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Article/ 

articulista 

Descripció fenomen CAUSES Efectes positius Efectes negatius Balanç 

negatiu 

 

Balanç 

positiu 

Miguel Pajares: 

“Cortar el paso 

a la xenofobia” 

-Dinàmica demogràfica decreixent. 

-Creixement econòmic  fort. 

-Estructura productiva basada en ma d’obra barata. 

-Ha ajudat a sostenir el creixement 

econòmic. 

-Ha ajudat a la població autòctona a 

assolir millors feines. 

  

+ 

El shock de la 

immigració 

-Davallada demogràfica després dels anys 70’s (més gent dependent que no 

pas joves que estan en edat de treballar). 

-Cap de les solucions següents hagués solucionat el problema a curt termini: 

-NI més incorporació de les dones al treball. 

-NI la prolongació de l’edat de jubilació 

-Ni més natalitat 

-Ha incrementat moltíssim el PIB i ha 

impedit la recessió econòmica. 

 

 

-Es retarda la solució del gran 

problema de l’economia espanyola: la 

productivitat. La immigració ha impedit 

l’AJUST necessari. 

 

 

= 

La inmigració 

da dinero a los 

ricos y quita a 

los pobres. 

-Els empresaris sempre demanen més immigració per pagar salaris més baixos. -Bona pels rics i classes mitjanes 

Els empresaris han de pagar menys 

als treballadors. 

-Les classes mitjanes tenen treball 

domèstic més barat. 

 

-Dolenta pels pobres. 

Els pobres carreguen amb els costos 

d’adaptació de l’immigrant en els seus 

barris i en els serveis públics. 

Transfereix riquesa de les classes 

baixes a mitjanes i altes, doncs són les 

que decideixen políticament. 

-NO millora el sistema productiu. 

-Desanima la inversió i la investigació 

perquè tot es confia a la ma d’obra 

barata. 

-Degrada l’Estat del Benestar i 

penalitza els més pobres autòctons 

perquè han de compartir les ajudes i 

han de competir per les feines de 

menys qualitat. 

 

NI és tan bona ni és tan 

dolenta 

(Benintencionats versus 

racistes) 

 

B- 
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Article/ 

articulista 

Descripció fenomen - CAUSES Efectes positius Efectes negatius Balanç 

negatiu B + 

Si en España no 

hubiera 

inmigrantes 

-Els immigrants van on hi ha treball per a ells. 

-Característiques del nostres mercat laboral: 

-Menys joves autòctons treballen 

-Joves millor formats que no volen treballs de baixa qualitat. 

-Economia basada en la CONSTRUCCIÓ i TURISME (ma d’obra barata i poc 

qualificada): La immigració és la solució. 

   

+ 

Negocis ètnics -Autoexplotació (baixos salaris, llarga jornada, ajuda pròpia família), flexibilitat 

horària, reducció preus i diversificació productes. 

-Es transforma en classe mitjana. 

    

Economia del 

cayuco 

Vénen dels països no tan pobres � anirà a més a mesura que siguin menys 

pobres. 

-Les remeses dels emigrants substitueixen els préstecs als bancs internacionals. 

-Cap autòcton vol les feines més baixes: carreteres, collites, gent ran. 

-Compensa la baixa natalitat 

   

+ 

Del baby boom 

al immigration 

boom 

2001-06: Major augment demogràfic de la hª: del 2% al 14%: 800.000 immig. 

-No gaire conflictivitat: Magrib, Sudamèrica, Est Europa. 

-Creixement econòmic insospitat. 

-El Reagrupament familiar: ERROR. La llei no permet portar fills de *18 anys i és 

per això que avancen el procés 

-Els immigrants són necessaris per 

cobrir el bit dels joves. 

 

 

   

+ 

Anna Cabré, 

demògrafa. 

Immigrants: 3 QUARTES PARTS dels catalans des dels segle XX. 

-No té a veure amb la baixa natalitat. 

-Bon moment econòmic. + del 3%. 

-Ocupen el treball que aquí no volen les joves generacions. 

-Facilitats als nouvinguts. 

-Economia submergida (tolerància = pocs controls als il·legals) 

-Sense papers: poden viure més fàcilment que a Europa. 

   

 

NO  es pronuncia 
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Article/ 

articulista 

Descripció fenomen - CAUSES Efectes positius Efectes negatius Balanç 

negatiu B + 

Lluis Recolons PROPOSTES:  

-És un risc no permetre l’ascensor social de la 2ª generació. 

-Ja existia la precarietat laboral, l’economia submergida i el difícil accés a 

l’habitatge. 

-Donar vot als immigrants en l’àmbit local. 

    

 

+ 

Por qué llegan 

tantos 

rumanos? 

Tercer col·lectiu després de marroquins i equatorians (314.000). 

-Col·lectiu molt estereotipat: captaire =mendicitat=gitanos (més conservadors: 

3%). 

-Polítiques restrictives d’’Alemanya, Àustria, França. 

-A Espanya es pot treballar de forma irregular: CONSTRUCCIÓ (homes); SERVEI 

DOMÈSTIC (dones), HOSTALARIA �  (ascensió a d’altres feines de més qualitat) 

    

+ 

Miguel Pajares: 

La i. Ha servido 

para dinamizar 

la economia 

españoila 

Espanya és el segon país després dels Estats Units. 

-No és cert que tirin a la baixa els sous excepte en el treball domèstic. 

   

+ 

La 

excepcionali

dad 

española 

La massiva arribada d’immigrants a partir de l’any 2000. 

-EFECTE CRIDA: Facilitat legal per accedir a la sanitat i l’educació. 

-A la majoria dels països d’Europa, els immigrants irregulars només tenen dret 

a les urgències (sí la gent gran i embarassades). 

-Estructura productiva peculiar: 

-CONSTRUCCIÓ. 

-POCA GENT JOVE s’incorpora a la feina 

  

 

x 
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WIKIPÈDIA 

El producte interior brut  o producte intern brut  (PIB) és la suma de tots els béns i serveis finals produïts en un espai econòmic durant un període de 
temps determinat, normalment un any, excloent el consum intermedi utilitzat en la producció. Fins a la dècada de 1980 es preferia l'ús del Producte Nacional 
Brut (PNB) , un altre mesurament gairebé idèntic al PIB però que incorpora els béns i serveis produïts per factors propis a l'exterior. La variació d'aquesta 
magnitud macroeconòmica sol utilitzar-se per mesurar el creixement econòmic. 

La macroeconomia considera com a recessió  un període de creixement negatiu del PIB d'una economia de durada igual o superior a dos trimestres. 

Ajust econòmic : adaptació de l’economia: normalment: retallar els sous o reestructuració de les empreses, ja sigui a nivell tecnològic o retall de plantilles. 

Remeses d’immigrants : diners que els immigrants envien al seu país d’origen. 

Baby boom : increment demogràfic dels anys 60. 

 

Preguntes per al debat i/o la reflexió: 
-Quines són les forces polítiques que són més tolerants amb la immigració: les esquerres o les dretes? Per què? 
 
-Segons alguns comentaristes, qui surt més mal parat de la immigració són els treballadors, Per què són doncs les forces 
conservadores (que, en teoria, defensen els patrons) les que més en contra estan de la immigració? ¿És cert o només és una pose 
per atraure al camp conservador els treballadors? 
 
-Assenyala les causes més importants de l’augment tan pronunciat del 200 al 2006 de la immigració a Catalunya. 

 

 


