al pla de
retorn voluntari. Sánchez s’afegeix a la
crítica: “Més que perquè tingués impac-
te econòmic, era per acontentar l’opi-

Eldebat 
RicardZapata:
“Quèpassaria
unasetmana
senseONGs
treballantper
lacohesió?”

GemmaPinyol:
“Empreocupa
queEuropano
reivindiquila
riquesadela
diversitat”

MònicaNadal:
“Nopodem
abaixarla
guàrdiaenles
qüestions
identitàries”

JordiSànchez:
“Elsdèficitsde
l’Estatde
benestarsón
previsala
immigració”

EduardoRojo:
“Podencréixer
l’economia
submergida
ielriscde
fracturasocial”

Claus de futur....

Una crisi és un moment. La immigració
és un fenomen a llarg termini. Aquesta
és la visió de Ricard Zapata, del Grup
de Recerca sobre Immigració i Innova-
ció Política (GRIIP), que equipara la
gestió de la immigració a la de l’eco-
logia, perquè en tots dos sectors
s’ha de pensar sempre a llarg termi-
ni. Aquest és el retret que fa al món
polític, que no intenti mirar més
enllà. “Els polítics es preocupen
més del que diuen que del que fan”,
denuncia. Entén que el ministre de
Treball i Immigració, Celestino Cor-
bacho, ha fet el pla de retorn volun-
tari de cara a la galeria.

Ricard
Zapata

Mirarmés
enllà

La coordinadora del programa
migracions de la Fundació
Cidob, Gemma Pinyol, defen-
sa que un dels encerts del
Pacte Nacional per la Immi-
gració és el consens, i un
altre, haver escoltat el
parer dels diferents actors
implicats. Troba que gesti-
onar la immigració per
aquest camí, construint
un model de societat des

d’un ampli consens, és
millor que el que
sembla que agafa la
Unió Europea, que
va més per la via
impositiva. Malgrat
tot, adverteix que el
que s’està creant
és la futura Euro-
pa: “No podem
parlar només de

Catalunya, sinó
que ho hem de fer en

el marc de l’Estat i
d’Europa”.

Gemma
Pinyol

L’errorde la
imposició

“Ho hem fet més o menys bé els úl-
tims anys, però cal evitar el cofoisme.
Tot i que som una societat amb tradi-
ció d’acollida, la gent que ha vingut
s’ho ha hagut de treballar, perquè
ningú regala res a ningú”. La codirec-
tora de l’Anuari de la immigració de la
Fundació Jaume Bofill, Mònica Nadal,
destaca que l’experiència del país en
anar rebent gent de fora no pot fer
abaixar la guàrdia: “Que un fill d’immi-
grant se senti català d’aquí a deu anys
dependrà de la capacitat de seducció
que tinguem com a societat. Per la via
de la imposició ningú s’hi enganxa”.
La clau està en com
s’aconsegueix
aquesta seducció
sense perdre els
valors de país,
com la identitat i
la llengua. O
sigui, una socie-
tat on tothom,
sigui qui sigui,
tingui el seu
lloc.

Capacitatde
seducció

S.Al-Gharbi:
“Arrosseguem
estereotipsi
amblacrisi
empitjoren”

Mònica
Nadal

Gairebé 1,1 milions dels7,3 milions de persones queviuen a Catalunya són denacionalitat estrangera.És a dir, el 15%

Els pròxims 10 anys

els immigrants residents

a Catalunya pujaran en

403.466 persones, segons

l’Institut d’Estadística

Immigració:
bitlletsense
retorn
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nió pública”. “És lícit fer política pensant
en l’opinió pública?”, pregunta Zapata in-
dignat. Tot i que ningú li respon, Rojo re-
corda que “Corbacho està entre els mi-
nistres amb més acceptació a les en-
questes”, i reprèn l’aspecte de l’atur per
demanar garanties perquè “tots” els des-
ocupats tinguin accés a la recol·locació
i requalificació. “Per no parlar de la im-
migració com un problema, les políti-
ques s’han adreçar al conjunt de la po-
blació”. “Les polítiques específiques per
a estrangers no valen –s’afanya a dir
Nadal–, però sí les dirigides a la pobla-
ció vulnerable, o sigui, tant als estran-
gers, com als joves i les dones”.

Salwa al-Gharbi no la contradiu, tot i
que posa a sobre la taula un element
obligat per al debat: “Sempre s’han ar-
rossegat estereotips i amb la crisi em-
pitjoren”. Es refereix a les dones que tre-
ballen en el servei domèstic, a les quals
no els faltarà feina, però segurament sí
que veuran com amb la crisi se les ex-
plota més i cobren menys.

En definitiva, són persones que han
vingut a buscar-se la vida. Són l’esglaó
més dèbil. Molt més dèbil en una crisi.
Però fins ara no ha sortit la paraula in-
tegració. Els participants a la taula ro-
dona reconeixen que tot procés migra-
tori genera tensions, com en van gene-

rar els que van arribar als 50 i 60 des
d’altres zones de l’Estat. La diferència
és ara que els nouvinguts tenen cultu-
res més llunyanes i no gaudeixen de
drets polítics, com ara el vot. Una situa-
ció que Zapata considera “un fort pro-
blema de democràcia”. Els convidats
arriben a la conclusió que l’accés al vot
no és cap solució màgica, però sí que
retallaria diferències entre estrangers
amb un procés demostrat d’integració,
i autòctons.

Competir pels serveis
i més economia submergida
Tornem a la pregunta: I la crisi? “La ten-
sió pels recursos públics s’agreujarà,
tot i que les deficiències del nostre estat
de benestar són d’abans. Clarament, el
30% de fracàs escolar és previ al fet mi-
gratori”, puntualitza Sànchez. Des del
vessant econòmic, Rojo fa èmfasi en la
possibilitat que creixi l’economia sub-
mergida i augmenti el risc de fractura
social. I des de la social, Al-Gharbi té
clar que “l’exclusió existia, però s’agreu-
ja”. La integració en aquest context serà
més complexa, perquè tot i que en els
últims anys Catalunya ha anat acollint,
sense tensions greus, un 15% de pobla-
ció nascuda a l’estranger, ha estat en
període de creixement econòmic. ❚

Claus de futur...

L’època de Candel
Catalunya sem-
pre ha estat un
poble que ha
absorbit cor-
rents migrato-
ris. Ho diu Paco
Candel a Els al-
tres catalans i hi
afegeix que “és
curiós que, a
desgrat d’això,
conservi una
idiosincràsia
tan incòlume”.

“A Catalunya –insisteix– no hi ha més
remei que saltar a l’arena... No s’hi val a
limitar-se a simpatitzar”. El llibre que
Candel va publicar per Sant Jordi el
1964 i que Edicions 62 ha reeditat amb
els fragments censurats no s’escapa de
sortir en tota tertúlia sobre el present i el
futur de la immigració. Retrata els mur-
cians arribats als 50 i 60 amb reptes,
problemes i il·lusions semblants als que
ara arriben de tot el planeta. L’escriptora
Najat El Hachmi assenyala que “ara no hi
ha barraques com llavors, però sí pisos
pastera”. La història es repeteix.

Un dels missatges constants de Jordi
Sànchez, comissari de l’exposició La
immigració, ara i aquí, que es pot visi-
tar al Palau Robert de Barcelona, és
que tant si agrada com si no “la histò-
ria de Catalunya continuarà sent en el
futur una història de migracions”. Afe-
geix que això generarà tensions que
caldrà afrontar i resoldre amb sentit
comú. Com a resposta als dubtes de
molta gent, considera que la identitat
cultural i lingüística no està amenaça-
da, “perquè la identitat no és estàti-
ca”. I com a resposta a molts d’altres,
afirma que si hi ha “un repte individual
i institucional” en això de la gestió de
la immigració, aquest repte és “conso-

lidar el català com a
llengua comuna”.

Consolidar
el català

“Sóc fill de pare murcià i mare de la
Rioja, estic casat amb una navarresa,
sóc bilingüe i parlem castellà a casa.
Tinc un fill a Austràlia que parla an-
glès amb la parella i un altre a Vilano-
va i la Geltrú casat amb una catalana
que està tot el dia voltant per Europa...
Aquesta reflexió tan familiar em ser-
veix per il·lustrar una diversitat que
em sembla un enriquiment”. Eduardo
Rojo, doctor en dret, posa de relleu
que un país s’enriqueix amb la immi-
gració, malgrat que aquest fenomen
també comporti conflictes. Un dels
elements que, segons ell, són claus
per intentar minimitzar els aspectes
problemàtics és “evitar el risc que es
parli dels altres i de nos-
altres”. “Totes les me-
sures econòmiques i
socials han de ser vàli-
des per al conjunt de la
població”, conclou.

Evitarparlar
d’‘elsaltres’

Nascuda al Marroc, Salwa
Al-Gharbi té família allà,
aquí i a França. Per això
pot comparar. És crítica
amb algunes de les
polítiques d’immi-
gració que s’han
fet i es fan a Fran-
ça, però considera
que Catalunya
també en pot
aprendre alguna
cosa, com ara
l’aspecte de la
identitat nacional.
“Quan parlo amb
la meva neboda
que viu allà em diu
que és francesa, i
si parlo amb algú
que és aquí em
diu que és marroquí”.
La cap de diversitat cul-
tural d’Unescocat creu
que Catalunya ha
d’apostar per aquest
valor d’identitat.

Salwa
Al-Gharbi

Serd’allào
serd’aquí...

Assignatures
pendents

✔APOSTAR PER
LA FORMACIÓ

i la qualificació dels
immigrants que ja
són aquí és una de
les línies de futur
bàsiques perquè
se’n surtin i superin
la crisi. El reciclatge
cap a sectors econò-
mics més resistents
a la crisi és la pro-
posta dels experts.

✔HOMOLOGAR
TÍTOLS i quali-

ficacions és un dels
problemes amb què
es troben els immi-
grants que arriben
després de prepa-
rar-se al seu país
d’origen. Molts es
veuen obligats a tre-
ballar per sota de la
seva preparació.

✔ELS SERVEIS
PÚBLICS s’han

de redimensionar i
adaptar a una socie-
tat diversa. Evitar
disputes pels recur-
sos públics, des de
les beques de men-
jador fins als ajuts
socials, és un ele-
ment bàsic per
aconseguir una so-
cietat cohesionada.

✔EL DRET AL
VOT és una de

les qüestions que
més polseguera ai-
xequen, sobretot
en el món polític.
Els experts con-
vocats per l’AVUI
defensen aquest
dret com un

valor democràtic,
però no veuen que

sigui cap solució mà-
gica per afavorir la
integració.

✔ASSUMIR COM-
PETÈNCIES per

gestionar la immi-
gració és el gran
repte pendent de Ca-
talunya en l’actuali-
tat. El Pacte Nacio-
nal ho reclama. Per
ara només té compe-
tències en acollida,
tot i que ha reclamat
poder gestionar els
fluxos.

Eduardo
Rojo

Jordi
Sànchez


