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1. Introducció
El Consell Català del Moviment Europeu (CCME) ha dut a terme el cicle La immigració 

exterior a la Unió Europea: reptes vs. oportunitats, un projecte que va ser seleccionat a 

la  convocatòria  anual  de  projectes  que  impulsa  el  Palau  Macaya.  La  raó  que  ha 

fonamentat aquesta iniciativa és perquè l’actual allau migratòria, que esclatà el 2015, 

és un dels reptes més grans que ha hagut d’afrontar la Unió Europea (en endavant,  

UE).  Ha  afectat  tots  els  àmbits  comunitaris:  el  funcionament  de  les  institucions 

europees, la seva relació i coordinació amb els estats membres (en endavant, EM), la 

governança  multinivell,  les  alteracions  en  l’espai  Schengen,  l’increment  del  factor 

seguretat  en  drets  i  llibertats,  l’impacte  en  el  mercat  laboral  i  en  les  llibertats  de 

circulació, les tensions en la cohesió social, el paper de la UE en el món i el seu vincle 

amb tercers països, la defensa dels drets i llibertats universals per part dels òrgans 

comunitaris per arreu, etc. En definitiva, l’onada migratòria, la gestió del problema i la 

inserció social  i  laboral d’aquesta gent,  juntament amb totes les qüestions, dubtes i 

crítiques que ho acompanyen, han saquejat els fonaments fundacionals de la Unió i 

l’han obligat a reconsiderar el  seu rumb. Tot això fa que l’impacte de la immigració 

exterior en la UE sigui un tema d’anàlisi i debat clau avui dia en la societat del nostre  

país.

Aquesta  temàtica  va  posar  el  punt  de  partida  amb una  conferència  inaugural,  Els 

immigrants a la UE. Reptes vs. oportunitats,  el 14 de novembre de 2017 a la Sala 

Macaya, on es va comptar amb la participació de  Ferran Tarradellas, director de la 

Representació  de  la  Comissió  Europea  a  Barcelona; Norbert  Bilbeny,  catedràtic 

d’ètica a la Universitat de Barcelona (UB); Sami Naïr, catedràtic de ciències polítiques 

especialitzat en fluxos migratoris i  afers europeus a la Universitat  Pablo de Olavide 

(Sevilla); i  Xavier Ferrer, president del CCME en qualitat de presentador i moderador 

de l’acte. Aquesta conferència introductòria va permetre presentar el projecte sobre la 

immigració a la UE des de les perspectives institucional, política i ètica.

 1



El cicle, que ha prosseguit a la conferència inaugural, ha congregat diferents experts i 

tècnics  en  immigració  europea  que  han  treballat  en  tres  seminaris  amb la  finalitat  

d’avaluar els reptes que planteja actualment la immigració a la UE des de l’àmbit social,  

mediambiental,  econòmic  i  des  del  punt  de  vista  de  la  seguretat.  Cadascun  dels 

seminaris s’han compilat i exposat en aquest document en forma d’epígrafs per tal de

 crear un relat únic i interconnectant l’esfera social amb l’esfera econòmica i la política  

al mateix temps que s’hi vincula un estudi prospectiu de futur.

Els coordinadors dels seminaris Àngel Castiñeira, director de la Càtedra Lideratges i 

Governança Democràtica de l’Escola Superior d’Administració i  Direcció d’Empreses 

(ESADE);  Anna Terrón, presidenta executiva d’Instrategies; i  Jordi Bacaria, director 

del CIDOB i catedràtic d’Economia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), han 

estat els responsables d’explicar les conclusions dels tallers celebrats el 24 de gener, el  

21  de  febrer  i  el  21  de  març,  on  han  participat  diferents  acadèmics  i  experts  en 

immigració europea. El document que ha redactat aquest grup d’experts persegueix 

impulsar metodologies participatives que afavoreixen la implicació dels diversos sectors 

interessats i dels ciutadans i recull les propostes consensuades. L’objectiu final és fer-

les arribar a les institucions europees, entitats europeistes i d’altres centres a qui pugui  

ser d’interès. 

La ubicació escollida per realitzar aquest cicle és el Palau Macaya de l’Obra Social ”la 

Caixa”, espai emblemàtic de reflexió i pensament. Després de cinc anys d’activitat s’ha 

convertit en un referent intel·lectual per al món acadèmic i professional i compromès 

amb la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental. 
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2. Seminari 1. Prospectiva sobre la immigració exterior 

2.1. Introducció al seminari

En  el  seminari  Avaluació  de  les  polítiques  socials  davant  l’acollida  creixent  

d’immigrants,  dirigit  pel  Dr.  Àngel  Castiñeira,  s’ha  avaluat,  a  la  llum  dels  valors 

humanístics  i  democràtics  propis  dels  ideals  europeus,  les  polítiques  socials,  de 

preservació  del  medi  i  de  seguretat  impulsades  a  la  UE  davant  l’acollida  creixent 

d’immigrants esdevinguda els darrers anys. 

L’anàlisi de la prospectiva s’ha plantejat inicialment realitzant una ordenació en quatre 

blocs de preguntes: 

1. Quines previsions es poden fer per als propers anys pel que fa a la immigració 

exterior? 

2. Des de la clau dels valors que identifiquen el projecte de la UE, quins reptes i 

oportunitats representen aquests processos? 

3. Quin balanç es fa de les actuals polítiques socials, de la preservació del medi 

ambient  i  del  control  de  la  seguretat  interior  de  la  UE  davant  els  darrers 

processos d’entrada i d’acollida d’immigrants i refugiats? 

4. I  davant  la  situació  actual  i  d’aquestes  previsions,  quines  propostes  i 

recomanacions es podrien aportar a les institucions europees implicades? És a 

dir, què s’hauria de mantenir, què s’hauria de millorar, corregir o canviar i quines 

noves iniciatives s’haurien d’incorporar? 

Posteriorment, es van afegir alguns elements complementaris amb la finalitat d’ajudar a 

definir i completar l’enfocament del tema. Aquests elements són: 

 Cal tenir en compte les aproximacions multidisciplinàries al fenomen de la 
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immigració:  demogràfica,  econòmica,  laboral,  social  (i  sociològica),  ètica, 

jurídica,  geopolítica,  religiosa,  cultural,  policial  i  de  seguretat,  geogràfica, 

urbanística, antropològica o mediambiental. Totes elles són enriquidores. 

 Aquestes  diferents  aproximacions,  representades  en  les  persones  que  han 

participat  en  aquest  taller  seminari,  poden ajudar  a  aportar  més llum i  nous 

matisos al tema que aquí és objecte d’anàlisi.

 Això permet  suggerir  un feix  de preguntes,  no amb la  intenció de tractar-les 

totes,  sinó  per  facilitar  la  diversitat  d’aproximacions  des  de  les  disciplines 

representades. 

 Les preguntes estan ordenades a partir de tres blocs: 

o la prospectiva de la immigració; 

o les polítiques de la immigració; i 

o les polítiques d’integració / inclusió dels immigrants. 

D’aquesta  manera,  l’esquema  final  d’aquest  epígraf  amb  les  preguntes  generals 

plantejades és: 

1. Prospectiva de la immigració

a. En relació amb aquesta temàtica, quines previsions es poden fer per als 

propers anys? 

b. Des de la clau dels valors que identifiquen el projecte de la UE, quins 

reptes i oportunitats representen aquests processos? 
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2. Les polítiques d’immigració i les polítiques d’integració dels immigrants 

a. Quin balanç es fa d’aquestes polítiques? 

b. Quines propostes i recomanacions  es poden aportar a les institucions 

europees?

2.2. Preguntes plantejades als participants

2.2.1. Prospectiva de la immigració 

1. La demanda migratòria minvarà o, pel contrari, serà incontenible? El moviment  
generalitzat de persones, forçat o voluntari, minvarà, s’aturarà o s’intensificarà? 

2. La  confluència  cap  a  la  UE  de  demandants  d’asil  que  cerquen  refugi,  
d’immigrants econòmics i de refugiats i desplaçats canviarà? 

3. El sud d’Europa seguirà tenint zones de recepció d’immigració, zones de trànsit  
d’aquests fluxos, zones de transbordament i fins i tot sales d’espera? Hi haurà  
respostes a aquestes situacions o això continuarà? 

4. Com  articularà  Europa  la  relació  entre  noves  mobilitats  i  transicions  
demogràfiques o distribució de les poblacions? 

5. Com  gestionarà  Europa  el  descens  de  la  seva  població  en  edat  activa,  la  
demanda de treballs especialitzats, l’envelliment de la població, el manteniment  
dels sistemes de benestar i de pensions i la gestió dels immigrants? 

6. L’humanitarisme suposa un perill per a l’estat del benestar de la UE? 

7. L’humanitarisme  afavoreix  el  terrorisme  internacional  i  l’augment  dels  
atemptats? 

8. Hi ha alguna relació entre immigració, xenofòbia, racisme i populisme? 

9. És correcte relacionar immigració irregular i criminalitat transfronterera? 

10. Hi ha alguna relació entre noves migracions, factors mediambientals (com ara  
sequeres ocrisis alimentàries), factors energètics i canvi climàtic? Es pot parlar  
d’immigrants mediambientals o refugiats climàtics? Com pot evolucionar aquest  
tema? 
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Un cop realitzada la prospectiva sobre la immigració, essent el primer estadi analític, es 

van  abordar  les  qüestions  relatives  a  les  polítiques  d’immigració  i  les  polítiques 

d’integració. Les primeres depenen fonamentalment de les institucions europees i dels  

respectius EM. Les segones,  en canvi,  també afecten les actuacions (o omissions) 

ciutadanes. La bateria de preguntes suggerida va ser aquesta:

2.2.2. Polítiques d’immigració de la UE

1) Quina és i quina hauria de ser la resposta institucional als fluxos migratoris per 
part de la UE? Quin hauria de ser el model de política d’immigració europeu? És  
possible una governabilitat de les migracions?

2) És possible una política comuna de la UE per a les migracions? Es pot fer 
coincidir la visió del grup de Visegrad (Polònia, Hongria, República Txeca i 
Eslovàquia), contrari a acollir immigrants o refugiats, amb la visió de la tríada 
Holanda, Suècia i Alemanya, sovint l’encarregada de resoldre els problemes de 
la immigració i amb la visió dels països del Sud d’Europa? 

3) Hi ha una política comuna de gestió de la immigració pensada per al curt 
(emergències humanitàries), mitjà i llarg termini?

4) Des del Sud d’Europa, quina resposta es donarà i com es gestionaran els vint 
milions potencials d'immigrants que té Àfrica, que són econòmics? 

5) Les tres potes de la gestió migratòria d’àmbit comunitari –a) la mobilitat dels 
ciutadans dels EM per la resta de la UE, b) les migracions procedents de països 
tercers i c) l’acollida de refugiats i demandants d’asil– haurien de ser àrees 
polítiques autònomes amb lògiques diferenciades o haurien d’estar integrades?

6) S’ha de pensar en plantejaments defensius, de contenció i aïllats respecte a les 
polítiques d’immigració de la UE o bé cal defensar plantejaments proactius i 
cooperatius? Què s’ha de fer amb les xarxes clandestines i les migracions 
irregulars?

7) Convé tancar i reforçar les fronteres? Quines restriccions d’accés caldria 
preveure?

8) Quina capacitat d’acollida de refugiats té la UE? Quina resposta ha de donar la 
UE als refugiats i als demandants d’asil?

9) S’ha d’imaginar una UE de diferents velocitats pel que fa al tractament de la 
immigració?

10)
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3) Quina resposta ètica ha de donar la UE a les emergències humanitàries?

4) Quin tracte s’ha de donar i amb quines garanties d’igualtat?

5) Quin tipus d’atenció o protecció hauria de proporcionar un sistema d’immigració i  

de refugiats de la UE?

6) Quines  prestacions  socials  haurien  de  percebre  els  immigrants?  I  quins  

mecanismes i processos de protecció envers els refugiats s’han de preveure?

7) La ciutadania europea ha donat l’esquena als estrangers que cerquen un futur  

millor o que fugen de conflictes? 
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2.3. Llistat de participants

Susana BELTRAN
Vicepresidenta  del  CCME i  diputada al  Parlament  de 
Catalunya

Xavier BONAL
Professor  i  investigador  de sociologia a la  Universitat 
Autònoma de Barcelona (UAB)

Àngel CASTIÑEIRA

Coordinador  del  seminari,  director  de  la  Càtedra  de 
Lideratge  i  Governança  Democràtica  de  l’Escola 
Superior  d’Administració  i  Direcció  d’Empreses 
(ESADE)

Carles CAMPUZANO Diputat al Congrés dels Diputats per Barcelona

Jordi COLOMER Metge i voluntari a l’ONG Open Arms

Dolors
COMAS 

D'ARGEMIR
Catedràtica  d'antropologia  social  i  cultural  a  la 
Universitat Rovira i Virgili (URV)

Ferran CURTO
Relator del seminari, responsable tècnic de la Càtedra 
de Lideratges d’ESADE - Universitat Ramon Llull (URL)

Andreu DOMINGO

Professor  i  investigador  del  Centre  d’Estudis 
Demogràfics de la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB)

Xavier FERRER

Doctor  per  la  Universitat  de  Barcelona  (UB). 
Economista, politòleg i president del Consell Català del 
Moviment Europeu (CCME)

Mireia HUERTA
Responsable de relacions institucionals i internacionals 
de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)

Carles MACIAN Adjunt a la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania

Àngel MIRET
Coordinador del Comitè per a l'Acollida de les Persones 
Refugiades de la Generalitat de Catalunya

Eulàlia PASCUAL

Doctora  en  dret  i  coordinadora  de  projectes  de  la 
Comissió  de  Justícia  Penal  Internacional  i  Drets 
Humans de l’Il·lustre Col·legi d’Advocacia de Barcelona

Eduard SAGARRA
Advocat i  president de l’Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya (ANUE)

Josep 
M. TERRICABRAS Eurodiputat al Parlament Europeu

Ricard ZAPATA
Catedràtic de ciència política a la Universitat  Pompeu 
Fabra (UPF)
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2.4. Anàlisi del seminari

2.4.1. Prospectiva de la immigració. Constatacions, previsions, reptes 
i oportunitats

La immigració no és un problema, sinó més aviat una realitat que s’ha d’abordar en 

l’àmbit  supranacional.  Les  previsions  indiquen  que  la  immigració  incrementarà  (per 

exemple, les migracions climàtiques). És més, s’afirma que “la immigració ha arribat per 

quedar-se”,  frase  sovint  expressada  amb  to  pejoratiu;  cal  revertir  això.  Tenir 

ecosistemes socials “biodiversos” és un signe de fortalesa i de riquesa social. 

Probablement, una acusada asimetria de renda entre països es tradueix sovint en més 

immigració. Per altra banda, hi ha la creença que els països profundament envellits  

generen  uns  reptes  que  la  immigració,  amb  molta  més  joventut,  pot  solucionar. 

Considerar  la  immigració  com  l’antídot  de  l’envelliment  demogràfic  no  és  un 

plantejament adequat, ja que els immigrants també envelleixen. La naturalesa de les 

feines que fan els immigrants (i les condicions amb les quals són contractats) sí que ha  

generat un efecte crida.

El debat sobre la qüestió demogràfica i la immigració és absent tant a Catalunya com a 

Espanya. No existeix una ‘mecànica hidràulica’ demogràfica. No es pot homogeneïtzar 

dins del fenomen migratori ni establir una relació directa amb la taxa de fecunditat. Però 

no es  pot  oblidar,  ja  que el  gran  fenomen demogràfic  previst  fins  al  2050 serà  el 

creixement  de  la  població  a  l’Àfrica  (previst  en  un  +115%).  L’actual  estructura 

demogràfica és procliu a aquesta tendència (actualment hi ha moltes dones en edat 

fèrtil).  Aquesta  situació  obre  una  “finestra  demogràfica  d’oportunitats”,  és  a  dir,  un 

superàvit  de  gent  en  edat  activa  (el  que va  ocórrer  a  Xina,  que han aprofitat  bé). 

Tanmateix,  a l’Àfrica no existeix una estructura de possibilitats internes que permeti 

aquest aprofitament,  fet que suposa un clar potencial  de mobilitat de joves en edat 

activa que buscaran oportunitats fora dels seus països d’origen. Aquest creixement de 

la  població  urbana  a  l’Àfrica  suposarà  un  desgast  dels  recursos  naturals  i  la 

intensificació dels fluxos de migració camp-ciutat i país enfora - continent enfora. 
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Tot i això, cal constatar que de moment encara no es pot vincular canvi climàtic amb 

moviments migratoris a l’Àfrica. 

Quina és la situació a Espanya? Des del 2014 es recuperen els fluxos migratoris a 

Espanya. Actualment, han adquirit més transcendència mediàtica les expulsions que 

l’atracció migratòria. El cas dels refugiats sirians, en l’esfera espanyola, és “anecdòtic”.  

En canvi, països com Veneçuela i Colòmbia sí que generen avui fluxos migratoris cap a 

Espanya. El mateix passa amb els països d’Amèrica Central (Hondures, El Salvador). 

Les causes són la inseguretat ciutadana (p. ex., la frontera nord-mexicana) o la política 

de la por impulsada pel president dels Estats Units, Donald Trump. També hi ha altres  

casos esporàdics de fluxos migratoris procedents de països com ara Índia o Ucraïna.

2.4.2. Polítiques d’immigració a la UE

El primer punt que constaten els experts és que no es pot gestionar la immigració 

sense  una  política  exterior.  Es  fa  imprescindible  establir  un  vincle  entre  política 

exterior europea i política d’immigració. La UE ha demostrat fins ara que no té política 

exterior. 

Per altra banda, la política d’immigració i asil a Europa és un despropòsit, ja que 

hauria de permetre traslladar els valors europeus a l’esfera pública, però això no s’ha 

produït.  A  partir  de  l’allau  migratòria  de  2015,  el  no-posicionament  del  Parlament 

Europeu i  de la Comissió Europea, i  els acords als quals s’ha arribat amb Turquia, 

demostren  un  tancament  de  portes  cap  a  la  immigració.  A  més,  les  decisions  del 

Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) fan augurar un futur pessimista. 

De vegades, hi ha motius per malfiar-se dels organismes supranacionals econòmics; 

per  exemple,  amb  la  política  que  s’inicia  al  Fòrum  Econòmic  Mundial  de  Davos 

(Suïssa), segons la qual “la immigració és massa important com per deixar-ho a mans 

dels estats”. S’ha d’obrir pas al “mercat”. 
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Si creiem que la UE és un estat de dret, la fallida de les polítiques de la immigració i  

d’asil suposa el retorn a la visió més negativa de l’Europa de mercats. És el fracàs més 

estrepitós des de la creació de la Unió. Cal recordar, però, el cas d’Alemanya, amb la 

iniciativa  d’Angela  Merkel,  on  s’intenten  acollir  més  de  2  milions  d’immigrants  i 

refugiats. La reacció ciutadana va fer que la cancellera alemanya en sortís políticament 

perjudicada, ja que el populisme acostuma a utilitzar la immigració com a cap de turc o 

boc expiatori per imposar el seu discurs. 

El factor de la crisi econòmica ha provocat una “re-nacionalització” de la política en 

els estats, que ha donat més força al populisme i la xenofòbia, i això ha penetrat en el 

mainstream de l’agenda política. Aquest és un tema especialment greu. A la UE, en les 

polítiques  d’immigració,  la  sobirania  dels  estats  preval  sobre  les  polítiques  d’abast  

supranacional. Això corrobora la tesi que la UE no existeix o que es tracta simplement  

d’un club d’estats. 

Acords com el realitzat entre Angela Merkel i l’SPD pel govern federal alemany, en què 

es recull l’acolliment d’immigrants i es demana esforços a Polònia i Hongria, han de 

servir per insistir en la solidaritat que ha d’abastar tots els EM de la UE. 

Tanmateix,  el fenomen migratori ha de ser abordat a escala global, fins i tot més 

enllà de la UE. Hi ha països d’acollida (com ara Canadà) que s’haurien d’incloure en les 

prospeccions.  Europa per  si  sola  no  té  capacitat  d’assumir  el  volum d’immigrants  i 

refugiats que s’augura. 

En l’àmbit pròpiament europeu, les grans decisions s’han de prendre al si de la UE però 

hi ha d’haver una governança multinivell que baixi en cascada per al tractament del 

tema de la immigració. No pot ser que es produeixin incoherències entre els discursos 

dels partits a Europa i els dels mateixos partits a Espanya o Catalunya. 
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A més, no es pot dir que existeixi un no-posicionament del Parlament Europeu sobre 

immigració; sí que s’ha posicionat. El problema és que la seva influència és escassa. 

La majoria del Parlament Europeu s’hi ha posicionat en contra per dos motius: a) el 

criteri  de  Dublín  (no  ser  acollit  pel  país  pel  qual  entres  en  territori  europeu)  i  b)  

l’actuació de FRONTEX (del francès, Frontières extérieures), que és l’Agència Europea 

per a la Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels EM de la UE,  

òrgan descentralitzat comunitari que té com a objectiu millorar la gestió integrada de les 

fronteres exteriors dels EM de la Unió.1 

La  no  política  de  la  UE també  constata  que  és  vergonyós  que  les  institucions 

comunitàries donin diners a Turquia i als estats africans per contenir la immigració i que 

aquests recursos provinguin i siguin descomptats en realitat de l’ajuda a la cooperació.  

Per aquest motiu, calen reformes institucionals relacionades amb el “futur d’Europa”;  

combatre  les  diferències  econòmiques entre  països;  que la  UE tingui  un  comissari 

d’economia amb plenes competències; aconseguir que l’Europa receptora d’immigrants 

tingui una homogeneïtat socioeconòmica que ara no té; que les polítiques d’immigració 

es fonamentin en el dret europeu i en les normes jurídiques (la primera té a veure amb 

els  drets  humans,  la  segona  amb  l’ordre  públic);  compatibilitzar  l’ordre  públic  amb 

l’acompliment dels drets humans ‒si no, s’està incorrent en una contradicció del dret 

europeu‒; i crear un organisme supranacional que abordi aquesta realitat, estudiant, 

gestionant i compatibilitzant les polítiques de cada estat. 

També  hi  ha  noves  dinàmiques  en  el  marc  europeu que  cal  analitzar  bé.  Per 

exemple, hi ha una competència subterrània entre estats per intentar captar els “millors” 

immigrants i incorporar-los ràpidament al món del treball. 

1
 El 15 de desembre de 2015 la Comissió Europea va presentar una proposta per a una nova 

Guàrdia  Europea  de  Fronteres  i  Costes  amb  l’objectiu  de  substituir  FRONTEX.  Aquesta  guàrdia 
protegiria  l'Espai  Schengen i  comptaria amb uns 1.500 efectius,  capaços d'actuar  en qualsevol  país 
membre en menys de 3 dies. Aquesta iniciativa sorgeix a causa de la debilitat de FRONTEX davant el 
problema  actual  dels  refugiats  a  Europa  i  els  desitjos  de  protegir  les  fronteres  europees  i  l'Espai 
Schengen.
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Aquesta competitivitat  entre estats anirà en augment,  en benefici  d’alguns d’ells.  El 

procés de dominació que hi  ha,  per  exemple,  per  part  d’Alemanya  i  França és un 

element preocupant. 

Cal parlar de la  mobilitat interna europea com a element central de la ciutadania 

europea.  Si  hi  ha  restriccions  a  la  mobilitat,  s’amenaça  directament  la  ciutadania 

europea (en realitat, hom no és ciutadà europeu fins que no viatja). Cal parlar més de 

polítiques  de  mobilitat  que  de  polítiques  d’immigració.  Cal  parlar  de  polítiques  de 

ciutadania en lloc de polítiques d’immigració. 

Un altre  element a  considerar  és que es pot  dissenyar  una política reactiva o una 

política  preventiva  sobre  la  immigració.  No  obstant,  no s’ha  fet  avaluació  de  les 

polítiques anteriors (entrada amb visat de turista; es queden al llarg d’uns anys, es 

regularitza la seva situació, etc.). Realment, aquest no va ser un bon model. A més, el  

fet que Catalunya no hagi tingut competències en matèria d’immigració fa que s’hagi  

obviat aquesta avaluació.

També  és  important  que  qualsevol  política  d’immigració  tingui  una  dimensió 

humanitària, més enllà de tenir una lògica de captació del talent (no pot ser que morin 

3.000 persones a l’any a la Mediterrània) i vinculat a la necessitat de fer una lectura de  

la identitat nacional des de la perspectiva del que som gràcies a la immigració –com es 

posa de manifest, per exemple, en el llibre d’Andreu Domingo Catalunya, al mirall de la  

immigració (2014, L’Avenç)– i cal saber traslladar aquest exercici a l’àmbit europeu. Cal  

eliminar l’essencialisme de la identitat europea i adoptar paràmetres de la construcció 

de la identitat nacional semblants als que són presents als EUA o al Canadà. 

Necessitem  polítiques  d’immigració  proactives que  incentivin  el  reagrupament 

familiar des del moment zero. No pot ser que les famílies arribin de forma escalonada.  

El Grup Verd, per exemple, ha redactat un document on proposa posar en pràctica el  

principi de preferència basat en diversos factors (de reagrupament familiar, de clima, 

d’especialització professional, de llengua) en les polítiques d’immigració. Proposa, fins i 

tot, que alguns països rebin petites comunitats senceres d’immigrants. 
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En aquest  sentit,  cal  fer  una  reinterpretació  d’un discurs  que  s’ha  fet  canònic. 

Aquest discurs afirma que són els  estats  els que han fet  perillar  l’espai  Schengen,  

critica el populisme emergent als països de l’Est, la manca de política migratòria i la 

manca d’unitat institucional. Aquest discurs neix amb la política de Schengen (1986), 

que es fonamenta en la idea de crear un mercat  laboral  unificat i  de construir  una 

realitat a partir d’aquesta supeditació al mercat de treball (els que “s’han de desplaçar”,  

es preveu, són els joves més qualificats). En realitat, però, és el disseny de la UE el  

que ha alimentat la realitat actual: la voluntat dels països del nord de captar mà d’obra  

qualificada  provinent  dels  països  del  sud;  l’aplicació  de  polítiques  econòmiques 

d’ajustament estructural als països de l’Est (que fa que en aquests països emergeixin 

discursos populistes i  proliferin les màfies); i  l’ocultament de polítiques de seguretat 

sota el paraigües de les polítiques de cooperació.

Hi ha la necessitat d’un “Pla Marshall” per a l’Àfrica liderat per la UE i que no estigui 

basat en la necessitat que ens facin de policies. 

Alguns dels problemes de la immigració envers els ciutadans són problemàtiques que 

tenim entre nosaltres, no de naturalesa identitària sinó de naturalesa social i cultural. Es 

pot  establir  un  símil  entre  les  queixes  manifestades  per  l’obertura  d’oratoris  i  les 

queixes manifestades per l’obertura de narcosales. 

La tradició il·lustrada europea, davant  la disjuntiva entre llibertat  i  seguretat,  optava 

habitualment per la llibertat. Ara, a la UE es tendeix a privilegiar la seguretat i, tot i que  

la jerarquia dels valors depèn de cada societat, la seguretat ha de ser per garantir les 

llibertats. 

En la qüestió dels tractats comercials internacionals (per exemple, el tractat amb Mèxic, 

que ara la UE vol actualitzar) la clàusula de garantia de defensa dels drets humans no  

s’ha aplicat mai. Aquestes clàusules haurien d’estar en tots els tractats internacionals. 
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2.4.3. Polítiques d’integració a la UE

El primer pas és trobar formes de contrarestar el discurs antiimmigració i cal construir 

alternatives inclusives per a la immigració.

Els joves immigrants i el seguiment de les segones generacions és un eix important. 

Cal  abordar  aquest  tema  amb  urgència  i  delicadesa.  La  qüestió  de  les  segones 

generacions  a  Europa  és  molt  important  i  l’exemple  de  França  el  2005  pot  ser  el  

preàmbul  de  molts  altres  casos:  la  percepció  és  que  l’obsessió  és  la  lògica  de  la 

prevenció (hi ha un programa britànic que es diu “prevent” i que acaba suposant la 

identificació de joves potencials terroristes). En conseqüència, cal anar amb compte 

amb els riscos d’estigmatització al voltant d’aquestes lògiques. Considerant l’aspecte 

de les línies vermelles (p. ex., la declaració universal dels drets humans), d’elements 

comuns i del mite del multiculturalisme, s’hauria de reflexionar com és possible que hi 

hagi  joves que es converteixin  en “terroristes”,  noies joves franceses que viatgen a 

Síria,  etc.  Existeix  un  desequilibri  entre  xenofòbia  i  “bonisme”.  Cal  fer  efectives 

aquestes línies vermelles. 

Des  de  la  crisi  econòmica,  les  polítiques  socials  i  d’immigració  desapareixen  de 

l’agenda política. No s’han aprofitat aquests anys (a partir de 2008-2009) per reflexionar 

sobre el model que es va implantar a partir de l’any 1999. Ara toca fer-ne balanç: des 

de la Cimera de Tampere (1999), aquesta política d’immigració hauria d’haver estat una 

política europea, però, en canvi,  ha adoptat exclusivament una dimensió local. Això 

interpel·la les administracions locals. En el model espanyol de la Llei d’estrangeria, el 

focus s’ha situat en el mercat de treball. El criteri per justificar l’entrada d’immigració és 

exclusivament la necessitat de mà d’obra. 

Han passat 20 anys des de les primeres polítiques d’immigració i els actors no han 

canviat. Potser el fenomen de la migració, malgrat les voltes teòriques que hi vulguem 

donar, tampoc no ha canviat gaire. Als anys 80 ningú es preguntava per la immigració. 

Hi ha temes que s’escapen del fenomen migratori (pobresa, sistema capitalista, etc.).
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Per conviure hi  ha d’haver uns “factors comuns”. La idea de la multiculturalitat s’ha 

d’agafar amb pinces, igual que l’afirmació que “la integració és un mite”. El refús a 

l’immigrant està vinculat a l’element religiós (els musulmans són els que generen més 

rebuig a la societat). Hi ha molt camí a recórrer sobre la base de l’ecumenisme. És un 

model que a Europa s’hauria de tenir molt més present. Això permetria desactivar una 

mica el risc associat a la immigració. S’ha d’assumir que som societats diverses. El  

debat és com implementem aquesta diversitat, ja que hi ha elements culturals positius i  

compartits (com ara l’humanitarisme o l’hospitalitat) però n’hi ha alguns de negatius i  

contraposats que cal identificar i saber abordar. 

Cal  també treballar  elements  emocionals  vinculats  a  la  pròpia  naturalesa  humana. 

Sempre s’ha  qüestionat  el  “primer  rebuig”  cap a l’estranger,  però  aquest  rebuig és 

“comprensible”.  Cal  treballar  aquests  elements psicològics d’entendre les coses per 

poder combatre l’estigma. 

Si Europa té algun futur, aquest arribarà a través de les ciutats. Els immigrants veuen 

les ciutats com una restricció a la seva mobilitat. La nova narrativa per a la immigració  

que es construeixi ha de tenir en compte la tensió / relació entre estats i ciutats (la  

lògica de ciutat és la de la proximitat, la territorialitat de la immigració, etc.). El model 

de ciutat-poble i barri és el model clau d’integració. Tanmateix, a la Generalitat i als 

ajuntaments no arriben recursos, ni de l’Estat ni de la UE. Tots els diners van a parar a 

l’Estat espanyol i no es reparteixen. Per aquest motiu, cal baixar de l’àmbit macro (UE-

EM) al micro (regions, municipis, barris). Que la falta d’intervenció als barris tingui a 

veure amb els pressupostos és un debat a analitzar.

El filtratge i seguiment dels imams i altres líders religiosos, per què no es produeix? Hi 

ha la necessitat d’un consens polític al voltant de les “línies vermelles” (p. ex., la llei de 

llibertat  religiosa  s’està  incomplint).  No  s’ha  de  confondre  xenofòbia  amb  racisme. 

Ambdues  problemàtiques  responen  a  causes  i  actituds  diferents.  No  hi  ha  “dues 

identitats”; hi ha “identitats canviants”. La resposta a l’oferta per religió a l’escola és 

paradigmàtica d’un fenomen més ampli: cada vegada que hi ha algú que demana oferta 

no-catòlica no se li pot oferir. 
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Pel que fa a l’auge de l’estat del benestar i el populisme, tan erroni és pensar que la 

immigració pot solucionar els problemes de l’estat del benestar com afirmar que els  

immigrants són els principals responsables del col·lapse del sistema"  (sovint s’insisteix 

que els immigrants utilitzen més recursos públics –com ara la sanitat- que la resta de 

ciutadans).  Hi  ha  la  necessitat  de  fer  pedagogia  política  respecte  al  discurs  de  la 

immigració, tal com fan, per exemple, al Canadà. Cal revisar el model d’acolliment i  

acomodació i  qüestionar certa complaença amb el model.  S’ha tendit  a celebrar de 

forma  ingènua  com  de  bé  ho  hem  fet.  Si  s’observen  estadístiques  de  “sentit  de 

pertinença”, Espanya està ben situada; però si  s’observen altres paràmetres com la 

“situació econòmica”, Espanya queda mal parada. És fonamental introduir el discurs de 

la igualtat d’oportunitats en el fenomen migratori. 

La retòrica de la immigració com a “elixir” per a resoldre certs problemes és un error. És 

cert que la immigració –tal  com s’observa en el cas del Canadà– pot actuar com a 

factor de desenvolupament, de creativitat i d’innovació, però cal treballar en aquesta 

direcció i, sobretot, oferir un tractament equitatiu al conjunt dels immigrants. Cal també 

abordar la pregunta sobre què es farà amb els immigrants “que no vulgui ningú”, ja que 

situacions així sovint propicien els conflictes de convivència com a conflictes culturals, 

quan  sovint  són  conflictes  socials.  Si  s’analitzessin  la  majoria  de  conflictes  de 

convivència es veuria que la majoria són de caràcter social.  Per tant,  les polítiques 

inclusives  han  de  ser  d’igualtat  d’oportunitats  per  a  tota  la  població.  L’últim  estadi  

prospectiu  del  debat  és:  quan  es  deixa  de  ser  immigrant?  Hi  ha  qui  encara  no 

considera  catalanes  personalitats  il·lustres  com  una  premi  d’honor  de  les  lletres 

catalanes d’origen marroquí. Això posa de manifest una problemàtica latent. 

3. Seminari 2. L’impacte social de la immigració exterior

3.1. Introducció al seminari

L’objectiu d’aquest epígraf, Les polítiques d'immigració i asil en el marc de la UE: lliure 

circulació,  benestar  i  cohesió social, dirigit  per  Anna Terrón,  és analitzar  la  política 

d’immigració a la UE (tant la de les institucions comunitàries com la dels EM) i veure’n  
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els efectes en el benestar i la cohesió social. Es parteix de la premissa que hi ha un 

model  social  europeu  que  es  vol  defensar  i  la  pregunta  és  com s’hi  incorpora  la 

immigració i la diversitat cultural, que avui ja és intrínseca a la societat europea. Dit  

d’una altra manera, com es construeixen societats cohesionades incorporant la pròpia 

diversitat i gestionant la immigració i la mobilitat de persones, una realitat estructural  

que perviurà en les properes dècades. 

La UE pateix avui tensions greus. La crisi de l’euro es dona per controlada, però amb 

un cost  alt  en l’economia,  el  model  social  europeu i  les seves institucions.  La crisi 

humanitària de 2015, i la coincidència amb l’evidència de les conseqüències socials de 

la crisi econòmica, ha impulsat velles i noves dinàmiques disgregadores en el si de la 

UE que afecten àrees tan rellevants per a la integració europea com la lliure circulació. 

El  reforçament  d’identitats  nacionals  en  molts  països  europeus  està  suposant  un 

increment  de  l’antieuropeisme  i  de  la  xenofòbia,  que  van  plegades  en  la  majoria 

d’aquests  processos.  Aquest  és  el  context  en  el  qual  s’analitzen  les  polítiques 

d’immigració i la cohesió social a la UE. 
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3.2. Preguntes plantejades als participants

1) Per què una política comuna d’immigració?

2) Un espai de lliure circulació interior que no inclou la migració internacional és  

possible?

3) Existeix  un  sistema  europeu  comú  d’asil  o  normes  comunes  per  un  marc  

europeu de sistemes nacionals d’asil?

4) Quins són els reptes de la doble regulació de l’espai de circulació interior per a  

nacionals i no nacionals? I el seu impacte en la lliure circulació de persones?

5) Quin balanç es fa de l’acollida i de la inclusió social en els mercats de treball  

nacionals i de les dinàmiques integradores i disgregadores a Europa?

6) Quina és l’acollida i  la inclusió social  en l’entorn urbà, en altres entorns i en  

espais d’acollida específics?

7) El balanç de la diversitat i de la cohesió social a la UE és positiu?

8) Com es  pot  garantir  la  integració  social  dels  immigrants  en  l’actual  societat  

europea?

9) Com interactuen les dinàmiques d’accés al mercat de treball i els canvis en la  

configuració dels drets socials amb les migracions internacionals? 

10)  Pel que fa a la cohesió en una societat diversa, s’ha de tendir cap a societats  

europees segmentades o cap a un model social  europeu capaç d’incloure la  

diversitat? 

11)  Es pot garantir la pervivència de la UE, tal com és actualment després de la  

crisi  de 2015,  sense introduir  canvis  en la  gestió  de les migracions? Es pot  

seguir en un model bàsicament gestionat pels EM sense que això augmenti les  

dinàmiques disgregadores?
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3.3. Llistat de participants

Maria Helena BEDOYA Advocada i vocal de la Comissió d'Estrangeria de la 
Informació  del  Col·legi  d’Advocacia  de  Barcelona 
(ICAB)

Susana BELTRÁN Vicepresidenta del CCME i diputada al Parlament de 
Catalunya

Carles BERTRAN Director del Centre d’Informació per a Treballadors 
Estrangers (CITE) de CCOO

Orland CARDONA Secretari  de  la  Taula  Ciutadana  i  Immigració  del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de 
la Generalitat de Catalunya

Xavier FERRER Doctor  per  la  Universitat  de  Barcelona  (UB). 
Economista, politòleg i president del Consell Català 
del Moviment Europeu (CCME)

Daniel GARCÍA Coordinador  Internacional  de  la  Unió  General  de 
Treballadors (UGT)

Dolors LÓPEZ Comissionada  d'Immigració,  Interculturalitat  i 
Diversitat de l’Ajuntament de Barcelona

Enric MORIST Vicepresident  de  la  Taula  del  Tercer  Sector. 
Coordinador de la Creu Roja a Catalunya

Sònia PARELLA Professora  de  sociologia  i  investigadora  del 
GEDIME  del  Departament  de  Sociologia  de  la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Gemma PINYOL Moderadora  del  seminari  i  directora  de  Polítiques 
Migratòries i Diversitat d’Instrategies

Eduard ROJO Catedràtic de dret del treball i de la Seguretat Social 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Montserrat SOLÉ Cap  de  l’àrea  de  Programes  i  Territori  de  la 
Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania

Anna TERRÓN Coordinadora del seminari i presidenta d’Instrategies
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3.4. Anàlisi del seminari

3.4.1. Per què una política europea d’immigració i asil?

Quan el 1957 es van signar a Roma els tractats constitutius sobre els quals se sustenta 

el  projecte europeu, s'iniciava un procés d'integració basat en la creació d'una unió 

duanera amb un mercat interior incipient basat en quatre llibertats fonamentals, entre 

les quals hi havia la lliure circulació de treballadors. El 1985, les dificultats entre els EM 

per avançar en l'abolició dels controls fronterers interns en el  marc de la Comunitat 

Econòmica Europea (CEE) van animar 10 estats a signar un acord per avançar en 

aquest sentit de manera paral·lela. El Tractat de Schengen obria la col·laboració per 

suprimir  els  controls  a  les  fronteres  interiors  i  reforçar  el  control  de  les  fronteres 

exteriors establint una sèrie de mesures comunes en matèria de visats, asil, cooperació 

policial  i  judicial.  A  partir  d'un  acord  intergovernamental,  fora  de  les  estructures 

comunitàries, s'aconseguia avançar cap a un dels objectius fonamentals del projecte 

europeu. El Tractat d'Amsterdam de 1997 va incorporar l’acord Schengen en l'àmbit 

normatiu comunitari, cosa que va permetre l'excepció britànica i irlandesa de l'opting-

out, però es va convertir en obligatori per a les noves adhesions a la UE. 

La creació d'una àrea interna de lliure circulació en l'àmbit  UE suposava articular  i 

prestar atenció a les fronteres exteriors, que es convertien en comunes, i establir un 

marc de col·laboració en qüestions com la protecció d'aquestes fronteres comunes o 

una política harmonitzada de visats. Però no va ser fins al 1999 que es va plantejar la 

necessitat  d'articular  una  política  comuna  d'immigració  i  asil,  com  a  requisit 

imprescindible en parlar d'aquest espai comú de lliure circulació. 

Garantir  una  àrea  de  lliure  circulació  suposa  prestar  atenció  als  accessos  per  les 

fronteres exteriors. En la lògica comunitària, el control de fronteres s'ha convertit  en 

l'objectiu últim de la construcció de l'Espai Europeu de Llibertat, Seguretat i Justícia (en 

endavant, EELSJ).2 En les últimes dècades, molts països han anat considerant la 

2
 L’Espai Europeu de Llibertat, Seguretat i Justícia (EELSJ) té com a objectiu garantir la llibertat  

de circulació de treballadors i de persones, un pilar fonamental de la UE que completa amb una política  
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immigració com un repte per  a la  seguretat  interna dels països i,  per extensió,  del 

territori de la UE. El nexe entre migracions i seguretat ha obert un interessant debat que 

ha  anat  acompanyat  d'una  reformulació  de  les  polítiques  de  seguretat  en  l'àmbit 

europeu.  La gestió  ordenada dels  fluxos migratoris  s'ha convertit,  principalment,  en 

avançar en la millora de les accions de control de fronteres. 

La política d'immigració europea, en canvi, no ha estat encara explorada en totes les 

seves potencialitats i sembla voler utilitzar-se només des de la perspectiva del control  

de  fluxos  o  com  una  eina  per  respondre  als  desequilibris  demogràfics  i  a  les 

desigualtats econòmiques i socials que existeixen entre els EM de la UE i els països 

tercers. 

Els fonaments de la política d'immigració i asil de la UE 

Amb el  Tractat  de  Lisboa,  que  va  entrar  en  vigor  el  2009,  es  'comunitaritzen' les 

polítiques de l'àrea i se les dota d'una identitat pròpia. D’aquesta manera s’obre una 

nova etapa amb una renovada arquitectura institucional en l'EELSJ. 

A  través  de  diferents  agendes  de  treball  –la  darrera  de  les  quals  seria  l'Agenda 

Europea de Migració– i un paquet normatiu sectorialitzat per establir estàndards mínims 

comuns,  la  Comissió  Europea  ha  anat  avançant  en  l'harmonització  de  qüestions 

específiques, bregant sempre amb les reticències dels EM de cedir competències en 

una àrea extremadament sensible des de la lògica de l'estat nació tradicional. Unes 

reticències a les quals,  a més, i  especialment després de l'11-S, s’hi  afegeixen les 

preocupacions per les qüestions de seguretat que han impactat de manera clara en 

comuna d’asil, i l’aproximació de les polítiques d’immigració i integració, assumint que la decisió final era  
de cada  estat.  En  l’àmbit  de la  migració,  aquesta  aproximació  de  les  legislacions  només ha  pogut  
avançar a  través  de la  sectorialització  en normes que regulen  els  immigrants  en funció  de la  seva 
categoria (altament qualificats, temporers, estudiants, etc.) i de fer prevaldre qüestions humanitàries clau 
(típicament, el reagrupament familiar, tot i que les diferències en les pràctiques de cada país són molt 
grans). En tot cas, no hi ha un mecanisme comú dels requisits a complir per part dels treballadors que 
han d’entrar a la UE. En asil, s’ha complicat l’assoliment d’un sistema comú europeu i, malgrat que hi ha 
certes normes comunes, no hi ha un sistema comú sinó 28 sistemes que comparteixen espai. A més,  
tres directives i el reglament de Dublín que determina l’estat responsable de l’examen de la sol·licitud han 
propiciat una batalla entre països de frontera i  d’acollida que ha afectat la UE i la figura de l’asil.  El  
problema  persisteix  i  les  polítiques  d’immigració  i  asil  no  són  comunes  en  el  marc  europeu.  En 
conseqüència, la lliure circulació de persones està avui limitada i la manca de consens en la gestió de les 
migracions és un factor important de disgregació dins la UE.
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com i per què es conceben les polítiques d'immigració en el marc europeu. La seguretat 

s’ha convertit en la preocupació principal de la UE, i això té impacte en com es concep i 

gestiona la migració.

Algunes consideracions genèriques que poden fer-se en una valoració ràpida d’aquests 

gairebé 20 anys de procés de construcció d’una política europea d’immigració i asil són:

1. No hi  ha  una política  comuna d’immigració  i  no  hi  ha  un marc  coherent  de 

normes comunes per  a  la  concessió  de  permisos de residència  i  de  treball, 

només una aproximació que afecta determinades categories de persones. La 

lògica intergovernamental ha conduit a la sectorialització de les accions preses 

en matèria d'immigració: al marge de les directives de reagrupament familiar i 

llarga durada (aprovades abans de 2003) i la de permís únic, les altres directives 

aprovades en matèria d'immigració legal fan referència a col·lectius específics 

com  els  immigrants  altament  qualificats;  els  treballadors  temporers;  els 

estudiants i  investigadors;  i  aquells nacionals de països tercers que realitzen 

pràctiques no remunerades o estan subjectes a trasllats intraempresarials. Per 

assolir consensos de mínims, la Comissió ha acceptat el cost de fragmentació i 

dispersió que això ha suposat per a la política d'immigració de la UE. L’obtenció 

d’una autorització  de residència  i  treball  a  un  país  comunitari  no  implica,  en 

general, la possibilitat d’exercir la lliure circulació.   

2. El  sistema  europeu  comú  d'asil,  inicialment  previst  per  al  2012,  busca  més 

harmonització entre els sistemes nacionals d'asil i més protecció. La incapacitat 

dels EM per assolir aquest objectiu ha suposat una dilació considerable en el 

desenvolupament  del  sistema  comú,  que  a  més  ha  coincidit  amb  una  crisi 

humanitària  de  proporcions  inèdites  a  les  fronteres  europees,  cosa  que  ha 

incrementat  encara  més la  tensió  en  el  procés.  Des de 1999,  s'han aprovat  

diferents directives que en aquests moments estan sent objecte de revisió. Però 

mentre  aquests  avenços  s'han  anat  desenvolupant  normativament,  la 

implementació  en  els  EM ha estat  precària  i  deficitària.  El  Sistema Europeu 

d’Asil és en realitat la suma de vint-i-vuit sistemes d’asil nacionals que funcionen 
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teòricament sota normes comunes. El Sistema de Dublín implica que només un 

estat  dona  protecció  a  un  demandant  d’asil.  Entre  els  estats  hi  ha  d’haver, 

segons el tractat, solidaritat amb relació a l’esforç d’acollida. La lliure circulació 

dels demandants d’asil està expressament restringida i la dels refugiats, com la 

dels immigrants, es circumscriu a la circulació per períodes de curta durada.

La desconfiança mútua entre estats, i  la percepció d’inseguretat que molts pretenen 

vincular  a  la  immigració,  està  fent  que  es  trenqui  l’espai  de  lliure  circulació.  La 

percepció d’inseguretat  dels  europeus d’aquest  primer quart  del  segle XXI té  molts 

ingredients. El primer és l’augment de riscos, en un món creixentment interrelacionat i 

globalitzat, que facilita una mirada a les migracions –no sempre amb evidències– des 

de la seguretat (interior). No obstant, l’opció per la seguretat suposa pèrdua de vides 

humanes i vulneració de drets, ja que aquest desplaçament del problema cap a una 

qüestió de seguretat interior ha impedit fins i tot una visió crítica dels conflictes de fons,  

nous i vells, que generen els fluxos massius de refugiats, començant per la guerra de 

Síria. També la distinció entre refugiats i immigrants es va diluint i cada vegada queda 

menys clara la necessitat, recollida pel dret internacional i de la UE, de garantir-ne la 

protecció.  Fins  ara,  la  pressió  més  forta  ha  estat  a  les  fronteres  orientals  de  la 

Mediterrània, però s’està incrementant a les fronteres occidentals. Aquesta pressió es 

mantindrà en el futur. Cal abordar-ne les causes i seguir protegint els refugiats.

D’altra banda, la percepció d’inseguretat està relacionada amb la creixent pèrdua de 

drets de caràcter general a les nostres societats. La recuperació dels drets en l’àmbit 

de la migració s’ha d’emmarcar en la necessitat d’un avenç a la UE d’una política social 

que permeti mirar la migració, però també revisar les polítiques socials i de mercat de 

treball,  des  d’aquesta  perspectiva  dels  drets.  En  aquest  debat,  un  punt  de  vista 

assenyala que els elements seguretat-mercat pesen més en les polítiques de migració 

que els elements laborals-socials-humanitaris.  Una altra identifica la migració actual 

com l’expressió d’un efecte directe de la globalització en les persones i assenyala que 

la UE hauria de ser un element potent de governança de la globalització, a més d’un 

factor de lluita contra les desigualtats globals. Els EM no volen perdre el seu poder de 

decisió en una qüestió que ja no seria només migratòria sinó de mercat de treball i  
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d’atracció de treball irregular (que existeix de manera desigual en països del sud i del 

nord d’Europa).

3.4.2. Acollida i inclusió en els mercats de treball nacionals. Drets 
socials, dinàmiques integradores i disgregadores a Europa

De manera paral·lela a les polítiques d’immigració i asil, la política social i les normes 

que regulen el mercat de treball estan també fora de l’àmbit comunitari.  L’economia 

social i de mercat caracteritza el model europeu i molts tenen la impressió que la UE no 

ha pogut o no ha sabut defensar aquest model en un moment de forts canvis i en un 

món globalitzat. L’alt nivell d’integració assolit fa que moltes de les dificultats a què el  

model europeu està sotmès siguin adjudicades a la Unió, encara que siguin els EM els 

que no hagin permès que la dimensió social sigui un element fort del mercat interior i de 

la UE, com són els estats els qui gestionen la mobilitat i les migracions.

Una eurozona reforçada hauria d’incorporar una dimensió social.  Anticipant aquesta 

necessitat, la Comissió Europea va posar damunt la taula el mes d’abril de 2017 una 

proposta, en forma de recomanació, d’un Pilar Europeu de Drets Socials que seria la 

primera pedra d’una eurozona amb elements d’integració política diferenciats, tot i que 

la Comissió especifica que, si bé la proposta començaria regint només en aquest espai,  

s’emmarcaria  en  el  format  europeu  de  la  cooperació  reforçada,  de  manera  que 

quedaria obert a la possibilitat que la resta de socis s’hi anessin afegint si volguessin 

fer-ho. 

La proposta de Pilar Europeu de Drets Socials es configura com una carta de drets i té  

l’objectiu d’avançar cap a una UE inclusiva i  més justa. S’articula a l’entorn de tres 

capítols:  el  primer,  sobre  la  igualtat  d’oportunitats  i  l’accés  al  mercat  de  treball;  el 

segon, sobre les condicions de treball; i el tercer, sobre la protecció i la inclusió social.  

Abasta elements que són especialment importants amb relació als canvis que estan 

patint les nostres societats, sobretot els mercats de treball i els sistemes de benestar 

social. Si se n’haguessin de resumir els objectius es podria dir que són bàsicament dos: 

uns mercats de treball i uns sistemes de benestar social que evitin l’exclusió i apostin 

per la millora de les condicions de vida i treball. 

 26



Pel que fa a la igualtat d’oportunitats i l’accés al mercat de treball, es poden identificar  

quatres àmbits de dificultat en l’accés al nostre mercat de treball que generen una gran 

preocupació a tots els EM i a les institucions comunitàries. Aquests àmbits, que no són 

excloents entre ells, ans al contrari, són: un alt grau d’atur juvenil (amb tot el que això 

comporta); la discriminació específica que pateixen les persones pels seus orígens o 

els dels seus avantpassats (no només per les dificultats d’incorporar els nouvinguts, 

sinó també ciutadans europeus que veuen molt dificultada la seva mobilitat social a  

causa d’aquesta barrera); la discriminació per raons de gènere que encara fa les dones 

més vulnerables a les dificultats de conciliar  vida personal  i  cura de la família amb 

l’entrada i permanència al mercat de treball; i, finalment, l’atur de llarga durada, una via 

quasi inexorable a l’exclusió social. 

Les polítiques socials i la no discriminació, que compten amb un marc jurídic europeu 

vinculant i transposat als nostres ordenaments jurídics, són dos elements clau per a la 

inclusió. 

El model social europeu existeix, per bé que no sempre sigui visible ni es conegui, i es 

pot identificar amb relació a la lliure circulació de treballadors i l’extensió dels seus drets 

més enllà del marc nacional. Però les diferències en legislacions dels EM són molt  

notables i generen preocupació amb relació al dumping social entre treballadors de la 

UE.  A  més,  la  discriminació  i  la  vulneració  de  drets  dels  treballadors  immigrants 

empitjora aquesta situació. El debat està avui situat en si  s’avança o no en el Pilar 

Europeu de Drets Socials, proclamat a Gotemburg el passat 17 de novembre de 2017,  

tal com s’ha proposat, de manera que passi de ser una carta de drets de caràcter no 

vinculant a un veritable pilar de l’Espai Econòmic i Monetari i un eix per a la resta de 

polítiques. No es pot pensar en la UE com un espai social capaç d’acollir els nouvinguts 

i on es respecten els drets quan aquest espai no existeix per a la ciutadania europea. 

En mercat de treball, igual que en les polítiques d’immigració, els EM no volen perdre la 

seva sobirania. La suma d’aquesta situació va més enllà de la qüestió migratòria i se 

circumscriu en la del mercat de treball, on hi ha una atracció de treball irregular que 

existeix de manera desigual en els països del sud i del nord europeu.
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Cal  destacar  també que es  troba a  faltar  un  vincle  més estret  entre  les  polítiques 

d’immigració  de  la  UE  i  les  altres  polítiques  comunitàries  que  treballen  a  favor 

d’aquesta cohesió social, especialment, com s’ha assenyalat anteriorment, en l’àmbit 

laboral i social, i també en l’àmbit de la justícia i la no discriminació, però també en 

molts d’altres. 

Finalment,  és  important  tenir  en  compte  que a  l’espai  de  llibertat  –inclosa  la  lliure 

circulació  interior–,  de dret  i  de justícia  que ofereix  avui  la  UE als  seus ciutadans, 

conviuen  dinàmiques  integradores  i  dinàmiques  disgregadores.  Es  poden  entendre 

aquestes últimes com una multiplicació de fronteres que travessen de manera difusa 

els  espais  polítics  i  socials  dels  EM,  que  afecten  tots  els  ciutadans  i  que  es  fan 

especialment patents per als nacionals de tercers països i en relació amb ells. Una 

situació similar es viu a l’espai econòmic amb les normes del mercat de treball i el pilar  

social. La combinació d’aquests dos elements genera tensions dins la UE.

3.4.3. La integració de les persones extracomunitàries: diversitat i 
cohesió social

La  defensa  del  model  europeu  requereix  una  aposta  clara  per  la  inclusió  social. 

L'objectiu de les polítiques d'integració és promoure una societat cohesionada i que 

ajudi  aquells  que ho necessitin  a  participar  en  la  vida  econòmica,  social,  cultural  i 

política del país, seguint el model d’integració que aquest hagi definit com a propi. La 

UE és en si mateixa diversa, és un projecte  “d’unió en la diversitat”, i hauria de ser 

capaç de contenir tota la seva diversitat i de reforçar la integració i la cohesió.

Les polítiques d'integració es poden distingir segons el grup a qui van dirigides. Els 

immigrants nouvinguts, en un primer moment, són objecte de la política i instruments 

d'acollida, que han de servir per facilitar que s'incorporin a la societat receptora amb la 

major agilitat possible. Les polítiques d'integració en sentit més ampli van dirigides a la 

majoria  de  la  població  resident,  tot  i  que  presten  especial  atenció  a  la  població 

immigrant. Finalment, hi ha un altre paquet de mesures polítiques que van destinades a 

grups concrets als quals es considera especialment vulnerables tot i no ser immigrants, 
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com poden ser els fills d'immigrants. En aquest últim cas és especialment interessant  

recordar que, tot i que els membres de les segones i terceres generacions poden no 

haver tingut cap contacte amb el seu país d'origen, si que poden mantenir-hi  llaços 

culturals  mitjançant la preservació de les seves tradicions, llengua o religió. 

Les  polítiques  d'integració  es  dirigeixen  principalment  a  cinc  àrees  bàsiques  que 

serveixen, al seu torn, per mesurar l'èxit d'aquestes polítiques. Aquestes àrees són la 

integració  lingüística,  la  integració  en  el  sistema  educatiu,  la  integració  social,  la 

integració  econòmica  i  la  integració  política.  De  manera  transversal,  les  polítiques 

d'integració també incorporen instruments de no discriminació que poden implementar-

se en totes les àrees esmentades. En molts països de destinació, algunes accions anti-

discriminació no van només a protegir els grups més vulnerables, sinó que també es 

dirigeixen a la població en general per educar en valors de respecte i tolerància que 

evitin el racisme i la xenofòbia. 

La no discriminació, com s’ha esmentat, compta amb un marc normatiu vinculant a tota 

la UE i és un element clau de la cohesió social. A Espanya i a Catalunya es compta  

amb suport  del  món  del  dret  i  l’advocacia,  ja  que  garantir  l’accés  a  la  justícia  és  

fonamental. 

Amb  relació  a  la  integració  social  i  econòmica,  s’assenyala  que  els  convenis  de 

l’Organització  Internacional  del  Treball  (OIT)  sobre  la  situació  dels  treballadors 

immigrants  no  gaudeixen  de  l’adhesió  de  la  UE  (ni  de  tots  els  seus  EM).  La 

discriminació  dels  immigrants  va  més  enllà  de  l’estrangeria,  especialment  en 

l’explotació laboral, que reverteix negativament en la seva situació i en la del conjunt de 

la societat. La percepció d’inseguretat a les nostres societats, que és un dels eixos de 

les reaccions xenòfobes, està molt relacionada amb una pèrdua de drets de caràcter 

general. 

En una situació de deteriorament de les condicions socials, la diversitat d’estatuts de 

les persones estrangeres en cada estat, juntament amb les situacions diferents que 

aquesta implica, dificulten la relació entre els nouvinguts i les comunitats d’acollida. En 

un extrem, aquelles persones que gaudeixen i han de gaudir de protecció internacional 
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poden ser vistes com a ‘privilegiades’ en relació amb d’altres col·lectius. D’altra banda, 

hi ha les persones que ni tan sols estan reconegudes, que viuen en situació no només 

d’exclusió  sinó  també  de  criminalització,  malgrat  que  la  seva  situació  els  exposa 

especialment a l’explotació laboral i a la vulneració de drets. 

Cal tenir en compte la presència de tots els residents de facto, independentment de la 

seva situació jurídica. Les ciutats i les regions ho han de fer, ja que formen part de les  

seves comunitats. Els estats tenen una visió de la immigració més allunyada de les 

persones i  només parlen de dades i  d’objectius. Per a les ciutats i  les regions són 

subjectes de dret que cal integrar en una comunitat concreta i cal reconèixer aquesta 

tasca i el coneixement acumulat que tenen sobre la necessària atenció a la població 

estrangera, independentment del seu estatus. El paper d’aquestes administracions ha 

de ser reconegut per a la UE. 

Malgrat  que  la  UE  no  té  competències  en  matèria  d’integració  de  nacionals 

extracomunitaris,  sí  que  ha  marcat  algunes  lògiques  d’actuació  en  integració  i  no 

discriminació per als països membres, així com un seguit d’accions sustentades pels 

Fons d’Asil, Migració i Integració (AMIF, de les seves sigles en anglès). 

L’èxit  en  els  processos  d’integració  pot  conduir  a  una  cohesió  social  més  gran. 

Tanmateix, com es fa evident en aquest document, aquesta cohesió no depèn només 

de la posició social dels immigrants –i refugiats–, sinó també de com el conjunt de la 

societat i les seves institucions valoren la cohesió social i treballen activament per a 

reforçar-la en una societat on la diversitat és intrínseca i ja no pot ser confosa amb 

l’estrangeria. La governança de la immigració a la UE, inclosos els fluxos de refugiats, 

s’ha de relacionar amb el debat sobre el rol global de la Unió i sobre la seva capacitat  

de treballar en la defensa d’un model social inclusiu i de drets, que incorpori la diversitat  

creixent de les nostres societats. 

Pel  que  fa  als  principis  rectors  de  les  polítiques  d’integració  de  nacionals 

extracomunitaris  a  la  UE,  la  falta  de  reconeixement  de  la  diversitat  complica  la 

integració  social  perquè  condueix  a  la  vulneració  de  drets  que  van  més  enllà  de 

l’estrangeria i a la pèrdua de drets amb caràcter general. La lògica dels drets humans,  
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el reconeixement de la diferència i la valoració de la diversitat permeten construir una 

societat  cohesionada  i  integradora.  Cal  treballar  amb  tota  la  societat,  des  de  la 

proximitat, amb un llenguatge inclusiu, com el que la ciutat fa servir quan parla de veïns 

per referir-se a tots els que viuen en una determinada col·lectivitat. Treballar amb tota 

la societat requereix implicació de tots i totes, dels individus i dels col·lectius socials, i  

de totes les franges d’edats, així com cooperació entre les diferents administracions. La 

UE  ha  de  poder  reforçar  aquesta  tasca  i  apostar  definitivament  pel  model  social 

europeu,  essent  conscient  de  la  seva  pròpia  diversitat  i  enfortint  els  processos 

integradors.  Al  cor  dels  problemes  d’integració  social,  i  per  damunt  d’altres 

consideracions ‒inclosa la diversitat‒, hi ha la pobresa .

3.4.4. Propostes i recomanacions

Gestió de la immigració i l’estrangeria

1. Cal ampliar la dimensió comunitària de les polítiques d’asil i migració, tal com 

determinen  els  tractats  constitutius  de  la  UE,  i  completar  la  construcció  de 

l’espai de llibertat, seguretat i justícia del Títol V del Tractat de Funcionament de 

la UE (TFUE). 

2. Establir una norma comuna per regular l’entrada de les persones estrangeres, 

incloses les persones que pretenen accedir al mercat de treball. Les dificultats 

en  aquest  sentit  provenen  de  la  històrica  resistència  dels  EM  a  cedir 

competències  cap  a  la  Unió  i  la  creixent  desconfiança  entre  ells  en  aquest 

àmbit.  Aquest  és  un  debat  de  cada  estat  i  cal  portar-lo  a  aquest  terreny 

reclamant aquesta acció conjunta. 

3. Tal com permet el TFUE, seria necessari avançar en una regulació més general 

de  la  migració  a  la  UE,  no  centrada  únicament  en  determinats  grups  o 

col·lectius  (treballadors  altament  qualificats,  investigadors,  treballadors 

desplaçats, etc.), ja que la problemàtica de la immigració és cada vegada més 

d’índole global. 
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4. Establir  un  marc  comú  de  drets  des  de  la  UE,  que  pugui  contrarestar  les 

polítiques excloents de determinats EM.

5. Establir una normativa comuna per avançar en l’accés regulat al marc europeu, 

cosa que implica també obrir vies regulars per accedir al mercat de treball (que 

segueix sent la primera raó d’entrada). 

6. Avaluar els diferents models nacionals dins de la UE per veure quins funcionen 

millor per limitar la irregularitat i facilitar la integració.

7. Garantir l’especificitat de les polítiques d’asil i la protecció de les persones que 

ho requereixen. 

Gestió de la immigració, del mercat de treball i de la inclusió social

1. Integrar  el  debat  sobre drets  laborals  dels  estrangers en el  debat  de drets i 

deures laborals de caràcter general. 

2. Evitar la segmentació del mercat laboral, ja que aquesta portarà a jubilacions 

futures que seran poques i pobres i posarà la tercera edat d’origen estranger en 

situació de vulnerabilitat i els serveis públics en una situació de dificultat. 

3. Adherir la UE i els EM als convenis de l’OIT sobre treballadors immigrants. 

4. Avançar en el pilar social europeu, que hauria de passar de ser una proposta de 

recomanacions a un marc normatiu. Això permetria establir un mínim marc de 

drets bàsics acordats que evitin la disgregació social.

Percepcions sobre la immigració i la inclusió social en un context de pèrdua de 

drets 

1. Abordar les preocupacions d’una bona part de la ciutadania en relació amb la 
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immigració i la societat creixentment diversa. 

2. Assenyalar el rol de la immigració com a boc expiatori de l’acció dels EM tot  

retallant  drets.  L’estat  del  benestar  no  perilla  per  la  immigració,  sinó  per  la 

reducció de drets que s’està fent.

3. Evitar la polarització entre els favorables i desfavorables a la diversitat establint 

un  diàleg  social  sòlid  amb  els  left-behind,  els  que  senten  que  ‘han  quedat 

endarrere’. 

4. Recordar que la pròpia diversitat europea i totes les identitats (també la identitat  

catalana)  es  construeixen  sobre  moltes  realitats  diferents  i  sobre  identitats 

diverses.

5. Posar en valor la feina que es fa des de tots els sectors de la societat. Treballar 

amb tota la col·lectivitat en projectes com ‘antirumors’. 

6. Treballar des de les ciutats amb la idea de veïnatge per normalitzar la diversitat. 

7. Treballar amb tota la societat, no només amb els immigrants, per no generar 

noves  divisions  entre  col·lectius,  generacions o  altres.  Utilitzar  un  llenguatge 

inclusiu.

8. Incorporar els immigrants en la definició de la UE.

Més enllà de la política social: reforçar els drets

1. Ampliar el discurs tradicional de drets, reforçar-lo abordant les noves realitats:  

drets socials, drets de participació política, drets culturals i drets religiosos. 

2. Garantir el dret de vot a les eleccions locals. 

3. Reforçar  l’aplicació  de  la  legislació  antidiscriminació  fruit  del  marc  normatiu 

europeu de les directives antidiscriminació i d’igualtat de tracte UE. 
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4. Garantir  l’accés  real  a  la  justícia  fent  que  els  migrats  tinguin  el  rol  d’actors 

socials, ètics i polítics que els hi correspon.

Governança multinivell 

1. La  immigració  i  l’asil  tenen  múltiples  aspectes  que  cal  abordar  de  manera 

transversal i des de tots els àmbits de l’Administració, com s’ha vist fins ara. 

2. Les institucions de la UE i dels EM han de reconèixer el rol de les ciutats i de les  

regions europees,  especialment  en l’àmbit  de la integració.  El  rol  dels actors 

socials també ha de ser reforçat. 

3. La qüestió de la regularitat no pot ser l’eix de la relació entre els estats i  les 

administracions territorials, per les quals els residents de facto, sigui quin sigui el 

seu estatus, formen part de les seves comunitats. 

4. La immigració i l’asil no poden ser només part de les polítiques d’interior i de  

seguretat.  Cal  ampliar  els  àmbits  des  dels  quals  es  gestionen  aquestes 

polítiques. 

5. L’actual procés d’elaboració dels pactes mundials sobre refugiats i immigrants 

són una oportunitat per incorporar també aquesta dimensió, focalitzar la relació 

entre les migracions i les desigualtats globals i ampliar un espai de cooperació 

en  la  governança  multinivell.  Les  institucions  locals  i  regionals  han  de  ser 

reconegudes també en aquest marc global.

4. Seminari 3. L’impacte econòmic de la immigració exterior

4.1. Introducció al seminari

El seminari Efectes de la immigració exterior sobre el creixement econòmic, l’ocupació i  

el nivell de vida dels ciutadans, dirigit pel Dr. Jordi Bacaria, parteix de la base analítica 

que, el 2015 i el 2016, la UE va experimentar una afluència de refugiats i immigrants 

sense precedents. Més d'un milió de persones han arribat a territori europeu, la major 
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part d'elles fugint de la guerra i el terror de països en conflicte com Síria. La UE ha 

portat a terme una sèrie de polítiques per tal de fer front a la crisi humanitària i política 

que ha provocat aquest impacte migratori. Les polítiques s’han realitzat fora de la UE 

(tercers  països),  dins la  UE (estats  membres)  i  a  les fronteres de la  UE. 3 Algunes 

d’elles, com la reubicació dels refugiats, han estat controvertides i molts països no han 

volgut complir amb les quotes i altres no han aplicat les mesures. Malgrat això alguns 

països com Alemanya han acceptat acollir un nombre important d’immigrants. Resulta 

fonamental, doncs, desgranar l’impacte econòmic d’aquest fenomen en el si de la UE.

 

4.2. Preguntes plantejades als participants

Les qüestions i temàtiques que s’han plantejat al experts participants d’aquest seminari 
es distribueixen en cinc blocs d’estudi:

1. El vincle entre immigració i creixement.

Tradicionalment, la literatura identifica tres canals habituals pels quals la immigració té 

efectes positius sobre el creixement: l’augment de la població en edat de treballar, la 

millora del capital humà del país receptor i la contribució al progrés tècnic. 

- Aquestes tres vies segueixen operant com històricament feien o, pel contrari, el  
context actual hi té impacte?

- Es poden identificar polítiques adequades per maximitzar el potencial econòmic  
de la immigració?

2. Immigració i mercat laboral (general)

Els factors clau d’aquest bloc són que els immigrants tendeixen a ocupar segments del  

mercat laboral, bé d’alta demanda (pel fort creixement), bé amb poc atractiu per als 

treballadors  locals;  que  la  immigració  actua  en  moltes  ocasions  com  a  factor  de 

flexibilització  en  els  mercats  laborals  europeus,  que  presenten  rigideses;  i  que  no 

resulta estrany que la capacitació de part dels immigrants sigui més gran que la dels 

3
 http://publications.europa.eu/webpub/com/factsheets/migration-crisis/es/)
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treballadors que es jubilen. La pregunta que sorgeix aquí és:

- En l’àmbit  laboral,  aquests factors segueixen essent vàlids o n’hi  ha d’altres  

més significatius?

3. Immigració i mercat laboral (efectes sobre els salaris)

En aquest aspecte,  la visió simplista  és que la immigració és un xoc sobre l’oferta 

laboral que comporta pressió a la baixa sobre els salaris dels locals. Tanmateix, aquest 

vincle depèn del grau de complementarietat o substitució entre els treballadors locals i 

els immigrants, de manera que només en el segon cas l’impacte salarial seria el descrit 

anteriorment. Per tant, s’ha de determinar:

- Quina de les caracteritzacions anteriors s’aproxima més a la realitat observada?  

- Quines  polítiques  cal  arbitrar  per  compensar,  si  es  considera  necessari,  
segments de l’oferta laboral afectats negativament?

4. Immigració i finances públiques i estat del benestar

Com succeeix amb el mercat laboral, els efectes nets en la immigració en l'estat del  

benestar són incerts. Això, d’una banda, es deu al fet que en determinats països s’ha 

produït un efecte desplaçament que allunya els receptors locals de rendes més baixes 

de  l’accés  a  beneficis  socials.  Tanmateix,  també  es  produeix  una  millora  del 

finançament del sistema gràcies a la millora de l’activitat i, per tant, de la recaptació, 

perquè acostumen a ser contribuents nets del sistema. La pregunta és, doncs:

- Quin dels dos efectes esmentats preval a la realitat i com podria ajustar-se el  
sistema per reduir-ne les distorsions detectades?

5. Noves modalitats de flux de persones: impacte econòmic dels refugiats

A curt termini, l’entrada de refugiats representa una pressió negativa sobre l’economia 

dels  països  receptors,  que  han  de  proveir  de  recursos  públics  (p.  ex.:  en  el  cas 

d’Alemanya, s’estima un augment de la despesa pública equivalent al 0,5% del PIB el 

2016 i el 2017). A llarg termini, depenent de la seva educació i habilitats, els refugiats 
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poden  contribuir  a  l’avenç  de  la  innovació  i  de  l’emprenedoria  i  incrementar  el 

creixement. A banda, com en els cas dels immigrants convencionals, representa un 

augment de la població en edat de treballar. Les preguntes aquí plantejades són:

- Aquest diagnòstic es correspon amb la realitat?

- Quines podrien ser les polítiques que facilitessin que el saldo net, en termes  
econòmics, fos positiu per als països receptors?

4.3. Llistat de participants

Jordi BACARIA
Coordinador  del  seminari,  director  del  CIDOB  i  catedràtic 
d’economia a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Joan COLOM Economista, exeurodiputat i expresident del CCME

Rafael DE ARCE
Professor  d’econometria  a  la  Universitat  Autònoma  de 
Madrid (UAM)

Xavier FERRER

Doctor  per  la  Universitat  de  Barcelona  (UB).  Economista, 
politòleg  i  president  del  Consell  Català  del  Moviment 
Europeu (CCME)

Toni MORA
Responsable de Política Territorial, Acció Social i Migracions 
de Comissions Obreres (CCOO)

Rosella NICOLINI
Professor d’economia al Departament d’Economia Aplicada 
de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Miquel PUIG
Doctor  en  economia  i  director  general  del  Consorci  de 
Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC)

Pere PUIG Economista i membre de la Junta del CCME
Alex RUIZ Relator seminari

Breogan VALCÁRCEL
Expert  de  l’Associació  d’Ajuda  Mútua  d’Immigrants  a 
Catalunya (AMIC–UGT)

4.4. Anàlisi del seminari

El plantejament conceptual realitzat entre els experts participants és que a l’hora de 

debatre l’impacte migratori apareixen circumstàncies i casuístiques diferents. En primer 

lloc, cal diferenciar entre refugiats i immigrants. No tan sols hi ha una diferència en el  

tractament diferent a l’arribada a un país (si són immigrants regulars o refugiats amb 

dret d’asil) sinó que els nouvinguts tenen unes característiques diferents que fan que 

alguns països els acceptin o rebutgin en funció del que poden aportar a l’economia del  

país. 
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El tractament de l’immigrant regular és diferent segons el país d’acollida. En principi 

l’immigrant regular extracomunitari ha d’obtenir el visat d’accés, que se li concedirà en 

funció de les necessitats del mercat de treball de cada país. Si és comunitari, per tenir  

el dret de lliure circulació podrà fixar la seva residència segons la normativa de cada 

país.4 

L’immigrant  (regular  o  no)  acostuma  a  seguir  unes  pautes  bastant  comunes. 

Normalment és jove, ve sol i després procedeix al reagrupament familiar i té com a 

objectiu arribar a un país per poder tenir una ocupació que li  permeti tenir un nivell  

d’estalvi elevat. Això també condicionarà molt les seves remeses vers el país d’origen, 

ja que enviarà una part molt important de la seva renda cap a la seva família. Això  

acostuma a canviar després del reagrupament familiar i les remeses seran en funció de 

l’estalvi o inversió que vulgui acumular al seu país d’origen amb la idea de retornar tard  

o d’hora.5 Les transferències o remeses del emigrants als seus països d’origen es faran 

utilitzant  instruments  diferents,  des  dels  circuits  financers  regulars,  les  xarxes  de 

remeses o inclús els circuits informals. 

Les pautes dels refugiats són diferents. Fugen de la guerra o de la repressió política. 

Van amb la família (amb membres de totes les edats). Poden tenir estalvis o mitjans de 

vida precaris. Alguns dels seus membres tenen un nivell de formació alta i mitjans de 

vida que volen utilitzar en el país d’acollida. Per això volen establir-se en un país que 

els permeti el refugi però també tenir alguna activitat econòmica que els doni recursos 

pel retorn, si és que aquest es pot produir en qualsevol moment. El tractament de les  

remeses és diferent perquè normalment el problema en origen és diferent. L’Autoritat 

Bancària Europea (ABE) ha emès la seva opinió sobre les mesures que les institucions 

financeres i de crèdit poden adoptar per complir els requisits de la UE en matèria de 

lluita contra el blanqueig de diners i el finançament del terrorisme, quan es dona accés 

4
 Per comparar les polítiques d’integració dels immigrants en diferents països,  vegeu  Migrant 

Integration Policy Index MIPEX 2015: http://www.mipex.eu
5

 Vegeu www.remeses.org
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als sol·licitants d'asil de jurisdiccions d'alt risc a productes i serveis financers bàsics.6 

L’ABE  destaca  que  els  esforços  per  proporcionar  accés  als  productes  i  serveis 

financers als sol·licitants d'asil són importants i necessaris i han d'anar acompanyats 

d'un control proporcionat i eficaç contra el blanqueig de diners i el finançament de grups 

armats. Els països poden aplicar mesures diferents en aquest control.7

A part d’aquestes diferències en les operatives financeres, que són prou importants en 

els  impactes  econòmics  i  que  poden  estar  relacionats  amb el  comerç  (comerç  de 

“nostàlgia”) o relació entre els fluxos migratoris i el comerç,8 hi ha tot un debat sobre 

l’impacte econòmic en el mercat laboral que és prou important i divers com per tenir en 

compte, ateses les seves implicacions en les percepcions dels “afectats”, arran de les 

conseqüències en els nivells d’ocupació i salaris, així com en el nivell de prestació de 

serveis socials. 

Sobre l’impacte econòmic dels refugiats, les versions més favorables argumenten que 

la  teoria  econòmica  demostra  de  forma  clara  i  convincent  que  la  migració 

transfronterera  il·limitada  augmenta  l'eficiència.  Igual  que  amb  el  lliure  comerç  de 

mercaderies, la lliure circulació de persones és una necessitat absoluta per maximitzar  

el producte interior brut (PIB) mundial. Evita els desequilibris i aplica la llei d'un únic 

preu, de manera que contribueix al  benestar  de la societat.  L'emigració redueix els 

excedents de treballadors a les regions d'origen,  mentre que la immigració ajuda a 

solucionar l'escassetat de treballadors qualificats als països de destinació.9 La pregunta 

6
 Vegeu  http://www.eba.europa.eu/-/eba-publishes-opinion-on-the-application-of-customer-due-

diligence-measures-to-customers-who-are-asylum-seekers-from-higher-risk-third-countries-or-te
7

 Vegeu http://remesas.org/EBA.html

8
 Vegeu el document Artal-Tur, Andres; Bacaria-Colom, Jordi;  Çagatay,  Selim; Pallardo-Lopez, 

Vicente.  “The Determinants of  Migrant’s  Remittance Inflows in the MENA Region:  A Macroeconomic  
Approach”. In: Andrés Artar-Tur, Giovanni Peri, Francisco Requena-Silvente.The Socio-Economic Impact 
of Migration Flows. London: Springer International; 2014. p. 97-120. DOI 10.1007/978-3-319-04078-3.
9

 Vegeu George J. Borjas, Economic Theory and International Migration. In: International Migration 
Review, Vol. 23 (1989), No. 3, Special Silver Anniversary Issue, pp. 457-485 or OECD: Is migration good  
for the economy? Migration Policy Debate N°1, May 2014)
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que aquí es formula és, doncs, per què els països rics de la UE tenen tanta por a 

aquestes  grans  afluències  de  refugiats.  La  resposta  és  que,  malgrat  que  les 

externalitats de la migració podrien ser molt inferiors als guanys d'eficiència econòmica, 

en el debat intern europeu predominen les externalitats, cosa que explica per què parts 

de la població comunitària veuen l'afluència de refugiats com un cost més que no pas 

com un benefici. Si bé les classes altes podrien beneficiar-se dels impactes positius 

d'una força de treball addicional, les classes treballadores podrien competir directament 

amb  els  refugiats  pels  mateixos  béns  i  pressupostos  públics,  juntament  amb  els 

pagaments  de transferències.  És per  aquest  motiu  que els  ciutadans de  la  UE es 

divideixen  en  dos grups en  funció  de  les  solucions proposades  per  a  la  crisi  dels 

refugiats: els favorables a la immigració i els que tenen una actitud més a la defensiva i  

de rebuig.10

Una altra perspectiva crítica vers la migració des del punt de vista dels costos és la 

desenvolupada  per  Robert  Rowthorn11 i  citada  per  Robert  Skidelsky12.  Segons 

Rowthorn,  els  anomenats  efectes temporals  en  termes de treballadors  desplaçats  i 

salaris més baixos poden durar cinc o deu anys, mentre que els efectes beneficiosos 

suposen  una absència  de  recessió.  I,  encara  sense recessió,  si  existeix  un  ingrés 

continu d'immigrants, en lloc d'un increment excepcional de la mida de la força laboral, 

la  demanda  de  mà  d'obra  pot  anar  constantment  més  retardada  respecte  del 

creixement de l'oferta. Rowthorn afirma que l'argument segons el qual els immigrants 

prenen  els  llocs  de  feina  als  treballadors  locals  i  en  fan  caure  els  salaris  pot  ser  

exagerat,  però  que  no  sempre  és  fals.  Un  segon  argument  econòmic  és  que  la 

immigració rejovenirà la força laboral i s'estabilitzaran les finances públiques, ja que els 

treballadors  joves  importats  generaran  els  impostos  necessaris  per  a  sostenir  un 

creixent  nombre  de  pensionistes.  En  conseqüència,  el  rejoveniment  a  través  de  la 

10
 Vegeu les reflexions de Thomas Straubhaar del CEPS:

              https://www.ceps.eu/system/files/IEEditorial52015_0.pdf
11

 http://www.civitas.org.uk/pdf/LargescaleImmigration.pdf

12
 La  Vanguardia  2/12/2017: 

http://www.lavanguardia.com/opinion/20171202/433339482160/inmigracion- verdades-incomodas.html
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immigració és considerat una cinta sense fi. Mantenir una reducció definitiva de la ràtio  

de dependència requereix un flux interminable d'immigrants. Quan l'ingrés d'immigrants 

s'aturi, l'estructura es revertirà i tornarà a la seva trajectòria original. Un ingrés menor 

d'immigrants i una edat de jubilació més alta seria una solució molt millor per a fer front  

a  les  conseqüències de l'envelliment  de la  població.  Aquest  argument  keynesià  no 

deixa  de  ser  una  crítica  al  posicionament  liberal  d’acceptar  la  lliure  entrada 

d’immigrants. 

4.4.1. El vincle entre immigració i creixement

La majoria dels experts participants varen coincidir que existeix un vincle positiu entre 

immigració i  creixement econòmic, tot i  que es donàvem matisos entre els diferents 

participants. Els principals elements que es van posar de manifest en aquests àmbits 

van ser:

 Més enllà  de constatar  que l’arribada d’immigrants  comporta un augment  de 

l’oferta laboral, un punt essencial és que la determinació sobre l’impacte positiu 

de la immigració depèn de si són complementaris amb la força laboral local o 

substitutius.

 L’evidència  empírica  suggereix  que  la  productivitat  de  l’immigrant  (de  difícil 

mesura,  en  qualsevol  cas)  és  més  elevada  en  la  mesura  que  el  mismatch 

(desajust) entre el seu perfil i les empreses que l’ocupen sigui reduït i que, en 

termes generals, no s’han acabat d’aprofitar les capacitats elevades de part dels 

immigrants. 

 Cal tenir en compte, a més, que part del problema de la relativament escassa 

aportació al creixement (si més no es reconeix que l’aportació podria ser més 

gran) era el propi model productiu de l’economia nacional, ja que requeria d’una 

mà  d’obra  immigrant  poc  qualificada  (reflex  d’una  economia  que  tendeix  a 

especialitzar-se en sectors productius de poc valor afegit).
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4.4.2. Immigració i mercat laboral (general)

Els elements anterior propicien tres posicionaments agrupats en els següents grans 

àmbits:

 Impacte sobre els salaris. Aquí la immigració és vista com un xoc sobre l’oferta 

laboral que comporta pressió a la baixa sobre els salaris dels locals. Tanmateix,  

aquest  vincle  depèn  del  grau  de  complementarietat  o  substitució  entre  els 

treballadors  locals  i  els  immigrants,  de  manera  que només en el  segon cas 

l’impacte salarial seria el descrit anteriorment. Alguns dels panelistes s’inclinen a 

defensar  que  predomina  la  complementarietat  sobre  la  substitució,  ja  que 

existeix  evidència  empírica  que  els  salaris  pràcticament  no  cauen  amb  la 

immigració.

 Regulació  inadequada  del  mercat  laboral.  Existeixen  nombroses  disfuncions 

reguladores  que  afecten  la  interacció  entre  immigrants  i  mercat  laboral.  En 

primer lloc, cal destacar l’escàs rigor en el control del compliment normatiu (drets 

essencials, col·lectius específics,  irregularitat,  etc.) per part de l’Administració. 

Un segon aspecte, molt controvertit,  és el procés que va de la regulació dels 

salaris cap a la productivitat (i el nivell de vida general): una part dels experts 

considera  que  augmentar  el  salari  mínim  (i  en  general  els  salaris)  duria 

automàticament a més productivitat i nivell de vida (un clar exemple és el dels 

immigrants dels Estats Units que van als estats amb menor salari mínim). Un 

tercer element, també controvertit, és la necessitat de realitzar nous processos 

de regularització.

 Condicions laborals precàries. Hi ha un reconeixement ampli que les condicions 

laborals de segments amplis del col·lectiu d’immigrants han quedat ancorades 

en  situacions  laborals  impròpies  d’un  estat  avançat.  Així,  es  constata  que 

existien situacions d’explotació laboral (com ara el cas de les treballadores de la 

llar), subocupació, baixes taxes d’ocupació, economia submergida, etc. 
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4.4.3. Immigració i finances públiques i estat del benestar 

Pel que fa a l’impacte de la immigració en l’estat de benestar, cal considerar que la 

determinació de l’impacte és complexa, bé sigui per la manca de dades, bé perquè 

l’enfocament  metodològic  correcte  (el  que  pren  en  consideració  la  trajectòria  vital 

completa dels individus) és de difícil aplicació. 

Fetes aquestes apreciacions, que comporten considerar l’evidència com a temptativa, 

els estudis disponibles existents apunten que hi ha efectes neutres sobre les finances 

públiques i efectes a curt termini sobre el sistema de pensions públic moderadament 

positius.  Així  mateix,  no es pot  menystenir,  en contra de la  visió  convencionalment  

acceptada, que no existeix evidència significativa sobre “l’efecte crida” per accedir a 

l’estat de benestar europeu (i nacional).

4.4.4. Propostes i recomanacions

Les principals propostes de canvis en les polítiques públiques són: 

a) Canvi  de  model  productiu.  De  manera  molt  general,  part  dels  problemes 

manifestats deriven del model productiu actual basat en sectors de poc valor 

afegit.  En  aquest  sentit,  es  considera  que  si  s’actua  en  aquesta  línia  es 

modificarà  la  tipologia  d’immigrants  atrets  i  es  podran  aprofitar  millor  les 

capacitats infrautilitzades dels immigrants. La principal via d’actuació en aquest 

àmbit és el canvi en el model de formació professional i educatiu.

b) Control  del  mercat  laboral.  Aquesta  proposta  deriva  directament  de  la 

constatació que l’Administració té mecanismes de control laxos i que l‘aplicació 

correcta del  marc normatiu  vigent  ja  evitaria  algunes de les disfuncions més 

notòries (precarietat, explotació, etc.).

c) Nova regularització. Aquesta idea no és unànime, però una part significativa 

dels  experts  suggereix  que  cal  o  una  nova  regularització  o  bé  modificar  el 

sistema de manera que augmentin els incentius a la regularització.
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d) Millor gestió dels fluxos migratoris. Les propostes es focalitzen en problemes 

i  àmbits  concrets,  com  ara  el  reconeixement  de  les  qualificacions  (que 

impedeixen desenvolupar carreres professionals adients a les capacitats  dels 

immigrants),  sistemes de captació d’immigrants amb perfils específics,  millora 

dels  sistemes  de  reagrupament  familiar,  possibilitar  que  els  estudiants 

immigrants tinguin dret a treballar, etc.

e) Actuacions enfocades a problemes concrets. Finalment, cal esmentar que un 

seguit de problemes específics requereixen, segons els experts, solucions  ad 

hoc.  A tall  d’exemple,  destaquen millores laborals  com ara l’equiparació dels 

treballadors de la llar a la resta de treballadors, la gestió de la interculturalitat i  

d'una societat diversa com a element obligatori a afegir als processos d'inserció 

social  i  laboral, la promoció dels drets efectius de ciutadania i de participació 

política o la valoració de les feines d'atenció a les persones, on moltes persones 

treballadores immigrades ocupen amplis espais. 
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 5. Conclusions i idees clau 

Aquest  cicle  d’anàlisi  i  debat  en  forma de tres  ponències,  que s’han desenvolupat 

mitjançant  metodologies  participatives  per  donar  cabuda  a  tots  els  actors  polítics,  

socials i econòmics implicats, ha propiciat tot un conjunt de reflexions finals i propostes 

de reforma i millora amb l’objectiu de traslladar-les a totes les institucions europees i 

representants comunitaris. Les conclusions s’exposen seguint la mateixa estructura en 

tres blocs: prospectiva de la immigració, impacte social i impacte econòmic.

Avaluació prospectiva de la immigració i de les polítiques europees 

En el marc del primer seminari,  Avaluació de les polítiques socials davant l’acollida  

creixent d’immigrants, dirigit pel Dr. Àngel Castiñeira, l’anàlisi prospectiva ha aprofundit 

en la situació i les perspectives de la immigració exterior, així com en les polítiques 

d’acollida i el seu impacte sobre la cohesió social de la UE. S’ha evidenciat una crítica  

sobre la política d’immigració de Donald Trump i s’ha comentat que el gran fenomen 

demogràfic fins al 2050 serà el creixement de la població a l’Àfrica (establert en més 

d’un  115%),  També  es  preveuen  d'altres  fluxos  migratoris  de  caràcter  econòmic, 

climàtic i polític a Catalunya i a l'estat.  

La  crisi  humanitària  de  2015  i  la  coincidència  d’aquesta  amb  l’evidència  de  les 

conseqüències socials  de la crisi  econòmica ha impulsat  velles i  noves dinàmiques 

disgregadores en el si de la UE, que afecten àrees tan rellevants per a la integració 

europea  com la  lliure  circulació.  En  aquest  context,  entre  les  conclusions  destaca 

l’alerta que les polítiques d’immigració s’han de fonamentar en el dret europeu, que va  

més enllà de les pràctiques dels EM. Així mateix, cal crear sistemes de governança 

global i s’espera que la feina iniciada per Nacions Unides el 2016 ajudi a avançar en 

aquest sentit. 

D’altra banda, és necessari  parlar de polítiques públiques de ciutadania proactives i 

preventives  per  als  nouvinguts,  més  enllà  de  les  polítiques  europees  i  nacionals 

d’immigració internacional. La inclusió laboral en un mercat de treball just i la inclusió 
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social són imprescindibles per garantir la cohesió de la nostra societat. 

El reforçament del populisme en molts països europeus està suposant un increment de 

l’antieuropeisme i de la xenofòbia, que van plegats en la majoria d’aquests processos. 

El discurs genèric que considera els immigrants i els diferents com a amenaces cal  

combatre’l amb una acció determinada que posi l’accent en la nostra realitat social i  

amb la facilitació de les relacions interculturals en l’espai públic.

Impacte social de la immigració 

En el segon seminari, Impacte de la immigració exterior sobre la cohesió social, dirigit 

per Anna Terrón, s’ha analitzat la  política d’immigració i asil a la UE posant-la en 

relació amb els objectius de benestar i cohesió social. En aquest sentit, es conclou que 

actualment la lliure circulació de persones està essent limitada i que la manca de 

consens en la gestió de les migracions és un factor important de disgregació dins la  

UE. Respecte de la igualtat d’oportunitats, l’anàlisi subratlla que dins l’espai de llibertat, 

de dret i de justícia que ofereix avui la UE als seus ciutadans, hi conviuen dinàmiques 

integradores i  dinàmiques disgregadores.  Una situació que també es  viu  en l’espai 

econòmic amb les normes del mercat de treball i  el pilar social.  També s’observa, i  

s’alerta,  que  la  falta  de  reconeixement  de  la  diversitat,  més  enllà  de  l’estrangeria,  

complica la integració social perquè condueix a la vulneració i a la pèrdua de drets amb 

caràcter general. 

Respecte  de  la  gestió  de la  immigració  i  l’estrangeria, es  recomana ampliar  la 

dimensió comunitària de les polítiques d’asil i migració;  establir una norma comuna 

per regular l’entrada de les persones estrangeres i de les que pretenen accedir al  

mercat  laboral;  i  avançar  en  una regulació  més general  de  la  migració  a  la  UE i 

garantir les especificats de les polítiques d’asil i de protecció de les persones que ho 

requereixen. 

Respecte  de  la  gestió  del  mercat  de  treball,  es  conclou  que  s’ha  d’evitar  la 

segmentació del mercat laboral; integrar el debat sobre drets laborals dels estrangers;  

adherir la UE i els EM als convenis de l’OIT sobre treballadors immigrants i avançar en 
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el pilar social europeu, que hauria de passar a ser un marc normatiu. 

D’altra  banda,  en  un  context  de  pèrdua  de  drets,  es  recomana,  entre  d’altres 

mesures,  treballar des de les ciutats amb la idea de veïnatge per normalitzar la 

diversitat, un fet que ajudaria a recordar la pròpia diversitat europea. Tanmateix, més 

enllà de la política social, s’han de  reforçar els drets a través de mesures com ara 

garantir el dret de vot a les eleccions locals; ampliar i reforçar el discurs tradicional de 

drets;  reforçar l’aplicació de la legislació antidiscriminació i  garantir  l’accés real  a la 

justícia per tal que els immigrants tinguin el rol d’actors socials, ètics i polítics que els  

correspon. 

En l’àmbit de la  governança multinivell, es conclou que la immigració i l’asil tenen 

múltiples aspectes que cal abordar de manera transversal i des de tots els àmbits de 

l’Administració. A més, les institucions de la UE han de reconèixer el rol de les ciutats i  

de  les  regions  europees,  i  la  immigració  i  l’asil  no  poden  ser  només  part  de  les 

polítiques d’interior i de seguretat.

Impacte econòmic de la immigració

En el tercer seminari d’aquest cicle, denominat Efectes de la immigració exterior sobre  

el creixement econòmic, l’ocupació i el nivell de vida dels ciutadans, dirigit pel Dr. Jordi 

Bacaria, s’ha plantejat l’impacte econòmic de la immigració des de diferents punts de 

vista  i  s’ha  conclòs  que  el  vincle  entre  immigració  i  creixement  econòmic es 

defineix com a positiu, amb alguns matisos, això sí. Es destaca que més enllà de 

constatar el fet que l’arribada d’immigrants comporta un augment de l’oferta laboral,  

s’ha  de  tenir  en  compte  i  considerar  si  aquesta  mà  d’obra  és  complementària  o 

substitutiva de la força laboral local. També que l’evidència empírica suggereix que la 

productivitat de l’immigrant és més elevada i no s’acaba d’aprofitar. I és que el propi 

model d’economia nacional  és el principal  problema, ja que requereix una mà 

d’obra immigrant poc qualificada. 
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Si parlem de l’impacte sobre els salaris, l’anàlisi conclou que la immigració és un 

xoc sobre l’oferta  laboral que comporta  pressió  a la  baixa  sobre  els  salaris  dels 

locals, si bé aquest grau depèn de complementarietat o substitució entre treballadors 

locals i immigrants. Per això, davant l’escàs rigor en el control del compliment normatiu  

per part de l’Administració, es demana una regulació adequada del mercat laboral i 

s’alerta sobre les condicions laborals que tenen els immigrants, que es qualifiquen de 

“precàries i impròpies d’un estat avançat”. 

En aquest sentit, les  propostes de polítiques relatives a millorar aquest impacte 

econòmic que es presenten passen per  un canvi  de model productiu per  tal  de 

modificar  la  tipologia  d’immigrants  atrets  al  mercat  laboral,  per  a  la  qual  cosa  la 

principal via d’actuació és el  canvi  en el  model de formació professional i  educatiu.  

També  es  proposa  un  control  del  mercat  laboral per  tal  d’evitar  algunes  de  les 

disfuncions més notòries, com ara la precarietat o l’explotació dels immigrants. 

D’altra banda, es demana una nova regularització o bé una modificació del sistema 

de manera que augmentin els incentius; una millor gestió dels fluxos d’immigrants 

que se’n reconeguin les qualificacions laborals, i  actuacions enfocades a problemes 

concrets, com ara les millores laborals o bé l’equiparació dels treballadors de la llar a la 

resta de treballadors.
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Resum de conclusions

Pel que fa a l’anàlisi prospectiva, es conclou que el gran fenomen demogràfic fins al 

2050 serà el creixement de la població a l’Àfrica, que tot apunta que es duplicarà. 

També es preveuen d'altres fluxos migratoris de caràcter econòmic, climàtic i polític a 

Catalunya i a l'Estat. 

La  crisi  humanitària  de  2015  i  la  coincidència  d’aquesta  amb  l’evidència  de  les 

conseqüències socials  de la crisi  econòmica ha impulsat  velles i  noves dinàmiques 

disgregadores en el si de la UE, cosa que evidencia la necessitat de crear sistemes de 

governança global  i  multinivell,  juntament  amb polítiques de ciutadania  proactives  i  

preventives per als nouvinguts i elements per fer front al populisme xenòfob. 

Pel que fa a l’impacte social de la immigració, es conclou que cal una política comuna 

d’asil i d’immigració a la UE, tornar a la lliure circulació de persones i reforçar els drets 

fonamentals (actualment limitats) i establir una regulació comuna per a la inserció social 

dels immigrants.

Pel que fa a l’impacte econòmic, es conclou que el vincle entre immigració i creixement 

és positiu, però que aquesta immigració és poc qualificada i que cal una millor regulació 

del mercat laboral per controlar l’impacte sobre els salaris i les arques públiques i més  

control i previsió dels fluxos migratoris.
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Idees clau

IDEA 1. Necessitat d’una governança global

Necessitat  de  crear  sistemes  de  governança  global  per  tal  d’afrontar  els  reptes 

migratoris futurs valorats en l’anàlisi prospectiva, ja que sense una resposta coordinada 

per tots els actors (locals, regionals, estatals i internacionals) no es podrà donar una 

solució  efectiva  i  es  contribuirà  a  incrementar  l’auge  del  populisme,  la  xenofòbia, 

l’euroescepticisme i la vulneració dels drets humans.

IDEA 2. Reforma del model econòmic nacional 

La immigració comporta un augment de l’oferta laboral i té un impacte positiu sobre el  

creixement, però aquest impacte depèn de si els immigrants en el mercat laboral són 

complementaris amb la força laboral local o si, per contra, són substitutius. Cal establir  

un  vincle  entre  immigració  i  creixement  econòmic  reformant  el  model  econòmic 

nacional  per tal  d’aconseguir  la plena inserció laboral  i  social  dels nouvinguts i  per  

extreure el màxim rendiment d’aquesta nova població activa en el si de l’economia del 

país d’acollida.

IDEA 3. Un salari mínim més alt i un mercat laboral més controlat 

Els immigrants van habitualment cap als segments del mercat laboral on els salaris són 

més baixos. Apujar el salari mínim millorarà la productivitat, però cal incidir també en la 

formació. Els immigrants entraran o no en el mercat laboral en funció de si tenen les 

oportunitats necessàries. Per això cal un control efectiu del mercat laboral amb una 

nova regularització laboral, un canvi en el model productiu i una millora de la gestió dels 

fluxos d’immigració (i que les tres mesures estiguin coordinades) per tal d’evitar casos 

d’explotació i un impacte negatiu sobre la mitjana salarial nacional i per revertir aquest  

efecte en una contribució positiva.
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IDEA 4. Restaurar els drets civils en una nova política d’immigració de la UE

Reformar la política d’immigració i asil de la UE i dels països membres, així com la seva 

gestió, des d’una òptica de governança multinivell, per tal de crear una norma comuna 

que asseguri la plena acollida, la inserció social i l’ajuda reeixida per entrar al mercat 

laboral, centrant el focus d’acció en la recuperació dels drets civils perduts en els últims 

anys sota pretextos de seguretat.
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