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INTRODUCCIÓ
Catalunya ha estat un territori caracteritzat per ser terra d’acollida, no
obstant, la cruesa de la crisi econòmica ha revertit aquesta tendència
que, des de 2009, es caracteritza per una disminució moderada de
la immigració i un important augment en l’emigració. Des de 2009
l’emigració ha patit un creixement entre el 8 i el 9% anual. El 2013 la
població catalana a l’estranger és de 203.250, principalment assentats a
països de la UE, però també a Argentina, Mèxic, Veneçuela o als Estats
Units (INE, 2013). Aquest nou context introdueix la necessitat d’aplicar
noves mesures i definir unes polítiques públiques per poder guiar aquest
fenomen, que tot i poder ser considerat negatiu, podria representar
noves oportunitats per a la societat d’origen.
Existeixen importants exemples en l’àmbit internacional que demostren
les bondats que pot oferir una diàspora organitzada que tingui forts
vincles amb el país d’origen. Com demostren els casos d’Israel, Irlanda o
la Xina, països que han aprofitat la seva població emigrada per créixer i
innovar. Per tant, aquest debat sobre com afrontar una creixent tendència emigratòria adquireix una especial rellevància per a Catalunya.
És amb aquesta voluntat de conèixer les realitats d’altres països, de la
mà d’experts de primer ordre, que el CIDOB, la Generalitat de Catalunya
i la Diputació de Barcelona, han decidit organitzar aquesta conferència,
pionera en l’estat, per aconseguir extreure idees, propostes i solucions
al repte que suposa l’emigració. Aquesta conferència pretén, a més,
tenir una voluntat inclusiva, fent participar tots els actors i punts de vista
possibles, partint de la ferma creença que es necessiten solucions coordinades que comptin amb una acceptació majoritària.
Finalment és important remarcar que aquest fenomen migratori ha
sorgit com a conseqüència de la complexa situació econòmica catalana i que els problemes econòmics de fons són una part important del
problema. Per tant no s’ha de pretendre adoptar l’emigració com una
alternativa i utilitzar-la com a vàlvula d’escapament. Ni tampoc s’ha
d’oblidar que encara hi ha molta feina a fer en relació a la gestió de la
immigració, ja que seria molt negatiu per a la societat catalana deixar
perdre tots els avenços assolits en aquesta matèria.
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RELATORIA
1. NOUS REPTES EN LA GESTIÓ DE LA MOBILITAT
La nova situació de mobilitat bidireccional, d’immigració i emigració,
obre la porta a un nou escenari de possibilitats i de reptes als que els
poders públics han de saber fer front. Així, les institucions hauran de respondre de forma global al fenomen migratori. Durant aquesta primera
part de la conferència es va buscar analitzar, de manera comparada amb
altres contextos de la UE, els efectes de l’emigració per a Catalunya, les
possibilitats de futur i les principals problemàtiques a les quals s’haurà de
fer front en els propers anys.
a. Benvinguda i conferència inaugural
En el primer torn de conferències del dia, representants de les 3 entitats
organitzadores, el CIDOB, la Generalitat de Catalunya i la Diputació
de Barcelona van fer una breu introducció explicant la importància de
la celebració d’aquesta conferencia pel creixent pes que està tenint el
fenomen de l’emigració a Catalunya, amb un recent canvi de tendència
de ser un país receptor a ser també un país emissor. En aquest primer
torn de paraules, Kingsley Aikins va inaugurar la conferència amb la seva
exposició de la importància que tenen les diàspores per a un món globalitzat i amb algunes idees claus de com s’han de gestionar.
Carles A. Gasòliba
Carles A. Gasòliba, president del CIDOB, va inaugurar la presentació amb
una breu introducció dels temes que es tractarien durant el dia. Gasòliba
també va expressar als assistents el plaer que representava per a una organització com el CIDOB acollir aquestes conferencies atès que el tema de
les migracions està despertant un renovat interès a Catalunya, una societat
tradicionalment molt oberta al món i on es desenvolupa un intens fenomen migratori, tant de receptor de migracions com d’emissor. A més, es
va recordar que l’origen del CIDOB està construït al voltant de dos temes,
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l’anàlisi de la cooperació i el de les migracions, fet que dóna el bagatge
necessari a l’organització per a iniciar aquest procés de debat en un tema
tant candent i delicat com el que es tractaria durant la conferencia.
Per a finalitzar la intervenció, es va procedir amb els agraïments als altres
organitzadors que han fet possible la celebració de la conferència, la
Direcció General per a la Immigració de la Generalitat de Catalunya i la
Diputació de Barcelona i també es va agrair la participació als ponents i
al públic que ocupava tota la sala.
Mireia Solsona i Garriga
La diputada delegada d’Educació, Igualtat i Ciutadania de la Diputació de
Barcelona, Mireia Solsona va començar agraint al CIDOB i la Generalitat
de Catalunya els esforços per la realització d’aquesta conferència.
Solsona va incidir en la importància de les polítiques públiques per
adequar els recursos i serveis existents als canvis que generen els moviments de població. Va destacar el paper de les polítiques migratòries i
la resposta dels ens locals per crear estructures de suport per afavorir la
instal·lació de les persones estrangeres en els municipis catalans. Davant
una nova conjuntura també va ressaltar la influència que acaben exercint les polítiques econòmiques en tant la falta d’oportunitats laborals és
l’element que incita a molta gent a marxar del país.
En aquesta línia, la diputada va insistir en la necessitat que les
administracions públiques, acompanyin i ofereixin assessorament i
informació de qualitat a les persones que vulguin marxar. L’objectiu
és facilitar els processos per tal d’ajustar els esforços als resultats, i
les persones puguin accedir a un lloc de treball equiparable als seus
nivells formatius i les seves experiències professionals. També va
afegir la necessitat de tenir present l’elaboració de polítiques que
assegurin, en un futur, el retorn d’aquelles persones migrades que
així ho desitgin.
Solsona també va exposar les estratègies que segueix la Diputació en
aquest àmbit, tot emfatitzant la consecució d’una major eficiència i
una major coordinació i transversalitat entre els diversos ens administratius.
Neus Munté i Fernàndez
La consellera del Departament de Benestar Social i Família, Neus Munté,
va finalitzar la benvinguda inaugural expressant també el seu agraïment
a les altres dues entitats organitzadores.
Munté va començar recordant que els catalans que viuen a l’estranger són una part important de la nació i que per tant la reorientació
de les polítiques públiques per influir en els fenòmens migratoris té
una importància central. Després va refrescar les dades actuals de les
migracions a Catalunya que indiquen un canvi de la tendència anterior
cap a un context on les arribades disminueixen i les sortides són més
nombroses. Tanmateix, Munté, va assenyalar la necessitat de pren-
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dre aquesta situació com a una oportunitat per a molts joves ja que
aquests poden aprofitar la seva estada a l’estranger per capitalitzar
coneixements, millorar idiomes i aconseguir una mentalitat més oberta. Tenint en compte que el bagatge que assoleixin aquests joves pot
ser un actiu molt important per Catalunya, s’ha d’articular un sistema
que permeti establir una connexió permanent amb els emigrants i que
faciliti la tornada d’aquests quan així ho decideixin o quan millorin les
condicions econòmiques.
Finalment, la consellera de Benestar Social i Família, va anunciar els
esforços del Departament en la elaboració d’un nou Pla de Ciutadania
i Immigració i la importància d’extreure conclusions durant la conferència que puguin revertir en l’elaboració de les polítiques públiques de la
Generalitat, tenint en compte com les noves dinàmiques migratòries
afecten a la societat catalana.
Kingsley Aikins
El fundador i president de Diaspora Matters, Kingsley Aikins, va exposar la
importància que esta guanyant el fenomen de les diàspores, basant-se en
nombrosos exemples pràctics provinents de països tan dispars com la Xina,
l’Índia, Israel o Irlanda. El Sr. Aikins va a mostrar com l’adequada gestió
d’aquest fenomen pot portar grans beneficis per als països d’origen de les
migracions i com els governs estan cercant vies per aprofitar aquesta gran
oportunitat que representen les diàspores. Durant la seva intervenció va
destacar la teoria de Yevgeny Kuznetsov, economista del Banc Mundial, qui
afirma que les relacions amb les diàspores són com una piràmide, a la base
de la qual es troben les remeses i segons es va pujant, es poden observar
unes relacions més complexes on es troben elements com la filantropia o
les xarxes empresarials, i fins i tot on es poden desenvolupar influències en
la definició de l’estructura institucional del país d’origen.
Com a resposta a la gestió de les diàspores, Aikins, recalca la importància
del networking, és a dir, crear llaços o xarxes entre les diferents agrupacions d’emigrants i entre els emigrats i el país d’origen. S’enuncia també que
un element essencial per crear i mantenir aquestes xarxes és el de comptar
amb un bon capital social, un concepte que es defineix com la suma de les
connexions o contactes forts i les connexions o contactes febles. El primer
terme es refereix a les relacions personals fortes, que segons el professor
de la Universitat d’Òxford, Robin Dumbar, no poden ser més de 150, i el
segon a tots els contactes personals més febles que s’han d’intentar tenir
en gran nombre, aprofitant les xarxes socials i les noves tecnologies. Aikins
remarca la necessitat d’aquest capital social ja que en el sistema actual,
on la mobilitat té un paper fonamental, la possessió d’aquestes connexions facilita la recerca d’oportunitats laborals, el moviment entre diferents
empreses i ajuda a mantenir unides a les persones.
Finalment, s’emfatitza que la millor manera de mantenir aquests vincles
amb les diàspores és reforçar els elements positius en la relació entre el
país d’origen i la diàspora, en comptes de forçar aquest vincle. És a dir, si
es faciliten els lligams als emigrants i es demostra interès en mantenir el
contacte, aquests individus que han marxat aportaran un valor afegit al
seu país d’origen, el faran créixer i definiran noves propostes o idees per
millorar.
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b. Perspectives de futur davant l’emigració
El segon panel de la conferència, coordinat per l’Elena SánchezMontijano, va tractar les previsions de l’evolució migratòria a Espanya i a
Catalunya, oferint una visió interdisciplinària, des d’una òptica demogràfica, sociològica i econòmica.
Anna Cabré i Pla
Anna Cabré va inaugurar les ponències sobre les perspectives de
futur davant l’emigració advertint de la lleugeresa amb que es tracten
les dades migratòries en els mitjans de comunicació i anunciant que
s’havien d’estudiar les xifres sobre l’emigració amb una certa desconfiança. Per justificar l’argument, Cabré amb la col·laboració d’Andreu
Domingo, va exposar els mètodes que s’utilitzen per recollir les xifres
de les emigracions, explicant que certs elements en la recollida de dades
són propensos a distorsionar els resultats, a més es menciona l’existència
dels ciutadans nacionalitzats en els darrers anys, especialment llatinoamericans que retornen als seus països d’origen.
Les estadístiques mostren les tendències de l’emigració a Catalunya, amb la
marxa de catalans tant a l’estranger com a la resta de Espanya. Amb l’estudi
de les dades es poden identificar: 1) els immigrants recentment nacionalitzats espanyols que retornen als seus països d’origen o marxaven cap a
Bèlgica i França en busca de millors oportunitats; 2) els espanyols propers
als 65 anys que retornaven a altres parts d’Espanya; 3) grups de xinesos i
pakistanesos que marxen també cap a altres parts d’Espanya; i 4) el grup
majoritari de catalans format per joves entre els 25 i els 35 anys marxant
cap al Regne Unit, Alemanya, Estats Units o a països sud-americans.
Cabré va finalitzar amb l’advertència que l’emigració no pot ser considerada com una via de escapament o una solució ja que aquells qui
marxen ho fan perquè poden (per formació) i tenen els recursos econòmics necessaris. A més perquè, en molts casos, aquests que emigren són
un actiu important per al país i la seva absència podria acabar sent una
pèrdua molt important per a Catalunya.
Lorenzo Cachón Rodriguez
Lorenzo Cachón va basar la seva intervenció en una lògica més teòrica i reflexiva respecte els motius que porten als ciutadans a emigrar,
destacant l’efecte negatiu que tenen les polítiques d’austeritat sobre
aquest col·lectiu. La ponència del professor Cachón estava organitzada
en 10 reflexions que repassaven el fenomen de l’emigració a Espanya,
començant amb una breu retrospectiva en la que s’afirmava el caràcter
tradicionalment emigrant de la societat espanyola, seguida d’una anàlisi de la situació actual i les estructures que estan canviant actualment i
finalitzada amb una breu reflexió del que ens depara el futur en relació a
l’emigració.
Aquestes reflexions estaven centrades en el problema que suposa la
marxa de ciutadans formats i amb talent atès que el cost de la formació ha recaigut en el propi país. Es fa palès que el nombre d’emigrants
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formats creix excessivament a causa de les estructures que regeixen les
migracions i també per causes conjunturals com la crisi econòmica i
l’aplicació de polítiques d’austeritat.
Finalment, en les reflexions respecte el futur, Cachón va exposar el perill
que suposa continuar amb les polítiques actuals en la destrucció del talent
i en la importància de treballar en una reforma del mercat de treball a la
Unió Europea, doncs els desajustos d’aquests mercats poden provocar
importants desigualtats en el si de la UE. Com a alternativa el professor va
proposar tenir en compte l’exemple de països emergents com Brasil amb
unes efectives polítiques d’atracció de talent estranger.
Josep Oliver Alonso
El professor Oliver va portar una aproximació més vinculada al mercat de
treball al debat sobre l’emigració catalana amb la exposició de les relacions existents entre migracions, canvi demogràfic i oferta de mà d’obra.
Per aprofundir en el tema, Josep Oliver va proposar 3 eixos de reflexió. El
primer eix exposava el que va significar el boom migratori de finals dels
anys 90 fins la crisi, el segon estava construït al voltant de l’evolució del
canvi demogràfic del 2009 al 2012 i en el darrer eix es reflexionava sobre
les previsions de caiguda demogràfica que poder esperar-se per la propera dècada, a partir de les dades del INE.
Oliver va afirmar que la crisi econòmica estendrà els seus efectes sobre el
mercat de treball un període de temps encara dilatat i que, per tant, continuaran els seus efectes sobre les migracions i el mercat de treball, elements
estretament relacionats. El professor Oliver va afirmar que Catalunya ha
perdut 200.000 efectius de la seva població activa concentrada entre la
població activa més jove (16 a 34 anys), repartits entre els nascuts aquí i els
estrangers. Es preveu que aquesta pèrdua (segon l’Institut Nacional d’Estadística) arribi a 600.000 efectius de la població efectiva per als propers deu
anys, és a dir un 12% del total de l’oferta potencial de treballadors de 16
a 64 anys. Tanmateix el mercat de treball ja està definit per un atur estructural en les posicions que requereixen poca qualificació i que un possible
escenari de futur és que sorgeixi la necessitat de promoure la immigració
per mantenir els jubilats i el mercat de treball.
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c. Respostes institucionals a l’emigració
El tercer panel, coordinat per Xavier Bosch i Garcia, va tractar el fenomen migratori des de el punt de vista de les institucions que han de
gestionar l’emigració; tant al context de la UE, com al català.
Bernd Hemingway
Bernd Hemingway va expressar en la seva ponència les baixes xifres de
mobilitat amb les que compta la UE respecte altres parts del món, això
tot i que al territori europeu existeixi un mercat únic amb dret a la lliure
circulació de persones. Aprofundint amb aquest fenomen, s’assenyala
que seria molt positiu adoptar mesures per millorar la mobilitat dins de
la UE, per exemple preparant millor a la població europea amb un aprenentatge d’idiomes més prematur.
La ponència va posar especial èmfasi als aspectes positius de les diàspores, afirmant no obstant que no són una alternativa plenament
satisfactòria. Per aprofitar aquest element es recomana als governs fer
un esforç per detectar aquells individus més formats que puguin aportar
un actiu al país. El representant de l’OIM va ressaltar que la millor forma
de mantenir els lligams amb la diàspora és construir un clima de confiança, fer que els emigrants se sentin identificats amb el país d’origen i
liderar iniciatives de suport als ciutadans, proveint informació i relacions
quan sigui necessari.
Rolands Lappuke
Rolands Lappuke va començar la seva intervenció exposant el cas de
Letònia, parlant dels efectes que tenen en el seu país els canvis demogràfics i com s’estan gestionant les relacions amb la diàspora. Letònia
és un país que està perdent població des dels anys 90 i està en una
situació en que és important mantenir el contacte amb la població
emigrada ja que compta amb una diàspora de 300 o 400 mil persones. Lappuke va expressar el perill que representa per l’economia
aquest descens demogràfic atès que actualment hi ha problemes per
ocupar llocs de treball que requereixin una qualificació específica.
S’ha d’afegir que tradicionalment ha existit una percepció negativa de
l’opinió pública de Letònia amb els seus emigrants, fet que ha dificultat les relacions amb la diàspora.
En aquest context, el representant del Govern letó, va exposar les
mesures que el seu Govern esta prenent per millorar les relacions amb
la diàspora. En primer lloc es va exposar la necessitat de que es produís un canvi de mentalitat en la població, per això es van recalcar el
paper de les xarxes socials que proporcionen un nexe molt important
als ciutadans letons a l’exterior amb el seu país. Es va insistir en la
necessitat de que la diàspora mantingués la identitat i que es facilités
la seva tornada, i per aconseguir-ho es va mencionar com a possibles
vies d’actuació: el treball amb organitzacions no governamentals, l’impuls d’activitats culturals, una actuació coordinada de les institucions
i l’aplicació de polítiques dissenyades a llarg termini amb un finançament conseqüent.
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Francesca Guardiola i Sala
Francesca Guardiola va exposar la visió del que estaven fent, i haurien
de fer, les institucions catalanes davant del repte que suposa aquest
fenomen migratori. En primer lloc es va matisar que s’havia de comptar amb un objectiu clar, no pot existir la idea de que la gent marxi a
on sigui per trobar qualsevol feina perquè aquesta no es pot trobar a
Catalunya. L’objectiu hauria de ser la creació de marcs legals que facilitin la sortida a aquells catalans que s’hagin preparat prèviament i que
tinguin un destí clar.
La representant de la Secretaria d’Afers Exteriors de la Generalitat
de Catalunya va mencionar el rellevant paper que tenen les comunitats catalanes a l’exterior que estan ajudant a mantenir el nexe dels
catalans a l’estranger amb Catalunya. En aquesta línea es va afirmar
la necessitat de que els Departaments d’Empresa i Ocupació i de
Benestar Social i Família treballin juntament amb la Secretaria d’Exteriors per formar un paraigües de suport institucional als emigrants
catalans. Remarcant que l’objectiu és el de donar suport i el de estendre ponts perquè els emigrants mantinguin la seva identitat catalana.
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2. INICIATIVES A CATALUNYA EN EL CAMP DE
L’EMIGRACIÓ
Les intervencions de la tarda van adoptar una altra òptica molt més
propera als efectes de l’emigració a Catalunya. Diferents institucions
-sindicats, patronals, administracions o representants d’emigrants catalans- van exposar les seves experiències en el suport als catalans que
decideixen emigrar en la recerca de millors oportunitats.
a. L’emigració a Catalunya: Uns breus apunts
Montserrat Arboix, coordinadora en matèria d’Educació, Igualtat i
Ciutadania, de la Diputació de Barcelona, que va introduir la sessió, va
remarcar la importància de dissenyar polítiques públiques per afavorir el
retorn a les persones que així ho desitgin. Aquesta intervenció va estar
seguida per la d’Adela Ros Hijar sobre l’experiència dels emigrants al
exterior.
Adela Ros Híjar
La professora Ros va dedicar la seva conferència a parlar del fenomen de
l’emigració a Catalunya ja que aquest fenomen comença a estar present
en la vida quotidiana de moltes persones i famílies actualment. Segons
la professora Ros, molts cops aquest fenomen es tracta políticament
amb excessiva lleugeresa i sense valentia quan realment ens enfrontem
a un fenomen complex i multidimensional. En aquest sentit va proposar
que l’emigració s’havia d’afrontar amb atenció, reconeixent primer el
fenomen, analitzant-lo en profunditat i, posteriorment, actuant en conseqüència.
La ponent, identificava tres perfils d’emigrant català actual. En primer
lloc s’identifica el jove format i amb recursos que partia a l’estranger
per voluntat pròpia i per millorar la seva preparació; en segon lloc, els
joves sense qualificacions i amb una posició precària que marxaven com
a últim recurs en la recerca d’oportunitats laborals i, finalment, s’identifica els nous europeus, és a dir, els ciutadans recentment nacionalitats
europeus que acostumen a marxar amb famílies senceres buscant més
oportunitats en altres països. Principalment en els dos darrers perfils,
també s’identificaven els diferents problemes amb que es troben els emigrants, com la incertesa jurídica, el rebuig social i la precarietat laboral.
Després de reconèixer i analitzar la situació, la professora Ros recomanava la necessitat d’actuació de forma diligent, intentant encarar
el fenomen com quelcom positiu, aprofitant les oportunitats que proporcionen les noves tecnologies i les xarxes socials per cercar solucions
horitzontals, obertes i que escapin de les tradicionals respostes jerarquitzades de les institucions. Les mateixes xarxes digitals que poden estar
servint de suport i de base per un moviment reivindicatiu a l’exterior.
Finalment va ressaltar la necessitat de posar totes les oficines a l’estranger disponibles a disposició d’aquells ciutadans que ho necessitin.
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b. Taula rodona
La darrera sessió del dia va ser una taula rodona en la que es van
reunir representants de la societat civil i de l’administració que viuen
de forma molt propera el fenomen de l’emigració, ajudant als ciutadans a informar-se, trobar feina o donar suport de qualsevol tipus
a la persona que vol emigrar. El debat, moderat per Xavier Alonso
Calderón, estava organitzat al voltant de dues preguntes que els
ponents havien de contestar per torns, les qüestions eren:
•

Quin paper està començant a jugar l’emigració com a factor de
canvi i com a repte dins les seves institucions? Com s’està començant a actuar a Catalunya?

•

Com preveuen que el factor emigratori transformi en el futur les
seves actuacions?

Tots els ponents van expressar les dificultats que estaven patint per
fer front al fenomen de l’emigració de catalans. Antoni Montserrat
va explicar que les Entitats Catalanes a l’Estranger, en principi organitzacions dedicades a la integració en el país d’acollida, afers culturals
o altres, s’han vist obligades a assumir com una tasca més l’assessorament dels catalans que emigren a l’estranger atès que molts marxen
sense cap preparació prèvia i es troben completament perduts en el
nou país d’acollida. Ricard Bellera va continuar en el mateix sentit,
expressant la preocupació de l’efecte que causa la crisi econòmica,
ja que aquesta obliga a molta gent a marxar per necessitat i sense la
preparació necessària. Mª Fé Rodríguez també va exposar les dificultats que està patint la xarxa Eures, que s’està veient desbordada per
l’enorme quantitat de gent que vol cercar feina a l‘estranger, a més,
aquesta dificultat és més greu perquè tot i les noticies dels mitjans
de comunicació sobre l’existència de llocs de treball a l’estranger; als
altres països només busquen personal qualificat i les feines de baixa
qualificació que molts dels catalans estan obligats a cercar a l’estranger ja estan cobertes. Anna Declòs, en substitució de David Garrofé,
va exposar els diferents projectes del CECOT en relació als fenòmens
migratoris i, finalment, Janette Vallejo, substituint a Raquel Gil, va
expressar la voluntat de que la societat civil prengués partit dient que
no es podia culpar exclusivament l’administració per les dificultats a
l’hora de donar suport als emigrants catalans.
En resposta a la segona pregunta, els ponents es van mostrar d’acord
en afirmar la necessitat d’unir esforços i treballar de forma conjunta i coordinada. Alhora també es va animar a l’administració a
que aportés més recursos per fer front a aquest fenomen, intentant
aconseguir, per exemple, finançament dels fons estructurals de la UE.
Finalment es va demanar a l’administració que es mostrés més activa
en la defensa de la lliure circulació europea.

L’emigració des de Catalunya
RELATÒRIA DE LA CONFERÈNCIA. Barcelona, 29 d’abril de 2013

13

CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Conclusions
•
•

•

•
•
•
•

•

•
•
•

La crisi econòmica és un dels principals condicionants d’aquest canvi
de tendència migratòria a Catalunya.
S’ha de distingir entre aquells que emigren perquè es veuen obligats
pel context econòmic i els que marxen per voluntat pròpia amb els
recursos i la preparació necessària.
Els ciutadans que emigren per voluntat pròpia poden adquirir un
bagatge important en coneixements i habilitats que pot repercutir
positivament al país.
Moltes vegades els emigrants marxen amb una greu desinformació
sobre el país d’acollida.
Existeix un perill de perdre actius molt importants amb l’emigració si
no es prenen les decisions adequades.
És important teixir xarxes i crear vincles amb els catalans que estan a
l’estranger.
L’existència d’una diàspora pot ser molt positiva i aportar un actiu
important al país d’origen com demostren els esforços de diferents
països per teixir una relació més estreta amb les seves diàspores.
Les estadístiques sobre migracions poden mostrar resultats distorsionats i s’ha de tenir compte que aquest és un fenomen complex i amb
moltes variables.
Les institucions i organismes actuals s’han vist col·lapsats amb el sobtat creixement del nombre de catalans que han decidit emigrar.
És molt important l’esforç de moltes organitzacions no governamentals en la tasca de donar suport i guiar als emigrants.
S’han d’evitar simplificacions que defineixin l’emigració com quelcom
positiu o negatiu, tot dependrà de com reaccionin els actors implicats.

Recomanacions
•
•
•
•
•
•
•
•
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Participació activa de l’administració en l’elaboració de polítiques
públiques que regulin i facilitin els fenòmens migratoris.
Aconseguir una actuació coordinada entre les institucions per encarar
el fenomen de l’emigració.
Fomentar la confiança dels emigrants i treballar en la creació d’un sentiment de pertinença.
Fer arribar a tots aquells que vulguin marxar la informació bàsica sobre
el seu destí.
Donar suport a les entitats catalanes de l’exterior en la seva feina d’orientació i assessorament a nouvinguts.
Elaborar mesures que facilitin el possible retorn dels emigrants catalans.
Aprofitar les oportunitats que ofereixen les xarxes socials per mantenir
el contacte amb la diàspora.
Evitar les mesures econòmiques d’austeritat que converteixen les
migracions en una necessitat.
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Neus Munté, consellera de Benestar Social i Família, Generalitat
de Catalunya
Mireia Solsona, diputada delegada d’Educació, Igualtat i
Ciutadania, Diputació de Barcelona
Carles A. Gasòliba, president, CIDOB
Kingsley Aikins, excap de la Worldwide Ireland Funds i fundador
de Diaspora Matters, Irlanda
10.00 PERSPECTIVES DE FUTUR DAVANT L'EMIGRACIÓ
Modera: Elena Sánchez-Montijano, investigadora principal, CIDOB
Anna Cabré, directora del Centre d'Estudis Demogràfics i catedràtica de Geografia Humana, UAB
Lorenzo Cachón, catedràtic de Sociologia, Universitat
Complutense de Madrid
Josep Oliver, catedràtic d’Economia Aplicada, UAB
11.30 Pausa Cafè
12.00 RESPOSTES INSTITUCIONALS A L’EMIGRACIÓ
Modera: Xavier Bosch i Garcia, director general per a la Immigració, Direcció
General per a la immigració, Generalitat de Catalunya
Francesca Guardiola i Sala, subdirectora general de Relacions
Exteriors i de la Secretaria d’Afers Exteriors i de la Unió Europea,
Generalitat de Catalunya
Bernd Hemingway, director regional, Oficina Regional per EEA,
UE i OTAN, OIM
Rolands Lappuke, ambaixador especial en Assumptes de
Diàspora, Ministeri d'Afers Exteriors, Letònia

INICIATIVES A CATALUNYA EN EL CAMP DE
L’EMIGRACIÓ
17.00 L'EMIGRACIÓ A CATALUNYA: UNS BREUS APUNTS
Montserrat Arboix, coordinadora en matèria d'Educació, Igualtat
i Ciutadania, Diputació de Barcelona
Adela Ros, directora del Programa Migració i Societat Xarxa de
l’Internet Interdisciplinary Institute (IN3), UOC
17.30 TAULA RODONA
Modera: Xavier Alonso Calderón, cap de l’àrea d’Estrangeria i Relacions
Laborals, Direcció General per a la Immigració, Generalitat de
Catalunya
Ricard Bellera, secretari d'Internacional, Migracions i Cooperació,
CCOO
David Garrofé, secretari general, CECOT
Raquel Gil, presidenta d’AMIC, UGT
Antoni Montserrat, secretari general adjunt, Federació
Internacional d’Entitats Catalanes (FIEC)
Mª Fé Rodríguez Domínguez, cap de la Secció d’Intermediació del SOC i coordinadora de la Xarxa Eures a Catalunya,
Departament d’Empresa i Ocupació, Generalitat de Catalunya.
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