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Immigració: un toc d’atenció 

 

Fa uns dies vaig tenir la ocasió de participar en un col·loqui sobre immigració a 

Sant Adrià del Besòs.  

Va ser un col·loqui singular: a preguntes de l’ex alcalde Sito Canga, 

l’expresident Pujol i jo mateix vam articular una reflexió sobre el que ha 

significat a Catalunya el fet migratori.  

La meva família i jo, com molts d’Andalusia i d’Aragó, d’Extremadura i de 

Galícia, de Castella i de Múrcia, vam arribar a Catalunya per buscar un futur 

millor, per treballar, per progressar.  

I, just és reconèixer-ho, vam trobar aquest futur millor. 

Veníem, com ha passat en els períodes en que Catalunya ha sabut liderar el 

creixement d’Espanya, atrets per aquest dinamisme.  

En el segle XIX, amb les exposicions universals, les obres de la Canadenca o 

la construcció del ferrocarril, o en el segle XX, amb el creixement del tèxtil o de 

les indústries manufactureres, és a dir, en els moments del més clar exercici de 

lideratge industrial de Catalunya a Espanya, treballadors i treballadores d’altres 

indrets de l’Estat veníem a Catalunya a buscar feina.  

Veiem Catalunya, encertadament, com una terra d’oportunitats, amb una 

societat més oberta, més moderna, que podia garantir a les nostres famílies el 

treball, la cultura i el benestar que desitjàvem. 

 

El balanç d’aquest període ha estat, en termes generals, positiu. Positiu per a 

les famílies que s’instal·laren a Catalunya i positiu també per al país en termes 

socials, demogràfics, culturals i econòmics.  

No es tracta de dibuixar un panorama idíl·lic. Els qui van arribar en aquestes 

successives onades migratòries no ho van tenir fàcil. La sobre-explotació i la 

manca de serveis van fer difícil l’aterratge de moltes persones que anaven a 
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parar a barris sense cap infraestructura i en una societat que encara no havia 

estat capaç de construir un sistema d’equipaments, de serveis públics i de 

garanties ciutadanes com el que ara coneixem.  

Candel va descriure molt encertadament aquesta situació en “Els altres 

Catalans”. També Mendoza, en el seu “La Ciudad de los prodigios” descriu 

l’arribada i el patiment d’aquella immigració de les exposicions universals.  

La Barcelona de Candel és també la ciutat de les barraques, al Somorrostro, a 

Montjuïc o al Camp de la Bota, de la improvisació d’un lloc per viure amb el 

mínim material, amb quatre fustes, unes xapes i algunes peces d’uralita.  

 

Durant els anys finals de la dictadura, amb l’experiència del “desarrollisme” 

encara tendre, en un context de lluites socials, cíviques i sindicals, el món de la 

immigració es va guanyar un lloc a la societat catalana. El sindicalisme i les 

lluites obreres a les grans empreses del sector de l’automoció, de la química o 

del tèxtil van forjar una aliança entre els treballadors autòctons i els vinguts de 

fora amb una frontera molt subtil, difícil de determinar. Més que frontera, fou 

barreja.  

En les lluites obreres i, en paral·lel, en la lluita per a la recuperació de la 

democràcia, la llibertat i l’autogovern de Catalunya, es va consolidar una idea 

de ciutadania que ha resultat clau: “és català qui viu i treballa a Catalunya,... i hi 

te aquí els seus fills...”  

Aquest concepte de ciutadania basat en la residència i en la voluntat 

d’arrelament s’afegia a la segona idea clau, del tot vigent: la unitat social del 

poble de Catalunya.  

 

Vam encertar, col·lectivament, en l’enfoc donat a un tema tan delicat i sensible 

com el lingüístic.  
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Per als homes i dones arribats de fora, probablement sense consciència inicial 

de l’existència mateixa del català com a llengua d’ús comú, la nostra llengua va 

acabar essent un instrument d’integració i ascensió social.  

Abans de la recuperació de l’autogovern, amb iniciatives voluntaristes d’entitats 

i associacions que oferien cursos de català. I a partir del moment en que 

Catalunya va poder gaudir d’instruments propis d’autogovern, amb una política 

lingüística ambiciosa i potent.  

No va ser fàcil definir aquella política lingüística que, al meu entendre cal 

mantenir.  

Hi havia sectors minoritaris que temien la marginació de la llengua catalana, 

sotmesa a una relació diglòssica amb el castellà que no seria capaç – deien – 

de superar. Encara trobem avui alguna reminiscència d’aquest argument quan 

hi ha qui diu que la immigració fou una estratègia deliberada per 

desnacionalitzar Catalunya.  

I paral·lelament hi havia qui no acceptava que la feblesa estructural del català 

requeria – com requereix encara – polítiques específiques de suport i promoció.  

En aquell context hi havia qui creia que per defensar millor el català calia 

construir un sistema educatiu basat en la opció per una o altra llengua com, per 

cert, es va acabar fent al País Basc.  

Sortosament vam poder vèncer aquella temptació. I és just recordar que Marta 

Mata i un jove diputat, avui regidor a Castellar del Vallès, Pepe González, hi 

van tenir un paper clau. Com el van tenir d’altres dirigents des del govern del 

President Pujol i des del Parlament. 

Entre tots vam formular una política lingüística que, en relació a l’escola, preveu 

que no es divideixi el nens en funció de la llengua parlada per la família i que, 

en acabar l’escola bàsica, els nois i les noies dominin i apreciïn indistintament 

ambdues llengües.  
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Vam aconseguir, també, un embrionari sistema de benestar social, de sanitat, 

educació, serveis socials i comunitaris que van ajudar a diluir les fronteres entre 

els nou vinguts i els autòctons o fills d’onades migratòries precedents. 

Per això – i probablement per moltes altres raons – la història de la immigració 

a Catalunya, representada per aquest “Sevillano”, és una història d’èxit. Un èxit 

col·lectiu que ens ha d’omplir d’orgull. 

Però no d’autosatisfacció.  

De fet, quan ja teníem assentada i consolidada aquesta immigració interna, i al 

redós del creixement econòmic dels primers anys del 2000, vam viure un 

increment exponencial de la immigració extracomunitària, per a la que, no ho 

perdem de vista, no estàvem preparats.  

Que el debat no estava madur ho posa de manifest la forta pressió que va 

influir en determinats sectors socials i polítics, proposant “papers per a tothom”.  

Mai no vaig compartir aquesta tesi, ni la comparteixo ara. Més aviat penso que 

la capacitat d’acollida d’una societat és limitada. Per això cal una política 

d’immigració equilibrada, que vetlli pel manteniment de  la cohesió social. 

 

Efectivament, l’any 2000 hi havia a Catalunya poc més de 180.000 persones 

estrangeres. Entre  el 2000 i el 2012, hem passat de 6,2 M a 7.5 M d’habitants i 

la major part d’aquest increment s’explica per la immigració estrangera.  

Aquell contingent de 180.000 persones estrangeres del principi dels 2000, el 

2.9% de la població total, s’havia transformat en 1.104.000, el 15 %, a finals de 

l’any 2008. Un increment tan voluminós i tan accelerat en el temps era un risc 

extraordinari. Més encara a la vista dels conflictes socials viscuts a les 

barriades de París, per exemple, on els fills de les onades migratòries ja 

consolidades protestaven amb molta força per la sensació de ser ciutadans de 

segona categoria malgrat gaudir de la nacionalitat francesa.  
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Però no es tractava només, en relació a les nostres experiències immigratòries 

contemporànies, d’un simple canvi de volum ni de ritme.  

Es que aquesta nova immigració, per a les nostres viles i ciutats encara bastant 

desconeguda, arribava amb uns patrons culturals i de vida religiosa força 

diferents. Que calia i que cal gestionar. 

Els alcaldes alertaven del risc de problemes socials a les respectives viles i 

ciutats i de la necessitat de proveir de serveis públics aquest creixement 

migratori, ja que si no ho feien  l’actitud dels sectors populars seria de rebuig en 

constatar que competien per a gaudir d’uns serveis insuficients. Per això, en la 

meva etapa de govern, vàrem prendre dues decisions que el temps haurà de 

jutjar.  

Per evitar en la mesura del possible la creació de guetos a les nostres ciutats, 

vam impulsar el desenvolupament del “Pla de Barris”. Més que una iniciativa 

urbanística, que ho va ser, es tractava d’un esforç de treball comunitari. Si la 

immigració ha de sentir-se integrada al país, ha de poder gaudir dels mateixos 

serveis públics de que disposa el conjunt dels ciutadans.  

Recordo que cal fer-nos forts en un missatge: a Catalunya, tothom te els 

mateixos drets, i també els mateixos deures. Hem de posar l’accent en els dos 

termes, insistint en que part d’aquests deures estan relacionats amb l’ús dels 

espais públics i en el respecte a unes pautes de conducta i civilitat que són 

facilitadores de la convivència.  

També vam signar, al desembre de 2008, el Pacte Nacional per a la 

Immigració. Els grups parlamentaris de CiU, IC-V, ERC i PSC, a més dels 

agents socials, les entitats municipalistes i una munió d’associacions i entitats 

relacionades amb la nova i amb la vella immigració, van subscriure amb el 

govern un autèntic full de ruta per abordar els reptes plantejats.  

Compartíem una diagnosi i un enfoc conceptual. I a partir d’aquesta diagnosi, el 

Pacte defineix un bon nombre de mesures en tots els àmbits per articular una 

política d’immigració i no només d’estrangeria. Un pla que tracta des de la 

gestió dels fluxos migratoris fins a la creació de serveis d’acollida. 
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I, el més important: el compromís dimensionar els serveis públics bàsics per fer 

front al creixement poblacional. 

 

És evident que la pressió migratòria a Catalunya ha minvat, com a 

conseqüència lògica de la crisi econòmica i de les males perspectives laborals.  

De fet, el saldo migratori és negatiu des de l’any 2010. Però no podem perdre 

de vista que aquest saldo és el resultat de la resta entre els que marxen i els 

que arriben. Continuen arribant molts immigrats al nostre país: segons les 

dades de l’INE, el 2010 van marxar unes 195.000 persones i en van arribar 

125.000 de noves. I el 2011 les xifres són de 128.000 que marxen i més de 

109.000 que arriben.  

El país ha de seguir fent l’esforç d’integració social i cultural d’aquests 

ciutadans per tal de garantir la cohesió social del conjunt.  

 

Per plantejar-nos una política d’immigració com la dissenyada hi ha una 

premissa que reconec que no sempre és fàcil assumir:  costa diners. Entre 

d’altres coses per què normalment exigeix de l’administració pública garantir als 

immigrants un nivell de serveis públics similar al que ja existeix per als 

autòctons. Cal evitar la impressió que els sectors populars veuran minvades les 

seves oportunitats com a conseqüència de la pressió assistencial dels nous 

immigrants.  

Fer política d’immigració és car. Però tinc la convicció que no fer-ne és molt 

més car encara.  

 

Els deia que a Catalunya la pressió migratòria ha minvat.  

Però ens equivocarem si mirem aquest fenomen des d’una perspectiva 

catalana o espanyola. L’hem d’encarar en una perspectiva europea.  
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Crec no exagerar si afirmo que és un dels principals problemes polítics i socials 

de la Unió. A tots ens venen a la retina les imatges dramàtiques de Lampedusa 

o de la tanca de Ceuta o Melilla i, alhora, el resultat del referèndum suís o les 

polèmiques arran de l’ aplicació a diversos Estats membres de la directiva de 

mobilitat dels ciutadans europeus.  

Mobilitat laboral dels europeus a l’interior de la Unió  i entrada de ciutadans i 

ciutadanes de fora de la UE a qualsevol dels seus països: dos problemes 

diferents que requereixen polítiques específiques.  

Per enfocar aquestes polítiques no podem pensar, només, en el curt termini. La 

por que hi ha en les nostres societats de pèrdua d’identitat cultural o de riscos 

fiscals i econòmics, i la hipersensibilitat electoral que això genera, ens aboca a 

solucions sobre l’immediat que dificulten una reforma estructural del model 

europeu d’immigració.  

Entre el populisme demagògic i el “bonisme”, que acaben alimentant les 

tendències xenòfobes, hem de trobar un altre camí.  

Adoptem mesures restrictives, cada cop més dures, però periòdicament posem 

en marxa processos de regularització per legalitzar tota la immigració il·legal 

acumulada. A Europa, en els darrers 25 anys, s’han realitzat 69 processos de 

regularització. A Espanya, des de 1998, aquests processos han afectat més 

d’un milió de persones. Això és ineficient des del punt de vista econòmic. I 

deixa moltes ferides socials.  

 

Només apuntar algunes idees sobre això: 


 Europa encara és, per al món, un espai de progrés i benestar amb un 

enorme atractiu. Hem de reconèixer el caràcter permanent del fenomen 

i, per tant, construir polítiques a mig i llarg termini. 

 


 La immigració no pot ser tractada només com un problema d’ordre públic 

i de regulació del mercat de treball. Ni com una política de fronteres. Ha 



�������	��	���

�

de ser, també, una política d’integració social i cultural, que promogui la 

cohesió social en els països d’acollida. 

 

 Europa ha de definir una política d’immigració comuna. Gestionar millor 

els contingents en origen i determinar els procediments d’entrada de 

forma més eficient i amb procediments comuns. Alhora, la lluita contra 

les màfies que estimulen i organitzen la immigració il·legal ha de 

guanyar, també, dimensió europea. El control dels accessos a Europa 

no pot ser assumida en solitari pels països fronterers. Espanya, Itàlia, 

Xipre o Malta no poden assumir gairebé en solitari aquesta funció de 

control fronterer. 

 

 Pel que fa a la mobilitat interna dels Europeus, no està de més donar un 

toc d’alerta davant del risc d’un enduriment de les seves condicions. El 

discurs anti-immigració s’ha intensificat també en relació a les 

migracions internes. Una de les conseqüències de la crisi econòmica i 

financera que, amb les seves particularitats afecta el conjunt d’Europa, 

és l’augment dels moviments populistes, sovint amb un discurs molt 

nacionalista.  

 

 Hem d’evitar que la por als efectes nocius de la immigració, que 

estimulen  forces polítiques com la UKIP del Regne Unit o el FN de 

França, condicionin l’agenda europea. El càlcul electoral a curt termini i 

la competència amb aquests sectors populistes poden tenir 

conseqüències perverses. 

 

 Davant d’això, l’antídot ha de ser, precisament, més unitat europea en 

aspectes com ara les polítiques fiscals i les polítiques de creixement, fins 

ara tractades amb molt de recel per part dels Estats Europeus.  

 

Crec que necessitem un major esforç de reflexió sobre aquest fenomen que 

comporta avantatges per a les nostres societats i que també comporta riscos, 

tant per als països de sortida com per als d’entrada. Ni els avantatges ni els 

riscos poden ser minimitzats.  
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La immigració requereix gestió i impuls polític amb majúscules. No decisions 

preses a cop de titulars, sinó decisions pensades pels seus efectes immediats i 

per les seves conseqüències futures, en un món on la mobilitat i la 

interconnexió aniran a més.  

 

 

José Montilla 

10/04/2014 

 


