
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terrassa, març de 2012 

Estudi: 

Per una política global de 
gestió migratòria. Dues 
tendències i una 
necessitat urgent. 
L’estudi mostra com Catalunya ha deixat de ser un país de recepció per 
esdevenir una terra de doble via: emigració i immigració. Aquest document 
analitza el repunt de l’arribada de persones procedents d’economies 
emergents i la necessitat que els poders públics s’enfrontin a les noves 
circumstàncies. 
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1. INTRODUCCIÓ 

 

Els moviments migratoris no són un fenomen nou al nostre país. D’onades 

fortes, tant d’arribada de població com de sortida i per raons diverses, n’hem tingut 

en diferents períodes de la nostra història. Tot i això, la dels darrers deu anys ha 

estat una de les més importants, tenint en compte tant el volum, com la rapidesa i 

la llunyania de les persones arribades.  

Aquesta important arribada de persones en un període relativament curt 

de temps ha tingut importants conseqüències en l’estructura demogràfica, 

econòmica i social del país. Bona part d’aquestes conseqüències, però, han 

presentat serioses dificultats de gestió en diversos dels seus fronts 

(mercat de treball, educació, sanitat, convivència, etc.),  sobretot a causa 

d’una raó de fons: la manca de previsió i de planificació de les polítiques 

públiques en el període immediatament anterior a l’inici de l’arribada de la 

immigració. Moltes de les polítiques aplicades, doncs, no han estat exitoses, mentre 

d’altres han resultat un clar fracàs i tot, en bona part, degut a la improvisació. 

En aquests moments ens trobem en una situació d’impàs. Com s’observa 

en l’informe següent, l’onada migratòria s’ha aturat i les tendències 

immigratòries i emigratòries estan canviant; estan canviant molt i ho estan 

fent a un ritme molt accelerat.  

I com és que hi està havent aquests canvis tant importants? Des de sempre, les 

crisis econòmiques han tingut un impacte en la població i, per tant, també en els 

seus moviments. En la majoria dels casos, les crisis sobrevingudes a territoris 

receptors d’immigració han comportat un augment de la xenofòbia i unes polítiques 

d’estrangeria restrictives. Cosa que no es tradueix necessàriament en un retorn 

massiu de la població prèviament immigrada, tampoc està passant aquí. Però sí que 

s’està experimentant un incipient procés de reemigració i de retorn de 

persones prèviament immigrades a casa nostra, que van a la recerca de 

feina a d’altres països d’Europa o que retornen als seus països d’origen on 

la situació de crisi és menys greu o on es viuen situacions d’expansió i creixement 

(com és el cas d’Amèrica Llatina, per exemple).  

En segon lloc, tal i com s’exposa al llarg de l’informe i com la Cecot ja ha estudiat 

en un informe previ, l’altre gran canvi que s’està experimentant és el 

ressorgiment dels processos emigratoris al nostre país. Fa dècades que no 

havia marxat tanta gent del nostre país com ara. Així doncs, amb la crisi la gestió 

dels processos migratoris s’erigeix novament com a necessària. Una gestió que ha 
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d’atendre les dimensions de la globalitat i la complexitat d’una nova realitat que es 

fa realment difícil de preveure com evolucionarà. 

Aquests moviments poblacionals tenen un impacte directe en l’economia del país; 

tant pel què fa a la recepció dels treballadors nouvinguts, que encara continuen 

arribant, com pel què fa a la gestió del talent que marxa, conegut com a “fuga de 

cervells”. És per tot això que interessa analitzar el moment actual, les tendències 

poblacionals i definir quina posició cal prendre davant les noves realitats per al 

disseny de les polítiques públiques en el camp de la migració i la gestió del mercat 

de treball. 

 

2. IMMIGRACIÓ. SITUACIÓ I EVOLUCIÓ RECENT 

 

En aquests moments, a Catalunya hi ha quasi un milió dues-centes mil 

persones estrangeres (1.185.852). En 10 anys s’ha passat d’un 2,8% de 

persones d’origen estranger l’any 2000, al gairebé 16% actual, un milió 

més que fa deu anys. 

 

a. SEXE 

Gràfic 1.  Gènere de la població estrangera a Catalunya – 2010 

 
Font: Padró continu. Idescat 

 

Respecte la realitat migratòria de principis dels anys 2000, ha augmentat 

considerablement la proporció de dones, tot i que els homes segueixen sent una 

majoria. Aquest augment de la presència femenina va lligat al canvi d’orígens de la 
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població immigrada; d’una migració bàsicament africana es va passar cap a una 

d’origen llatinoamericà, amb projectes migratoris liderats per dones. Actualment, 

s’ha frenat el procés de feminització per, entre d’altres raons, el retorn important 

de població llatinoamericana (en la seva majoria dones) i la important arribada de 

població asiàtica (en la seva majoria homes). 

 

b. EDAT 

Gràfic 2. Població a Catalunya, per edat i origen. 2011 
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Font: Padró continu. Idescat 

 

La població immigrada és molt més jove que la població autòctona i es 

troba concentrada en edats actives. Les categories més populoses són les de 

persones en edat activa i jove, de 30 a 44  i de 15 a 29 anys. 

El gruix de la població infantil és similar al global poblacional amb l’excepció de la 

població africana, que és la més rejovenida de totes.  

La població d’edats avançades és bàsicament autòctona i entre la població 

estrangera amb més presència en aquest col·lectiu hi trobem persones 

originàries de la resta de la Unió Europea. 
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c. NACIONALITAT / ORIGEN 

 

Gràfic 3.Població estrangera a Catalunya per nacionalitat. 2011 

 

Font: Padró continu. Idescat 

 

En el marc actual, les 3 comunitats dominants són l’africana, l’americana i la 

població de la resta de la UE.  Amb els anys s’ha passat d’un clar predomini 

africà a l’equilibri actual. 

El col·lectiu que més ha augmentat la seva presència en els darrers temps, 

però, ha estat l’asiàtic. En aquests moments, ja representa un 11% de la 

població immigrada total instal·lada a Catalunya, però l’any 2008 tant sols era del 

9%, essent el col·lectiu que més creix; quan la resta, o bé es mantenen o bé 

disminueixen el seu pes en els últims dos anys de crisi.  

Catalunya té una població immigrada amb una proporció relativament 

baixa de persones d’origen comunitari, sobretot comparat amb d’altres 

territoris de l’Estat i amb aquest en el seu conjunt. 

 



 

Estudi: Per una política global de gestió migratòria – Fundació Cecot Persona i Treball 7 
 

d. TERRITORI 

 
Gràfic 4. Distribució de la població  immigrada per origen i Àmbits del Pla. 

Catalunya 2011. 

 
Font: Padró continu. Idescat 

 

La distribució de la població immigrada en el territori és força desigual. Els 

diferents territoris catalans semblen estar especialitzats en funció de la 

seva respectiva estructura econòmico-social, que és la causa de 

l’anomenat “efecte crida”. Com es pot observar, a les Terres de l’Ebre s’hi està 

concentrant un volum molt important de població d’edats avançades de la resta de 

la UE que, probablement, van a buscar-hi les seves condicions climàtiques per a la 

jubilació. A Ponent i a les comarques gironines, en canvi, hi ha una combinació 

entre la població de la resta de la UE i la d’origen africà, dedicada fonamentalment 

a treballar en sectors extensius en mà d’obra i que requereixen poca formació i 

especialització, com ara l’agricultura o la construcció. A les comarques centrals 

predomina clarament l’origen africà. A l’Àmbit Metropolità s’hi concentra el volum 

més important de les persones d’origen americà i de les persones d’origen asiàtic. 
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Gràfic 5. Evolució de la població catalana i estrangera entre els anys 2000-2010. 
Catalunya 

 

Font: Padró continu de població. Idescat 

 

A dia d’avui sembla que la tendència d’arribada de població estrangera 

està canviant. Les dades mostren com des del 2009 s’ha estancat clarament i, 

tant l’any passat com el present, el volum global de població immigrada, per 

primera vegada en més de deu anys, ha descendit i ha passat de 1.198.538 

l’any 2010 a 1.185.852 persones. Això coincideix amb el descens brusc de la 

taxa de creixement migratori. 

 

Taula 1. Creixement  de la població per nacionalitats d’origen. Catalunya. De 2009 a 
2011  

  

Espanyo
la 

Resta 
UE 

Resta 
Europa 

Àfrica 
Amèrica 

del Nord i 
Central 

Amèrica 
del Sud 

Àsia i 
Oceania 

Total 

Variació 
absoluta 2011 39923 -4693 2043 4378 1648 -26264 10150 27237 

Variació % 2011 0,63 -1,52 3,79 1,39 2,53 -7,93 8,19 0,36 

Variació % 2010 0,44 0,75 1,99 3,29 3,98 -3,82 5,59 0,49 

Variació % 2009 0,41 8,85 6,87 9,65 9,02 2,63 16,09 1,51 

Font: Padró continu de població. Idescat 
 
 

L’únic origen que manté un ritme elevat d’arribades, és a dir, de persones 

immigrades, és l’asiàtic. És a més, el que té el ritme més alt de tots, prop del 
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8% de creixement en l’últim any. Després de patir un descens important, entre el 

2009 i el 2010, en el 2011 l’origen asiàtic ha sigut una altra vegada el que 

més ha augmentat el nombre de persones que han arribat a casa nostra. 

De persones de la resta d’orígens cada vegada n’arriben menys. 

Els dos col·lectius que “perden” població són els americans del sud i els 

europeus de la resta de la UE, però cal constatar que són els únics que baixen 

de manera absoluta i relativa en quant a nombre de persones. La resta es 

mantenen, però, clarament a la baixa. 

 

e. COMPARATIVA CATALUNYA-ESPANYA 

 

Taula 2. Distribució per CCAA i nacionalitat dels estrangers. 2011. Estat espanyol. 

Font: Padró continu de població. INE 

 

Després de les Illes Balears i el País Valencià, Catalunya és el territori de 

l’estat on hi ha un major percentatge de població d’origen immigrat. Si no 

  

Població 
estranger
a 

%  
Estranger
s 

percentatges sobre el total d’estrangers 

UE 
Resta 
d'Europ
a 

Àfrica Amèrica 
Àsia i 
Oceania 

TOTAL ESPANYA 5751487 12,19 41,65 4,10 18,86 29,36 6,02 

ANDALUCIA 730155 8,67 50,67 4,58 21,77 19,24 3,74 

ARAGÓ 171193 12,72 51,70 2,21 21,61 20,72 3,75 

ASTURIAS 50399 4,66 38,99 3,27 11,39 42,34 4,00 

BALEARS, ILLES 242812 21,81 53,82 2,49 14,89 25,00 3,80 

CANARIAS 307009 14,44 55,94 3,27 10,41 25,18 5,18 

CANTABRIA 38994 6,57 33,35 10,43 9,48 42,88 3,85 

CASTILLA Y LEÓN 172816 6,75 50,79 1,87 15,62 28,41 3,29 

CASTILLA - LA 
MANCHA 232735 11,00 52,45 2,63 18,69 23,68 2,54 

CATALUNYA 1185852 15,73 25,69 4,72 26,93 31,36 11,30 

PAÍS VALENCIÀ 880782 17,21 56,35 6,32 13,51 19,76 4,05 

EXTREMADURA 41719 3,76 48,31 1,44 23,08 23,13 4,03 

GALICIA 110468 3,95 38,94 2,17 10,91 44,29 3,67 

MADRID 1067585 16,45 35,75 3,13 11,69 42,34 7,08 

MÚRCIA 240863 16,38 27,34 4,15 34,09 32,24 2,17 

NAVARRA 71600 11,15 34,22 4,23 24,84 33,98 2,72 

PAÍS BASC 145256 6,65 24,77 3,02 22,46 43,12 6,62 

RIOJA, LA 46288 14,33 39,28 4,15 24,20 23,43 8,94 
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tenim en compte a la població comunitària, però, Catalunya és el territori 

amb més població immigrada (en termes absoluts, amb unes 200.000 persones 

més que Madrid) i amb percentatges similars a Múrcia (11,7% i 11,9% 

respectivament). 

 

Gràfic 6. Evolució de la població estrangera a l’Estat espanyol per franges d’edat. 
Percentatge.  2000 – 2011 

 
Font: Padró continu de població. INE 

 

En funció de l’edat, la població immigrada és clarament superior en els trams 

de població activa que no en els de població d’edat avançada.  

La població infantil creix al mateix ritme que el conjunt de la població immigrada en 

general però representa un percentatge menor que el de la població en edat activa. 

La població immigrada d’edat avançada també augmenta i tot i el fre de l’arribada 

de població immigrada iniciada cap al 2009, segueix en augment els últims dos 

anys. 
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3. EMIGRACIÓ 

 
Taula 3. Emigració a l’estranger de persones residents a Catalunya, en funció del 

seu origen. Evolució de 2006 a 2010 

 
Font: Idescat. Estadística Emigració externa 
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Tal com es mostra a la Taula3, augmenten clarament els processos 

d’emigració. Tan sols en els darrers 4 anys, a Catalunya s’ha més que 

duplicat el nombre de persones que marxen cada any a l’estranger, 

passant de 51.473 l'any 2006 a 113.741 l’any 2010. És a dir, en els últims 

quatre anys han marxat un total de 425.181 persones. 

Aquest procés és especialment acusat entre la població jove (fins a 34 

anys) que ja des dels inicis de l’acceleració del procés representa 

anualment més del 60% del total de persones emigrades de Catalunya.  

Aquest augment però, està fortament fonamentat en la reemigració i el 

retorn de persones estrangeres arribades a Catalunya en els darrers anys. 

La població estrangera és la que més clarament està marxant - a d’altres països o 

als seus països d’origen - representant més d’un 90% del total de població 

que marxa. 

És destacable també l’augment sostingut dels processos d’emigració entre 

la població “autòctona” des de fa alguns anys. Un augment inferior al de la 

població estrangera, però amb una població emigrada que creix any rere any. En 

termes relatius, en 4 anys ha crescut més d’un 60% el total de la població 

autòctona que emigra, ascendint a 27.317 persones (del 2006 al 2010). 

 

4. RECANVI I NECESSITATS DE POBLACIÓ 

Pel que fa a l’evolució recent de la població catalana, segons les darreres 

dades, Catalunya perd població (menys de dues mil persones en el global 

nacional1

Paral·lelament, i a causa d’ aquest fet, la població catalana s’ha rejovenit i ha 

recuperat uns índexs de creixement natural o de potencial creixement 

natural que no es donaven des de principis dels anys 80. 

) per primera vegada des de la Guerra del 36. Tot i això, en els 

darrers deu anys, com ja s’ha comentat, el guany en població ha estat de més 

d’un milió de persones, un guany fonamentat en l’aportació migratòria. 

S’observa, doncs, un rejoveniment de la població i un repunt de la natalitat i la 

fecunditat. En els darrers anys, i coincidint amb l’arribada de la població immigrada, 

el conjunt de la població catalana s’ha rejovenit notablement. Una mostra d’això en 

són els índexs d’envelliment2

                                                 
1 Dades provinents de les Estimacions de població post-censals. Idescat 

 que han millorat substancialment des dels inicis del 

2 Quocient entre el nombre de persones de 65 anys i més i el nombre de joves menors de 15 anys. 
S'expressa en tant per cent. És a dir, si el quocient fos de 1 (100%) el nombre de persones de més de 65 
anys i de menys de 15 seria el mateix. 
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segle XXI, després d’un l’envelliment de la població generalitzat i continuat dels 

darrers trenta anys. Tot i això, l’índex de sobreenvelliment3

Gràfic 7 . Evolució dels índexs d’envelliment i sobreenvelliment 

 (el que ens informa 

sobre la proporció de persones d’edats molt avançades respecte la gent d’edat 

avançada) ha augmentat progressivament però de manera lenta. 
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Font: Idescat 

 

En el mateix sentit, en els últims anys s’ha capgirat les dades de creixement de la 

població. Ha millorat substancialment respecte fa uns anys la taxa bruta de 

creixement natural (els naixements en relació a les morts dins d’una societat). En 

aquests moments aquesta taxa és de 2,9 per mil (cada 1.000 persones n’hi ha 2,9 

de més un cop calculats els naixements i les defuncions), valor que no es donava 

des de principis dels anys 80 del segle passat, tal i com mostra la gràfica 8. 

En els darrers anys, però, el creixement via la immigració ha disminuït 

notablement, passant d’una taxa de creixement migratori de quasi 20 punts el 

2004 (la població creixia un 2%) al -3,4 per mil actual. 

                                                 
3 Quocient entre el nombre de persones de 85 anys i més i el nombre de persones de 65 anys i més. 
S'expressa en tant per cent. És a dir, si el quocient fos de 1 (100%) el nombre de persones de més de 85 
anys i de 65 anys i més seria el mateix. 
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Gràfic 8. Taxa bruta de creixement natural i de creixement migratori.  
Evolució anual a Catalunya 

 
Font: Idescat 

 

La resta de les dades relatives a les possibilitats de creixement i origen del 

creixement de la població mostren els mateixos signes. Bé sigui la taxa bruta de 

natalitat4 o l’índex de fecunditat5

Fins i tot pel què fa a l’estructura de població per edats, el percentatge de 

població infantil o molt jove ha millorat i ha tornat a nivells de principis 

dels anys 90. De la mateixa manera es comporta la població activa. La 

proporció de població d’edat més avançada està estancada en un nivell 

semblant des de, també, mitjans dels anys noranta. 

, tots mostren les millors dades, favorables al 

creixement de població, des de principis dels anys 80.  

 

 

 

                                                 
4 Quocient entre el nombre de nascuts vius registrats en un any determinat i la població a meitat del 
període. És l'indicador més genèric del fenomen de la natalitat, però no descriu el comportament 
reproductiu d'una població, ni tampoc té en compte la seva estructura per edats. S'expressa en tant per 
mil. 
5 Indicador conjuntural de fecunditat: expressa el nombre de fills que tindria una dona hipotètica al 
final de la seva vida reproductiva, si al llarg d'aquesta vida el seu comportament fos idèntic al que 
reflecteix la sèrie de taxes específiques de fecunditat per edat. S'expressa com a nombre mitjà de fills 
per dona. 
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Gràfic 9. Piràmide de població a Catalunya, per edats. Any 2000 

 
Font: Padró continu de població. Idescat 

 
Gràfic 10.Piràmide de població a Catalunya, per edats. Any 2011 

 
Font: Padró continu de població. Idescat 

 

 

5. PROJECCIONS I TENDÈNCIES DEMOGRÀFIQUES 

La situació actual a nivell demogràfic presenta diverses realitats i algunes 

tendències contradictòries que fan difícil fer una previsió del futur dels moviments 

migratoris en els propers deu anys i per tant projeccions de la població que tindrà 

la nostra societat. Un exemple: l’última de les projeccions de població feta l’any 

2008 per l’Idescat preveia una entrada anual de, com a mínim, unes 20.000 

persones de saldo migratori. La realitat i la crisi han estat tossudes i el saldo dels 

últims 3 anys (2009, 2010 i 2011) ha estat clarament inferior al previst;  de les 

115.201 entrades previstes n’han arribat 82.010. I cal tenir en compte que el ritme 

previst d’arribades s’accelerava de cara als anys propers segons la projecció; en 

canvi, la realitat ens mostra que el ritme descendeix.  
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Les projeccions de població activa en funció dels escenaris en principi 

assenyalen una recuperació i un creixement de la població activa des 

d’avui i fins el 2021. Un creixement que en el pitjor dels casos faria que la 

població activa fos més o menys la mateixa que avui en dia i que, en el 

millor dels casos superaria en quasi 600.000 persones l’actual. 

 

Gràfic 11.Població activa actual i projectada - 2021 
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Font: Idescat 

 
 

6.  CONCLUSIONS I TENDÈNCIES 

- S’observa un canvi de tendència històrica amb una aturada del 

creixement poblacional sobretot a causa de l’aturada de procés 

immigratori i l’inici del procés emigratori, tant de la població 

prèviament immigrada com de la població autòctona. Per primera 

vegada des de fa gairebé mig segle, a Catalunya podria haver-hi més 

població que marxa que no població que arriba6

                                                 
6 Segons les Estimacions de població post-censal per primera vegada des de la Guerra Civil Catalunya 
perd població (unes 1.800 persones), però segons les últimes dades del Padró continu de població, tot i 
haver-hi un descens importantíssim de la immigració i un augment important també de la emigració, 
encara no s’ha arribat aquest extrem, tot i estar a prop del creixement 0. 

. Apareix una tendència a 

invertir la situació prèvia, sembla que Catalunya ha deixat de créixer per 

iniciar una lleugera pèrdua de població (en la pitjor de les hipòtesis). La crisi 

està modificant en profunditat la realitat demogràfica del territori. Catalunya 

ja no és una terra “d’immigració”. Ara ja és, com a mínim, un territori de 

doble via: d’entrada i de sortida. 
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- La població immigrada ha rejovenit el país. També es presenten uns 

índexs de fecunditat superior i això, combinat amb uns més bons índexs de 

la població autòctona fa preveure uns propers anys amb un nombre 

destacable (si més no comparativament) de població jove o en edat activa. 

A llarg termini, però, s’endevina un progressiu retorn a l’envelliment 

de la població. 

- Augmenta la població infantil “estrangera”, sobretot els fills de 

persones d’origen africà. El fet que la població nouvinguda hagi estat 

majoritàriament jove ha comportat també un augment de la població d’entre 

0 i 14 anys, fills i filles d’aquests. Nens i nenes que, en un futur proper 

tindran necessitats concretes, també en relació a la seva inserció 

laboral que, tal i com s’ha pogut comprovar a d’altres indrets 

d’Europa, han de ser tractades de manera específica. 

- Les persones que surten del país, els emigrats, presenten dos perfils 

diferents. D’una banda, la població prèviament immigrada que 

reemigra a altres països amb una situació de crisi menys accentuada i, de 

l’altra banda, la població autòctona bàsicament jove i formada7

- L’impacte de la crisi sobre la realitat demogràfica és força major del 

previst. Es fa molt difícil anticipar tendències a llarg termini, tal i com 

demostren les projeccions de població dutes a terme durant l’any 2008 que, 

tot i tenir en compte els possibles efectes de la crisi no varen poder 

preveure la seva durada ni la seva cruesa. Cal, doncs, monitoritzar 

constantment la realitat per poder-hi treballar. 

. 

- La crisi és incertesa i la incertesa dificulta la previsió, l’anàlisi i la 

possibilitat d’anticipació davant dels fenòmens. Tot i això, i donada 

l’experiència dels darrers anys on la gestió dels fenòmens migratoris ha 

tingut, en ocasions, conseqüències no desitjades, a partir d’ara hauria de ser 

una prioritat treballar per afinar al màxim les nostres anàlisis. 

- Tal i com han demostrat diversos estudis recents8

                                                 
7 Informe Cecot. El talent jove busca feina a l’estranger. Terrassa, juliol de 2011. 

 l’impacte de les crisis 

en els moviments migratoris depèn d’una doble variable: de la 

situació en els països d’arribada i de la situació en els països de 

sortida. És possible que per això els immigrants que més clarament estan 

retornant són els d’origen llatinoamericà, ja que mentre l’Estat espanyol 

experimenta una profunda crisi, les seves economies estan en expansió. Cal 

8 Khalid Koser. The Impact of Financial Crises on International Migration: Lessons Learned. IOM – 
Migration Research series. Núm 37. Ginebra (Suïssa), 2009. 
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tenir en compte aquest factor també a l’hora de planificar futures 

intervencions públiques. 

- Amb tots aquests canvis està augmentant la complexitat de la població 

a curt termini i, per tant, les dificultats de gestió. Al mateix moment 

que persones de procedència llatinoamericana retornen als seus països 

d’origen i que joves espanyols marxen a l’estranger, una de les 

procedències amb un pes menys important els darrers anys és la que 

més augmenta la seva presència al nostre territori: l’asiàtica. Cal 

adaptar també les noves polítiques a aquestes noves realitats. 

 

7. PROPOSTES DES DE LA CECOT 

Els canvis en el model migratori del país han de comportar per força canvis 

en les polítiques públiques de gestió del fenomen migratori. Tal i com s’ha 

mostrat, el canvi recent més important és que ara aquest és un país de doble 

realitat; encara som un país d’immigració, però estem tornant a ser un país 

d’emigració. Cal doncs treballar en aquesta doble línia, cal dissenyar una 

política global de gestió dels processos migratoris; tant des de la 

perspectiva de la diversitat de les persones que ara arriben com des de la 

perspectiva d’aquelles persones que ara se’n van.  

Aquest disseny cal afrontar-lo de manera diferent a com s’ha fet en l’anterior etapa 

migratòria protagonitzada per la immigració. Ara cal analitzar quin moment estem 

vivint, en quina situació ens trobem, com està canviant la realitat socio-

demogràfica del nostre entorn i cap a on ens podem encaminar, per tal que 

la realitat no se’ns torni a anticipar. Analitzem, planifiquem i actuem. Això 

és el que fem des de la Cecot en aquests moments. 

Per afrontar aquest canvi de perspectiva, cal tenir en compte la globalitat 

de les polítiques i diferenciar-ne de dos tipus: les que es dirigeixen 

específicament/directament a la gestió de la immigració i les que afecten a 

la gestió de la immigració de manera indirecta.  

Pel que fa a l’emigració i tenint en compte aquestes noves realitats, des de la Cecot 

proposem: 

- Dissenyar polítiques de gestió de l’emigració. Aquest és el nou eix 

clau de la política migratòria al nostre país. Feia molts anys que no 

s’observaven processos emigratoris, i ara cal gestionar-los perquè 

no acabin sent un llast per a la nostra economia. 
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- Propiciar acords bilaterals entre la nostra empresa i empreses de 

diferents països. Sobretot aquells de destinació preferent dels nostres 

conciutadans, per facilitar els processos de formació/pràctiques i la sortida i 

retorn endreçats dels professionals autòctons. 

- Impulsar serveis d’intermediació per treballadors migrats. Cal disposar de 

serveis d’intermediació laboral d’abast internacional a l’estil de les 

borses d’internacionalització o les borses de professionals a 

l’estranger  i facilitar aquests serveis  a tota mena de perfils. Cal 

donar suport a l’experiència i vivència personal internacional. 

- Dissenyar polítiques de prevenció de la « fuga de cervells ». Aquest 

és un dels efectes més perversos de la nova realitat emigratòria. Cal 

treballar per generar iniciatives que fomentin l’estada a l’estranger de 

joves amb un alt nivell formatiu però que, alhora, es dotin de 

mecanismes per fomentar el retorn després de l’estada. 

- Fomentar la internacionalització de l’empresa internacionalitzant les 

plantilles. Afavorint els processos de formació, pràctiques i períodes 

d’estage dels joves i professionals espanyols a l’estranger, 

s’afavoreix també de retruc, les possibilitats d’internacionalització de 

les nostres empreses, eina imprescindible per a la seva competitivitat. Cal 

posar en relació la gestió de l’emigració amb les iniciatives 

vinculades a aquests processos d’internacionalització empresarial. 

Pel que fa a la immigració: 

- Dissenyar polítiques de gestió de la nova immigració. Tot i el clar 

descens de l’arribada de persones i el retorn o reemigració de moltes altres, 

la gestió de la diversitat existent al territori encara segueix sent un 

repte.  

- Aprofundir en l’aplicació d’eines i processos com el “diversity 

management” per a la gestió de plantilles diverses a l’empresa. Tenir 

en compte els canvis de composició de la població immigrada que s’estan 

produint en els darrers temps i les tendències apuntades de cara al futur, 

com l’augment de la població d’origen asiàtic i el descens de la població 

d’origen americà, bàsicament. 

- Establir vies de col·laboració entre el Govern i els serveis de selecció 

en origen autonòmics amb la finalitat de millorar la gestió dels fluxos, la 

informació dirigida als immigrants potencials, els processos de selecció de 
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personal, la informació dirigida a les persones pre-seleccionades, la recollida 

i presentació de la documentació necessària, etc. 

- Fixar per part del Govern la demanda real de treballadors i la tipologia en 

base a les necessitats del mercat i treballar per tal que els contingents 

persegueixin aquest resultat; així com el d’aconseguir captar els 

treballladors més qualificats. 

- Reforçar la presència exterior de Catalunya i de l’Estat espanyol en 

els països d’origen de la nostra nova  immigració (repunt asiàtic); 

orígens claus on fins ara se’n tenia poca. 

- Vetllar per la cohesió social i la integració. Aplicar eines com els plans 

d'acollida per a les empreses, lluitar contra l'economia submergida, reforçar 

la seguretat ciutadana, evitar la marginalització de les zones de recepció 

d'immigrants, etc. 

- Dissenyar polítiques de gestió de segones generacions. Un dels reptes 

clau del moment actual, si volem anticipar-nos a possibles complicacions és 

el de dissenyar polítiques d’intervenció especifiques d’inserció laboral 

de les segones generacions, fills i filles d’immigrants afincats al país. 

- Aprofitar el talent internacional afincat a Catalunya. En aquests 

moments hi ha molts joves fills d’immigrants formats aquí, que coneixen la 

llengua i la cultura d’origen, que tenen problemes per incloure’s social i 

econòmicament a la nostra societat. Molts d’aquests joves tenen els 

seus orígens o provenen de països emergents, amb vincles socials i 

coneixement del territori, que podrien ser d’utilitat a les empreses 

catalanes que volguessin entrar en alguns d’aquests mercats. 

Caldria, doncs, treballar per casar les necessitats de les empreses amb les 

potencialitats d’aquets nois i noies. 

- Dissenyar polítiques d’anàlisi i anticipació. Analitzar periòdicament la 

realitat migratòria, els moviments poblacionals i la seva relació amb 

l’evolució de l’economia i el mercat de treball és imprescindible per poder 

planificar les polítiques públiques. Cal aprofundir en els mecanismes de 

monitoratge de la realitat migratòria i les seves interrelacions amb 

el nostre mercat de treball, establint, per exemple, un grup de treball on 

participin les administracions i els agents clau que tingui com a funció 

principal realitzar-ne aquest seguiment. 
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