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Metges catalans
troben un fàrmac
que evitaria força
trasplantaments i
que cura la cirrosi

Èxit d’un nou
medicament
contra
l’hepatitis C

Immigració La població estrangera s’estabilitza amb tendència a la baixa

La immigració ja disminueix a
gairebé totes les comarques
ESTABILITZACIÓ El lleuger descens de la població immigrada és homogeni a tot Catalunya EXCEPCIONS Només a
Osona va augmentar el nombre de forans empadronats el 2013 GENERACIÓ La davallada afecta sobretot la població jove
Carles Sabaté
BARCELONA

El lleuger descens de la
població estrangera és un
fenomen comú i molt homogeni a tot Catalunya.
L’últim balanç de l’Institut
d’Estadística de Catalunya (Idescat) xifra la reducció en un 2,4% en relació amb l’any anterior.
Gairebé totes les comarques van experimentar un
lleuger descens de la immigració durant el 2013,
excepte Osona, que té un
0,35% més d’estrangers
censats. L’Urgell i la Garrotxa no van registrar gairebé cap variació, mentre
que altres comarques com
ara la Terra alta, el Berguedà i el Baix Ebre van liderar la pèrdua percentual
de població estrangera.
Més que lleuger descens, la disminució del
2,4% es podria considerar
una “estabilització” de la
població d’origen estranger, explica el director
general per a la Immigració, Xavier Bosch. El segon
any amb un descens d’estrangers –el 2011 va registrar una pèrdua de
l’1,1%– és el resultat del
creixement vegetatiu del
col·lectiu, la frenada en els
fluxos migratoris externs
per la crisi i la integració,
ja que unes 25.000 persones estrangeres residents a Catalunya obtenen la nacionalitat espanyola cada any. Bosch atribueix el lleuger creixement a Osona i la Segarra
al fet que “s’hi ofereixen
feines poc qualificades”.
Pel que fa al pes de la població estrangera sobre el
total, hi ha divuit comarques amb una proporció
de població estrangera superior a la mitjana catala-

La xifra

Nombre de població estrangera any 2013.
Entre parèntesis, variació 2012/2013

1.981

15,3

(-1,5%)

per cent de la població
de Catalunya és d’origen
estranger, amb un total
d’1.158.000 persones.

na (15,3%). L’Alt Empordà, amb un 27,7%, i la
Segarra, amb un 26,1%,
lideren aquest percentatge. Hi influeixen força
els emplaçaments d’Empuriabrava, amb força
estrangers empadronats,
i Guissona, on resideixen
molts romanesos que treballen en l’escorxador de
la cooperativa.
Quant a la presència
de nacionalitats, destaca la marroquina, que és
la més nombrosa, amb
236.090 habitants, seguida de la romanesa.
Però el fet més destacat
del fenomen a Catalunya
els últims anys és la marxa
de famílies senceres cap a
l’Amèrica Llatina. “Marxen famílies i aquest segon
trasllat implica sovint un
trauma familiar per als joves, nascuts o, com a mínim, educats ja a Catalunya”, adverteix Bosch. Entitats com ara Fedelatina
els informen que “allà també hi trobaran dificultats
per accedir a un lloc de treball, malgrat que l’economia de la zona evoluciona
més bé que quan van decidir marxar, fa una dècada”, explica Javier Garcia.
El pitjor per a Catalunya és
que la marxa és de gent
jove. El segment de població de 25 a 29 anys ha baixat un 8,8%, i la gran majoria dels que abandonen tenen menys de 40 anys. ■

La immigració a Catalunya

VAL D’ARAN

—————————————————————————————————

PALLARS SOBIRÀ

1.011
(-7,2%)

ALTA RIBAGORÇA

642
(-7,6%)

2.666
(-6,1%)

1.969
(-0,8%)

7.275
(-1,0%)

6.941
(-1,8%)

5.997
(-4,3%)

21.965
(-2,2%)
ANOIA

6.846

2.671
(-0,4%)

RIBERA D’EBRE

PRIORAT

10.623

3.859
(-5,0%)

1.226
(-3,5%)

TERRA ALTA

BAIX CAMP

1.525
(-13,7%)

36.091
(-1,6%)

5.781
(-6,7%)

BAIX EBRE

16.132
(-8,3%)

MARESME

98.547

51.904

(-4,1%)
BARCELONÈS

12.437
(-3,9%)

397.976
(-1,7%)
BAIX LLOBREGAT

15.024
(-3,1%)

Hondures

89.353
(-2,9%)

Rússia
Itàlia

22.214
(-5,6%)

Bangla Desh
Ucraïna
Filipines
Suècia
El Salvador
Iran
Nicaragua

-1.067
-1.104
-1.117

TOTAL A CATALUNYA
1.186.779
2012

1.158.472
2013

-2,4%
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-8.450

VALLÈS ORIENTAL

41.567

(-3,8%)

Variació segons
països 2012-2013

R. Dominicana

2.654
(-0,2%)

15.025

28.567

(-1,4%)

(-2,3%)

ALT PENEDÈS

GARRAF

(-3,6%)

BAIX EMPORDÀ

37.023

CONCA DE BARBERÀ

MONTSIÀ

LA SELVA

(-1,3%)

TARRAGONÈS BAIX PENEDÈS

46.995
(-2,7%)

38.346
(-0,3%)

VALLÈS OCCIDENTAL

(-6,3%)
ALT CAMP

OSONA

22.027
(-0,3%)

BAGES

(-0,1%)
GARRIGUES

8.346
(0%)
GIRONÈS

(-9,5%)

SEGARRA

URGELL

SEGRIÀ

GARROTXA

3.455

NOGUERA

39.212

(-1,3%)

(-4,5%)

BERGUEDÀ
SOLSONÈS

ALT EMPORDÀ

RIPOLLÈS

2.186

1.824
(-0,9%)

40.924
(-0,2%)

4.657

(-7,2%)

3.008
(-0,9%)

ALT URGELL

PALLARS JUSSÀ
PLA D'URGELL

PLA DE L'ESTANY
CERDANYA

-1.816
-2.215
-2.456
-2.580
-2.683
-3.128
-3.640

1.557
1.273
793
423
376
233
224
208
128
113
104
Pakistan
Uruguai
Xile
Brasil
Romania
Argentina
Perú
Bolivia
El Marroc
Colòmbia
Equador
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El nord d’Ousman
Carles Sabaté

L’exemple d’Ousman Umar, el jove d’origen ghanès que
ens explica en aquestes pàgines el seu periple com a
immigrant africà que va arribar a Barcelona, ens demostra que el camí cap a Europa o la mort segura empeny centenars d’africans cap al nord. Si cal, es posen
en mans de les màfies de trasllat de subsaharians cap
a Europa. Sovint els abandonen al desert un cop han

cobrat o els deixen a Melilla i Ceuta i que saltin la tanca, si volen. L’única direcció sempre és cap al nord.
Ousman se’n va sortir sense deixar-s’hi la vida i ara
explica la seva odissea als joves adolescents. En un
català perfecte, els explica que estudia a la UB, però
que el més habitual seria haver acabat recollint ferralla en un carret, o haver mort en la travessia.

La caiguda del sector de la construcció ha modificat el perfil dels treballadors estrangers ■ EL PUNT AVUI

La crisi modifica el perfil
del treballador immigrat

a L’atur ha canviat la tipologia dels empleats estrangers, que ja no són tan joves a S’hi han incorporat
força dones a La franja d’edat dominant ha passat a ser la de majors de 35 anys i no la de 16 a 34 anys
Redacció
BARCELONA

La crisi ha modificat el
perfil del treballador immigrat a tot l’Estat. Si fa
només cinc anys predominaven en el mercat de treball els joves entre 16 i 34
anys, homes, ara són més
grans, d’entre 35 a 50. I,

encara que més percentualment que amb xifres
totals, s’hi han incorporat
força dones. La gran majoria d’immigrats han passat a treballar en els serveis, mentre que fa cinc
anys se centraven en la
construcció, segons les
dades de l’anuari de la immigració del 2013.

La data
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2008

Any rècord de rebuda
d’estrangers. L’Estat era
el tercer del món, al darrere
dels EUA i l’Aràbia Saudita.

Les frases
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“El nombre
de treballadors
estrangers baixa, però
menys del que calia
esperar per la crisi”

“L’Estat no ha
deixat de rebre
immigrants,
tot i l’estabilització
dels fluxos”

Josep Oliver

Joaquín Arango

CATEDRÀTIC ECON. APLICADA UAB

SOCIÒLEG UNIV. COMPLUTENSE

Els fluxos migratoris del
2013 a l’Estat indiquen un
estancament en l’arribada
de treballadors estrangers,
i també una gran marxa
cap a l’Amèrica Llatina.
“L’estancament en el nombre d’immigrats podria ser
pèrdua de població”, avisa
Joaquín Arango, catedràtic
de sociologia de la Universitat Complutense i coordinador de l’estudi, “perquè
força gent marxa sense comunicar-ho oficialment”.
La meitat dels estrangers que estan a l’atur s’hi
han quedat en els últims
dos anys. Són sobretot persones de menys de 35 anys.
Com a compensació, “guanya pes el col·lectiu de
treballadors de més de 35
anys, que ha resistit més
bé la conjuntura econòmica”, assegura el catedràtic
d’economia aplicada de
l’Autònoma, Josep Oliver.
A banda de ser més grans,
els treballadors estrangers
també estan més ben qualificats. “Com en la resta de
la població, la crisi s’ha
acarnissat amb els immigrants sense qualificació”,
remarca l’estudi, de manera que els que tenen estudis
han resistit més bé. L’anàlisi adverteix, però, que malgrat la seva titulació universitària, força estrangers
treballen en feines de menys qualificació.
L’anuari de la immigració del 2013 reflecteix també que la marxa més significativa d’estrangers és cap a
l’Amèrica Llatina, mentre
que en la resta de procedències no es registra un descens d’arribades. De vegades, com en el cas dels
romanesos, el que es registra és un augment malgrat
l’absència de feina. ■

MÉS IMMIGRACIÓ COMARCAL
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Els pakistanesos,
comunitat líder
al Barcelonès

Portuguesos
a l’Alt Urgell
per Andorra

Romanesos a la
Segarra i indis
a la Garrotxa

El Consell de Treball
Econòmic i Social vol
acollida gratuïta

Marroquins a
les comarques i
xinesos a la ciutat

Al Barcelonès, la comarca
amb més població, la comunitat més nombrosa és la
pakistanesa, amb el seu
“cap de pont” del Raval barceloní, on viuen un terç dels
pakistanesos de la ciutat.

La comunitat portuguesa és
la més nombrosa a l’Alt Urgell. L’explicació és que força
portuguesos treballen en les
àrees comercials d’Andorra,
però resideixen a l’Estat perquè resulta més barat.

Àrea de Guissona dóna feina
a desenes de romanesos,
tant a l’escorxador com en
les tasques d’envasat. Lideren les nacionalitats a la Segarra. A la Garrotxa, en canvi, hi ha majoria d’indis.

El Consell de Treball Econòmic i Social recomana la gratuïtat del servei d’acollida als
immigrants. Un dictamen insta el govern a mantenir la gratuïtat més enllà del primer
any d’empadronament.

Dues de les comunitats més
esteses, marroquins i xinesos,
presenten comportaments
oposats. Els primers es reparteixen homogèniament i els
segons es concentren a l’àrea
metropolitana de Barcelona.

L’escorxador on treballen
força romanesos ■ J. RAMOS

