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Em complau de presentar un nou Dossier de l’Observatori Social 
de ”la Caixa”, dedicat en aquest cas a un dels temes més relle-
vants per a l’evolució de la societat espanyola actual: la immi-
gració.

A través de l’aportació  d’idees i de resultats amb suport cien-
tífic, l’Observatori s’ha consolidat com un instrument que con-
tribueix a la presa de decisions informades i rigoroses. Aquest 
Dossier ens ofereix la possibilitat de reflexionar sobre els canvis 
que representa per a la nostra societat l’arribada de milions de 
persones des del començament del segle XXI.

Ho fa, com és habitual, amb la participació d’investigadors re-
coneguts en aquest camp. Si assumim que la immigració és un 
dels grans desafiaments de la societat espanyola del futur, en 
primer lloc hem de reconèixer la seva contribució al benestar 
econòmic i social d’una població necessitada de capital humà. 
Així mateix, els canvis demogràfics que han comportat els nous 
habitants del nostre país han fet que la societat espanyola sigui 
més diversa i cosmopolita.

Hem de mirar, però, que la diversitat actual no condueixi a un 
augment de la desigualtat. Una part important del nou veïnat-
ge disposa de menys recursos econòmics i educatius, i aquesta 
mancança els fa vulnerables al risc d’exclusió social. Per això 
cal integrar també cultures, llengües i religions; és a dir, que es 
tracta d’un repte sobretot cívic i educatiu.

En una societat que ha sofert els embats d’una crisi sanitària 
sense precedents, els ciutadans han pres consciència que el fu-
tur es construeix entre tots. Per a això, l’Observatori Social en 
general i aquest Dossier en particular ens brinden l’oportunitat 
de conèixer, de manera atractiva i entenedora, resultats i re-
flexions que, com a eines interpretatives, puguin contribuir al 
debat i a la presa de decisions coherents i fonamentades en una 
matèria tan sensible com la de la immigració.

Carta del president
Isidre Fainé
President de la Fundació Bancària ”la Caixa”
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Aquest Dossier comença amb el Baròmetre, que ofereix una sèrie 
d’indicadors generals sobre temes socials, demogràfics i econò-
mics per situar Espanya en el context internacional. Tot seguit els 
indicadors es refereixen específicament a la immigració i a la rela-
ció que té amb les dimensions socials més rellevants i els desafia-
ments que ha d’afrontar el nostre país.

Els dos articles centrals presenten dues dimensions complemen-
tàries d’aquesta qüestió. El primer aborda des d’una perspectiva 
demogràfica l’impacte de la immigració en l’entorn rural, i el segon 
relaciona el fenomen amb la sostenibilitat del sistema educatiu.

L’article de Luis Camarero i Rosario Sampedro analitza l’evolució 
de la població rural des del començament del segle, tot destacant 
el paper que els nous habitants tenen en la renovació generacional. 
Malgrat la sotragada que va representar la crisi del 2008, l’arribada 
al món rural de població d’orígens molt diversos omple el buit cau-
sat per l’envelliment demogràfic.

Per la seva banda, l’article de Lídia Farré i Francesc Ortega es-
tudia l’augment de la taxa d’alumnes estrangers a les escoles es-
panyoles. Aquest fenomen s’ha concentrat als centres públics i ha 
causat un transvasament d’alumnes autòctons als centres privats 
i concertats. Tot plegat no contribueix a la integració dels acabats 
d’arribar, però si les preferències educatives de les famílies autòc-
tones i les d’origen immigrant s’acosten en el futur, el procés es 
podrà revertir. 

L’entrevista a Giovanni Peri posa en qüestió idees preconcebudes 
sobre els processos i els resultats de la immigració als Estats Units i 
Europa, alhora que aporta propostes per millorar la gestió de l’arri-
bada d’immigrants a països com ara Espanya.

Pel que fa a la ressenya, presentem dues obres que aborden la im-
migració des del punt de vista de la gestió política a Europa i de la 
força del creixement demogràfic a l’Àfrica. El contrast de les dues 
perspectives ofereix una visió més matisada de la qüestió.

El Dossier conclou amb una secció de bones pràctiques, tant nacio-
nals com internacionals, que recull iniciatives com ara el projecte 
d’intervenció comunitària intercultural de la Fundació ”la Caixa” 
per a la màxima cohesió social d’una societat cada vegada més 
complexa i diversa.

Resum
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Indicadors 
de context 
general

Aquest apartat ofereix un context general 
als altres indicadors i dades que presenta 
el Baròmetre. Així, a partir d’una sèrie 
d’indicadors bàsics i índexs sintètics sobre 
temes socials, demogràfics i econòmics, 
la secció proporciona una visió global i 
temporal de la situació d’Espanya en el 
context europeu i internacional.

Visió global

1. Nivell de desenvolupament econòmic

Producte interior brut per habitant en estàndard de poder adquisitiu
ESPANYA I UE-27 (DES DE 2020) = 100

Font: Eurostat, 2020.

Les dades s’expressen en estàndard de 
poder adquisitiu; això permet eliminar les 
diferències en els nivells de preus entre 
països i facilita, per tant, una comparació 
del PIB que reflecteix més acuradament 
la capacitat econòmica dels ciutadans de 
cada país. El volum de PIB per habitant en 

estàndard de poder adquisitiu s’expressa en 
relació amb la mitjana de la Unió Europea 
(UE-27), que pren el valor 100. D’aquesta 
manera, si l’índex d’un país és superior a 
100, el nivell de PIB per habitant d’aquest 
país és més alt que el valor mitjà de la Unió 
Europea i viceversa.

El PIB per habitant en estàndard de 
poder adquisitiu a Espanya l’any 2018 
era inferior al de la mitjana europea, 
amb un valor de 92. Entre els països 
amb un valor superior a la mitjana hi 
trobem Irlanda (188), els Països Baixos 
(130) i Àustria (128)

 Espanya     UE-27

Selecció a cura

d’Anna Villarroya,  
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona
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Visió global

El coeficient de Gini mesura la desigualtat 
en la distribució de la renda. Per facilitar-
ne la interpretació, els valors (del 0 a l’1) es 
multipliquen per 100, de manera que oscil·len 
entre 0 i 100. Un coeficient pròxim al zero 
indica una distribució més igualitària, mentre 
que un coeficient pròxim a 100 implica una 
elevada concentració de la renda en un 
nombre reduït d’individus i, per tant, una 
desigualtat més gran.

L’indicador AROPE de risc de 
pobresa i exclusió social recull una 
visió multidimensional de la pobresa 
i l’exclusió social que té en compte la 
població que es troba, com a mínim, en 
una d’aquestes tres situacions: 1) per sota 
del llindar de risc de pobresa; 2) amb 
privació material severa; 3) amb feines  
de baixa o nul·la intensitat a la llar.

2. Desigualtat en la distribució de la renda

Font: Eurostat, 2020 / *Les dades fan referència a la UE-27 (2007-2013).

Coeficient de Gini (CG)
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 CG sense comptar transferències 
(pensions o altres transferències 
socials monetàries)

 CG comptant les pensions (no 
inclou les altres transferències 
socials monetàries)

 CG considerant totes les 
transferències socials monetàries

L’efecte redistribuïdor 
de les transferències 
socials és més baix a 
Espanya (15,5 punts el 
2018) que a la UE-27 
(20,3 punts)

Font: Eurostat, 2020.

3. Persones en risc de pobresa i exclusió social

Indicador AROPE de risc de pobresa i exclusió social per grups d’edat
ESPANYA I UE-27-2020

En el col·lectiu dels menors 
de 18 anys, el percentatge 
de població en risc de 
pobresa i exclusió social és 
més alt, com també ho és 
la diferència respecte a la 
mitjana europea

MENORS  
DE 18 ANYS 

EDATTOTAL POBLACIÓ

21,6% 18,4%23,4%

26,1%
17,6%29,5%

MAJORS DE  
65 ANYS

 Espanya    UE-27-2020
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Visió global

4. Exclusió social del mercat de treball

Taxes de desocupació per sexe
MITJANA ANUAL PER AL TOTAL DE POBLACIÓ, 
ESPANYA I UE-27-2020

 Dones    Homes       Espanya   UE-27

Font: Eurostat, 2020.
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El 17,1% de les dones estaven  
a l’atur el 2018 a Espanya, 9,4 punts  
més que la mitjana europea (7,7%)

Font: Eurostat, 2020.

Canvi de la població per causes naturals (naixements i morts) i per 
moviments migratoris (entrades i sortides)
ESPANYA I UE-27-2020

5. Creixement o decreixement de la població

 Canvi de població per causes naturals
 Canvi de població per moviment migratori
 Espanya   UE-27

El 2018 la població espanyola va 
augmentar en 278.613 persones. Si no hi 

comptem els fluxos migratoris, la població 
hauria disminuït en 54.326 persones

25

34 de cada 100 joves espanyols 
(menors de 25 anys) estaven aturats 
el 2018, molt per damunt de la 
mitjana europea (16,1%).

34,3 %

Taxa d’atur de llarga durada  
(en relació amb la població  
activa total), 2018:

Font: Eurostat, 2020.

Milers d’habitants
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La taxa d’abandonament prematur de 
l’educació i la formació recull el percentatge 
de joves de 18 a 24 anys que tenen com a nivell 

màxim d’estudis la primera etapa de l’educació 
secundària i que no segueixen cap mena 
d’educació o formació.

Abandonament de la  
formació per sexe

Percentatge de noies (de 18 
a 24 anys) que el 2019 van 
abandonar l’educació o la 
formació (UE-27: 8,4%)

13,0 %

Percentatge de nois (de 18 
a 24 anys) que el 2019 van 
abandonar l’educació o la 
formació (UE-27: 11,9%)

21,2 %

Font: Eurostat, 2020.

6. Limitacions a la formació de capital humà

Taxa d’abandonament prematur de l’educació i la formació
ESPANYA I UE-27-2020

 Espanya    UE-27

2009 2011 2013 2015 2017 2019

%
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40

15%
Objectiu 
Estratègia 
Europa 2020 
per a Espanya

Font: Eurostat, 2020.

El 2019 el percentatge 
d’abandonament prematur 
de l’educació i la formació 
va ser del 17,2%, dos punts 
per damunt de l’Objectiu 

Estratègia Europa 2020 per 
a Espanya (15%)

30

10
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Dimensions de  
la immigració

Indicadors 
sobre 
immigració

Aquesta secció presenta una sèrie 
d’indicadors clau sobre la immigració 
a Espanya.

La majoria d’aquests indicadors 
provenen de l’Enquesta europea 
sobre ingressos i condicions de vida 
(EU-SILC), font de referència de la 
Unió Europea per a les estadístiques 
comparatives sobre la distribució 
dels ingressos i la inclusió social.

1. El fenomen de la immigració

Població a l’1 de 
gener de 2018 
(percentatges)

 Autòctons

 Estrangers

ESPANYA

88,3% 86,7% 

11,7% 13,3% 

UE-28

Població estrangera resident a Espanya  
a l’1 de gener de 2019 

Marroc

Romania

Colòmbia

Equador

Veneçuela

Regne Unit

Argentina

Perú

França

Alemanya

2008

2010

2012

2014

2016

2018

751.747
587.654

431.068
411.897

311.261
290.601

272.753
216.774
211.973

192.247

11,5 %

9,0 %

6,6 %

6,3 %

4,8 %

4,4 %

4,2 %

3,3 %

3,2 %

2,9 %

10 nacionalitats principals:

Font: Eurostat, 2019.

 Espanya
 UE-28

Sol·licituds d’asil procedents  
de països de fora de la UE:

Les sol·licituds 
d’asil procedents 
de països de fora 
de la UE s’han 
multiplicat per 12 
els últims deu anys 
a Espanya

4.515

2.740

2.565

5.615

15.755

54.050

225.150

259.630

335.290

626.960

1.260.910

647.165

Font: Eurostat, 2019.

Total immigrants:

6.539.656

Selecció a cura

d’Anna Villarroya,  
professora d’Economia Aplicada 
Universitat de Barcelona
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Segons la condició d’autòcton o estranger

Immigració  
i risc de pobresa

2. Percentatge de població en risc de pobresa o exclusió social

3. Renda mediana equivalent de la població entre 20 i 64 anys

El 2018, la renda 
mediana equivalent 
dels individus nascuts 
a l’estranger era un 
37,8% més baixa 
que la dels nascuts a 
Espanya (UE-28: 7,3%)

Les dades per al 2008 corresponen a la UE-27. 
Font: Eurostat, 2019.

Les dades per al 2008 corresponen a la UE-27 / Font: Eurostat, 2019.

La renda mediana és el valor de renda 
que, ordenant tots els individus de menys 
a més ingressos, en deixa una meitat 
per sota i l’altra meitat per damunt. Si 
volem una comparació més acurada dels 
ingressos de diferents tipus de llars, fem 
servir el concepte de renda equivalent. 

Per convertir la renda de la llar en renda 
equivalent, se sol aplicar el concepte 
d’unitat de consum, que té en compte les 
economies d’escala que resulten del nombre 
i les edats de les persones que comparteixen 
les despeses de la llar.

Segons l’edat

Espanya: percentatge 
d’individus d’origen autòcton 

entre 25 i 54 anys en risc de 
pobresa o exclusió social, el 

2018 (UE-28: 18,8%)

22,6 %

Font: Eurostat, 2019.

Espanya: percentatge 
d’individus d’origen estranger 

entre 25 i 54 anys en risc de 
pobresa o exclusió social, el 

2018 (UE-28: 32,3%)

48,3 %

El 2018, una de cada dues persones d’origen estranger 
a Espanya estava en risc de pobresa o exclusió social

 Autòcton    Estranger

Segons la condició d’autòcton o estranger

Alemanya

Dinamarca

Espanya

França

Itàlia

Portugal

UE-28

 22,2

 33,5

 45,4

 32,7

 34

 28,5

 32,2

 18,8

 16,5

 21,9

13,8

 24,9

 21,4

 20,1

20,2

 35,5

 49,2

 32,2

 41,2

 22,5

 31,9

 19,8

 16,3

 19,1

 15,9

24,2

24,9

 22,2

2008 2010 2012 2014 2016 2018

5.000

15.000

10.000

0

20.000

 Autòcton    Estranger     Espanya   UE-28

10.080

17.180
16.195

18.541

20
08

20
18

€
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ESPANYA

UE-28

56,2 58,4 63,6 66,6
81,3 72,1

55,9 57,0
73,7 70,5

85,6 77,8

Immigració i  
mercat de treball

Segons la condició d’autòcton o estranger, 2018

Segons la condició d’autòcton o estranger, 2018

4. Taxes d’ocupació de la població (24-64 anys)

5. Ocupació temporal i parcial com a percentatge  
de la població ocupada

El 2018, la taxa 
d’ocupació de la 
població estrangera 
amb educació superior 
era 9,2 punts més baixa 
que la de la població 
autòctona (UE-28: 7,8 
punts)

El 2018, el 37,1% de la població ocupada d’origen 
estranger tenia contractes temporals i el 19,3%,  

a temps parcial, 13 i 6 punts més, respectivament, 
que la població d’origen autòcton  

(UE-28: 17,7% i 23,7%)

 Autòcton    Estranger

 Autòcton    Estranger

EDUCACIÓ  
BÀSICA

 EDUCACIÓ  
MITJANA

EDUCACIÓ  
SUPERIOR

Font: Eurostat, 2019.

Font: Eurostat, 2019.

Font: Eurostat, 2019.

Homes d’origen 
immigrant  
(UE-28: 9,5%)

Dones d’origen 
autòcton  
(UE-28: 6,3%)

Homes d’origen 
autòcton  
(UE-28: 6%)

12,3 %

Dones d’origen 
immigrant  
(UE-28: 11,1%)

Taxes de 
desocupació per sexe 
i lloc d’origen:

18,6 %

21,9 %

15,6 %

OCUPACIÓ 
TEMPORAL

OCUPACIÓ 
PARCIAL

ESPANYA

UE-28

24,3

37,1

13,2
19,3

12,5
17,7 17,7

23,7
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 25,2

 13,7

 27,8

 29,1

 42,2

 16,3

 24,9

 5

 8,3

 13,4

 12,4

 21,1

 9,1

 10,6

Alemanya

Dinamarca

Espanya

França

Itàlia

Portugal

UE-28

7,1

 7,9

 13,4

 13,1

 23

 9,5

 13,7

 11,9

 10,1

 21,6

 16,1

 24,6

 10,5

 13,7

Font: Eurostat, 2019.

6. Percentatge de població (25-54 anys) amb estudis superiors

Segons la condició d’autòcton o estranger, 2018

 Autòcton    Estranger

Taxa d’abandonament prematur 
dels estudis segons la condició 
d’autòcton o estranger, 2018
ESPANYA I UE-28

UE-28

9,5 %

ESPANYA

14,9 %
32,0 %

20,2 %

Immigració  
i educació

31,2 %

26,4 %

42,3 %

44,8 %

22,9 %

13,9 %

44,0 %

27,7 %

42,3 %

34,6 %

28,1 %

32,9 %

35,6 %

33,1 %

Alemanya

Dinamarca

Espanya

França

Itàlia

Portugal

UE-28

Font: Eurostat, 2019.

7. Joves (15-29 anys) que ni estudien ni treballen

 Autòcton    Estranger

Segons el sexe i la condició d’autòcton o estranger, 2019

El percentatge 
de dones que ni 
estudien ni treballen 
és molt més alt a 
Espanya entre les 
dones d’origen 
estranger (27,8%) 
que no pas entre els 
homes (21,6%)

H
O

M
ES

D
O

N
ES
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La població d’origen immigrant té més 
probabilitats de viure en habitatges sobreocupats. 
El 2018, el 13,2% de la població d’origen estranger a 
Espanya vivia en habitatges sobreocupats, mentre 

que aquest mateix percentatge per a la població 
autòctona era del 3,2% (a la UE-28 les xifres eren 

del 22,6% i el 15,9%, respectivament)

Font: Eurostat, 2019.

Les dades del 2008 corresponen a la UE-27. Font: Eurostat, 2019.

Immigració  
i habitatge

Percentatge de població que fa un esforç econòmic per pagar l’habitatge (hipoteca o lloguer)  
de més del 40% de la renda disponible de la llar

Percentatge de població (25-54 anys) que viu en habitatges sobreocupats  
sobre el total de població major de 18 anys, segons el lloc d’origen, 2018

8. Sobrecàrrega en el pagament de l’habitatge

9. Sobreocupació

Es considera que una persona viu en una 
llar sobreocupada si aquesta llar no disposa 
dels espais següents: una habitació per a la 
socialització, una per cada parella, una altra per 
cada solter major de divuit anys, una per cada 

parell de solters del mateix sexe entre els 12 i els 
17 anys, una per cada solter una per cada solter 
de sexe diferent entre 12 i 17 anys, i una habitació 
per cada parell d’infants i una habitació per cada 
parell d’infants menors de 12 anys.

UE-28 Alemanya Espanya França Itàlia Portugal

 Autòcton    Estranger

ESPANYA

UE-28

4,3 %

38,2 %

6,4 %

30,9 %

5,3 %

30,4 %

9,6 %

21,4 %

10,3 %

19,7 %

9,3 %
17,9 %

2008 2013 2018

 Autòcton    Estranger

El 2018 el 30,4% de la 
població d’origen estranger 

vivia en llars en què les 
despeses d’habitatge 

superaven el 40% de la 
renda disponible. Aquest 

percentatge és de tan sols 
el 5,3% en el cas de les 

persones d’origen autòcton

30,4 %

22,6 %

14,8 %

24,2 %

13,2 %

48,5 %

15,0 %15,9 %

7,3 %
3,2 %

6,9 %

27,8 %

9,6 %
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Font: Eurostat, 2019.
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10.  Percepció sobre el nivell de salut

Percentatge de població que el 2018 considerava la seva salut bona  
o molt bona, per grups d’edat i la condició d’autòcton o estranger
ESPANYA I UE-28

% %

Percentatge de població que el 2018 declarava no tenir accés  
a atenció dental perquè era massa cara, segons el lloc d’origen

El 2018, 8,4 de cada 100 individus d’origen 
estranger i 4 de cada 100 d’origen 

autòcton declaraven tenir dificultats 
d’accés als serveis dentals perquè  

els consideraven massa cars 

A Espanya, llevat dels majors de 75 anys, la majoria 
de persones tant autòctones com estrangeres 

consideren que la seva salut és bona o molt bona, per 
damunt de la mitjana europea

Font: Eurostat, 2019.
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Immigració i  
integració social

11. Adquisició de nacionalitat

Nombre de persones, 2017

Font: Eurobaròmetre especial 469. Integració dels immigrants a la Unió Europea (2018).

12.  Percepció sobre la immigració

En general, en quina mesura és satisfactòria o no la 
integració de la majoria d’immigrants? (percentatge)

El 2017, set de cada deu espanyols 
consideraven que la integració dels 

immigrants era generalment satisfactòria,  
un percentatge molt superior a la mitjana  

de la UE-28

 Espanya
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54 %

LA INTEGRACIÓ  
ÉS SATISFACTÒRIA

25 %

40 %
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NO ÉS 
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5 %

6 %

NO  
HO SAP

Font: Eurostat, 2019.

El 2017, 66.498 persones van obtenir  
la ciutadania espanyola, l’1,1% del total  

de la població immigrant.  
Pel que fa al conjunt d’Europa, la majoria de 

noves ciutadanies es van concedir a Itàlia (18% 
del total de la UE-28), el Regne Unit (15%),  

Alemanya (14%) i França (14%)
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La immigració dinamitza 
l’Espanya rural

Luis Camarero, UNED, i Rosario Sampedro, Universitat de Valladolid
Adaptació: Lluís Reales

Paraules clau: immigració, medi rural, demografia, Espanya

L’Espanya rural es caracteritza per la baixa densitat de població. L’arri-
bada de ciutadans d’origen estranger, però, n’ha alentit el despoblament 
després del retrocés que va representar la crisi del 2008. Com va passar 
al començament d’aquest segle, des del 2018 observem una certa recu-
peració demogràfica del medi rural als municipis espanyols de menys de 
10.000 habitants. No obstant això, encara hi ha més morts que naixements. 
Les tendències dels fluxos migratoris mostren un entorn rural cada vegada 
més divers i cosmopolita en què les mares d’origen estranger i el reagru-
pament de famílies amb fills contribueixen de manera significativa a la 
renovació generacional.
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L’assentament de la població estrangera és un fenomen canviant i 
complex. La presència territorial de la població d’origen estranger 
segueix un procés de difusió continuada des dels enclavaments rurals 
de les regions litorals mediterrànies vinculats a l’agricultura intensiva, 
la construcció, l’hostaleria i les tasques d’atenció a les persones, cap a 
les zones de l’interior més despoblades. La seqüència de mapes per-
met d’observar un flux clar d’est a oest i l’assentament progressiu de 
la població immigrant a les àrees més despoblades a partir de la seva 
incorporació a l’economia de la cura, en un marc de fort envelliment, 
i a la dels petits comerços i la indústria, en un context de baixa pre-
sència de població activa.

Als mapes observem com entre el 2001 i el 2019, malgrat la dècada 
de la crisi, augmenta notablement el percentatge de pobladors rurals 
nascuts fora d’Espanya. Això passa a la majoria de les províncies espa-
nyoles, llevat d’algunes zones de l’Espanya occidental.

Actualment, el pes que té la població estrangera a les àrees rurals és 
notable: a part de l’alta presència de jubilats estrangers a les Illes Balears, 
Alacant i Almeria, més de la desena part de la població rural del qua-
drant nord-est –Catalunya, Aragó i el nord de Castella-la Manxa– ha 
nascut fora d’Espanya. Aquest fenomen de difusió resulta d’interès per-
què suggereix que no hi ha pols o centres d’atracció definits a l’interior 
rural, sinó que l’entrada de població estrangera està associada a despla-
çaments cap a nous espais i mercats laborals pròxims als anteriors. Les 
àrees rurals es van poblant en gran manera per saturació i contigüitat.

Gràfic 1. Percentatge de població rural que ha nascut fora d’Espanya

Evolució 2001-2019. Municipis de menys de 10.000 habitants

Font: elaboració pròpia a partir dels padrons municipals. <5%    5%-10%    10%-15%    >15%

2001 2011 2019
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La immigració impulsa la recuperació  
demogràfica de l’Espanya rural
Els corrents migratoris tenen una relació estreta amb la dinàmica eco-
nòmica. Així, l’ingrés d’Espanya a la Unió Europea el 1986 i l’arribada 
dels fons europeus van tenir efectes remarcables en el món rural. Un 
model d’agricultura exportadora, la febre de la construcció i un sector 
turístic en expansió, com també la demanda de cuidadors, van compor-
tar un augment important de població estrangera que es va desplaçar 
als municipis rurals.

En canvi, la recessió del 2008 va deixar la seva empremta i va provocar 
un despoblament significatiu de les àrees rurals. Se’n va anar gent jove, 
l’arribada d’immigrants es va frenar i els reagrupaments familiars van 
minvar. L’assentament rural es va afeblir, en bona part, pel fet que la 
població estrangera va partir cap als entorns urbans o bé cap als seus 
països d’origen.

El gràfic 2 recull l’evolució de la migració cap a les àrees rurals entre el 
1990 i el 2018. L’augment d’immigrants d’origen estranger és clar des del 
final dels anys noranta i el flux és molt significatiu durant els primers 
anys del segle. El gràfic mostra una clara davallada a causa de la crisi del 
2008 i un repunt a partir del mínim assolit el 2015.

Malgrat els baixos índexs de fecunditat i l’elevada mortalitat entre una 
població rural envellida, el 2017 va representar un punt d’inflexió per-
què els saldos migratoris van tornar a ser positius. La població d’origen 
estranger va ser la protagonista principal d’aquesta recuperació demo-
gràfica. Els autòctons van tenir-hi un paper secundari.

La crisi del 2008 va frenar els fluxos 
migratoris i l’arribada d’immigrants  
a les zones rurals, va fer augmentar  

el volum de joves que anaven cap a les  
ciutats i va congelar els reagrupaments 

de famílies estrangeres
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Un altre aspecte remarcable d’aquest fenomen és que els desplaçaments 
s’obren a nous llocs i a nous mercats laborals. Els enclavaments que 
reben població no són només els més pròxims a les regions del litoral 
mediterrani, sinó que s’amplien a territoris de l’interior més despoblats.

En definitiva, la població d’origen estranger és l’antídot principal con-
tra l’envelliment i un remei per a la preservació de l’activitat a l’Espa-
nya rural. Hi ha una dada que ho corrobora: durant la primera dècada 
d’aquest segle XXI, dues terceres parts del saldo migratori cap a les zones 
rurals són de població estrangera.

El medi rural tendeix a rejovenir-se gràcies a la immigració 
L’arribada de població estrangera als municipis rurals en canvia len-
tament la composició demogràfica. Els immigrants arriben amb edats 
que faciliten la procreació, acompanyats de les seves famílies –amb fills 
menors– o bé amb la intenció de sol·licitar el reagrupament familiar.

Les mares rurals d’origen estranger tenen més fills que no pas les nas-
cudes a Espanya. La fecunditat de les primeres és de més d’1,5 fills per 
dona, mentre que les segones tenen entre 1,2 i 1,3 fills per dona. Un altre 
fenomen destacat són els nens i preadolescents que arriben a les àrees 
rurals en companyia de les seves famílies o per reagrupament posterior. 
D’aquesta manera, els naixements i els reagrupaments d’immigrants 
d’origen estranger són un fenomen creixent i determinant del paisatge 
social futur a les zones rurals d’Espanya. El 2019, un de cada cinc menors 
de 13 anys a l’Espanya rural era fill d’una mare d’origen estranger.

Gràfic 2. Saldo migratori de les àrees rurals segons el país de naixement

1990-2018. Municipis de menys de 10.000 habitants

Font: elaboració pròpia a partir de l’estadística de variacions residencials (INE).

Les àrees rurals 
augmenten de 
població gràcies a les 
persones nascudes 
fora d’Espanya
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Nacionalitat 
espanyola des 
del naixement

Nacionalitat  
no espanyola 

en néixer

Nascuts de mare 
nascuda  

a l’estranger Total

Percentatge 
d’origen 

estranger

A B C A+B+C (B+C)/Total

Fins a 500 habitants 48.715 6.551 10.079 65.345 25,4%

501-1.000 habitants 70.353 10.197 8.520 89.070 21,0%

1.001-2.000 habitants 97.548 7.401 9.499 114.448 14,8%

2.001-5.000 habitants 276.790 25.160 36.664 338.614 18,3%

5.001-10.000 habitants 440.780 44.866 52.425 538.071 18,1%

Més de 10.000 habitants 3.524.581 599.481 681.548 4.805.610 26,7%

Espanya 4.458.767 693.656 798.735 5.951.158 25,1%

Taula 1. Menors de 13 anys segons l’origen i la població del municipi

Font: elaboració pròpia a partir de l’Enquesta contínua de llars (INE, 2018).

ESPANYA, 2019

D’aquestes dades es desprèn la importància que té la contribució de la 
població estrangera a la constitució de les noves generacions d’habi-
tants rurals. De mitjana, un de cada cinc nous habitants rurals té origen 
estranger, i és especialment significatiu que aquesta aportació sigui més 
intensa als municipis més petits, en els quals el despoblament i l’envelli-
ment han fet minvar dràsticament la natalitat; en aquestes poblacions els 
menors d’origen estranger arriben a la quarta part. Paradoxalment, els 
municipis més menuts, els que no arriben als 1.000 habitants, ofereixen 
tanta diversitat d’orígens com les àrees urbanes en aquestes generacions.

La taula 1 estima la incidència conjunta de la natalitat més la immi-
gració i el reagrupament de menors de 13 anys a les zones rurals. Si 
observem el conjunt d’Espanya, incloent-hi les zones urbanes, apreciem 
que el 25% dels menors de 13 anys són d’origen estranger. Les xifres més 
elevades les trobem a les àrees urbanes i als municipis de menys de 1.000 
habitants. En tot cas, entorn del 20% de les noves generacions de joves 
rurals tenen ascendència estrangera.

L’Espanya rural és diversa i cosmopolita 
La realitat rural a Espanya és en procés de transformació a causa de la 
procedència i les característiques dels nous residents. L’any 2019, gai-
rebé el 10% de la població rural espanyola havia nascut a l’estranger, i si 
ens fixem en el grup entre 20 i 39 anys –amb més possibilitats de tenir 
descendència–, aquesta xifra voreja el 16%. L’origen geogràfic i cultural  
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d’aquests nous pobladors és prou variat, com ho veiem a la taula 2, que 
mostra la nacionalitat d’origen dels habitants dels municipis espanyols 
de menys de 10.000 habitants. El Marroc i Romania són les comuni-
tats més nombroses, encara que les procedències són ben diverses. En 
el grup de població de 20 a 39 anys, els països europeus abandonen 
els primers llocs. En el cas de països com el Regne Unit i Alemanya, 
bona part d’aquests residents rurals són jubilats que han decidit viure 
a Espanya. La taula remarca la diversitat que hi ha a les àrees rurals, 
una diversitat que s’oposa a l’imaginari rural de població immòbil, per-
manent i local.

Els efectes a mitjà i llarg termini d’aquesta nova composició pobla-
cional són i seran substancials, tant des d’un punt de vista cultural 
com sociològic. Els habitants rurals són pocs, però diversos i cosmo-
polites. Representen un capital social que, sens dubte, transformarà 
l’Espanya rural. Constitueixen un conjunt de persones de cultures i 
orígens variats que cal escoltar i tenir molt en compte a l’hora d’im-
plementar qualsevol política pública o iniciativa privada de desen-
volupament rural. I també quan es tracti de repensar i fomentar la 
innovació social, així com les estratègies educatives i de formació en 
aquests territoris.

La població d’origen estranger encara és absent de l’imaginari social 
sobre el medi rural, però és segur que guanyarà protagonisme perquè, 
ara com ara, és un element clau en la sostenibilitat de l’Espanya rural.

En el moment d’escriure aquestes línies ens trobem enmig d’una crisi 
sanitària sense precedents en la nostra memòria recent, que s’encadena 
en el temps amb la crisi que va començar el 2008, els efectes econòmics 
i socials de la qual han estat dramàtics. A les àrees rurals la crisi del 
2008 va congelar l’impuls que havia representat l’entrada de població 
estrangera i l’efecte que havia tingut en la revitalització rural. Ha calgut 
que passés ben bé una dècada per començar a observar-hi una recupe-
ració del pols demogràfic i vital.

Els fluxos de població han canviat  
la fotografia del món rural. El 2019, gairebé  

el 10% dels residents als municipis espanyols de 
menys de 10.000 habitants havien nascut  
a l’estranger. En el cas de la franja entre  
20 i 39 anys, el percentatge era del 16%.  

Els immigrants rejoveneixen l’Espanya rural
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Amb aquests antecedents, sembla probable que la pandèmia del 2020 
suposarà una nova frenada als processos d’arrelament i de reagrupa-
ment familiar, i incidirà un cop més en la pèrdua de capital social. Però 
també és cert que la crisi sanitària ha mostrat clarament la dependència 
que tenen els sectors agropecuaris del flux de treballadors estrangers. 
Sembla clar, en tot cas, que el millor remei per afrontar el declivi rural 
és la construcció de comunitats acollidores, i la fortalesa que representa 
avui el caràcter cosmopolita de les noves generacions rurals constitueix 
un element clau en el procés de recuperació de la vitalitat demogràfica, 
econòmica i social d’aquestes àrees.

TOTAL
(%)

1,1 
 1,2 
 1,4 
 1,4 
 1,5 
 1,6 
 1,6 
 1,6 
 2,0 
 2,9 
 3,2 
 3,2 
 3,2 
 3,4 
 3,6 
 4,1 
 4,4 
 6,9 
 16,1 
 16,4 
 19,3

Itàlia
Xina

Bolívia
Ucraïna
Suïssa

Cuba
República Dominicana

Perú
Brasil

Portugal
Veneçuela
Argentina

Bulgària
Equador

Alemanya
França

Colòmbia
Regne Unit

Romania
Marroc

Altres

Taula 2. Població rural segons el país de naixement

Municipis de menys de 10.000 habitants. ESPANYA, 2019

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del padró, INE.
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Aquest text sintetitza i avança alguns dels resultats del projecte «Crisi i immigració en el medi rural 
de Castella i Lleó: escenaris socioterritorials per a l’arrelament dels immigrants i la sostenibilitat 
social de les àrees rurals» (CSO2015-67525-R, MINECO/FEDER). El projecte forma part de la Xarxa 
d’Excel·lència ISO-Rural (CSO2016-61728-REDT).

Referència
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A Espanya, entre els anys 2000 i 2008, la taxa d’alumnes estrangers 
a les escoles va augmentar del 2% al 10%. Els alumnes d’origen es-
tranger es van concentrar majoritàriament en centres educatius de 
titularitat pública, la qual cosa va provocar un desplaçament d’alumnes 
autòctons d’entorns socioeconòmics favorables cap a centres privats 
o concertats. Aquest canvi en les preferències de matriculació podria 
erosionar el compromís social amb l’educació pública i dificultar el pro-
cés d’integració dels alumnes arribats de poc.

Lídia Farré, Universitat de Barcelona i Institut d’Anàlisi Econòmica (IAE-CSIC) 
i Francesc Ortega, City University of New York, Queens College

Immigració, integració i 
sostenibilitat del sistema 
educatiu

Paraules clau: sistema educatiu, immigració, integració, oportunitats
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La immigració representa un desafiament important  
per al sistema educatiu del país receptor
L’educació és un motor de creixement i desenvolupament. La inversió 
en educació té un rendiment no tan sols individual, sinó que beneficia 
el conjunt de la societat. Els països amb una població més ben formada 
són més productius, tenen nivells més baixos de delinqüència i conflic-
tivitat, i més alts de participació ciutadana (Moretti, 2005). Així mateix, 
a la majoria de països observem que els individus amb nivells més alts 
de formació tenen sous igualment més elevats.

Són precisament aquests beneficis socials els que justifiquen la inversió 
en educació pública. D’altra banda, un sistema educatiu accessible i de 
qualitat és una bona eina per lluitar contra la desigualtat i afavorir la 
mobilitat social (Fernández i Rogerson, 2003). Aquesta darrera carac-
terística del sistema educatiu adquireix una rellevància especial en el 
context actual, en què els països amb alts nivells de benestar esdevenen 
receptors d’importants onades migratòries.

Moltes famílies prenen la decisió de traslladar-se a un altre país amb 
l’esperança que els seus fills rebin una millor formació acadèmica. Per 
això és important que el sistema educatiu dels països receptors sigui 
capaç d’integrar la població acabada d’arribar, ja que així es fomenta la 
integració i la cohesió social alhora que es redueix la conflictivitat. No 
obstant això, l’arribada massiva d’immigrants a les aules podria incen-
tivar una fuga de l’alumnat autòcton cap a centres de titularitat privada, 
la qual cosa erosionaria el compromís social amb l’educació pública de 
qualitat (Coen-Pirani, 2011; Epple i Romano, 1996).

Durant la primera dècada del segle XXI, el percentatge  
d’alumnes estrangers va passar del 2% al 10%
Des de principis del segle XXI, el sistema d’educació obligatòria a Es-
panya es divideix en dues etapes: l’educació primària, de 6 a 12 anys, i 
l’educació secundària, de 12 a 16 anys. Al nostre país conviuen dos tipus 
de centres educatius: els públics, que acullen aproximadament el 70% de 
la població escolaritzada, i els privats (la majoria, concertats), que reben 
el 30% restant d’alumnes. L’escolarització als centres públics és gratuïta, 
mentre que els altres centres cobren una quota d’escolarització que varia 
significativament. Els pagaments que les famílies fan als centres privats 
i concertats solen ser considerables, i normalment estan associats a ac-
tivitats complementàries (OCU, 2012).

Els països amb una població més ben  
formada són més productius, tenen nivells  

més alts de participació ciutadana i més baixos 
de delinqüència i conflictivitat 
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En la primera dècada del segle, Espanya va viure un dels fluxos mi-
gratoris més destacats a escala mundial. Entre els anys 2000 i 2008, 
en plena fase d’expansió econòmica, la població en edat de treballar 
nascuda a l’estranger va augmentar del 4% al 12%. Aquest increment 
es va traslladar també a les aules dels centres d’educació primària i 
secundària obligatòria, on el percentatge d’alumnes estrangers va aug-
mentar del 2% al 10% durant el mateix període, en què va passar de 
97.549 alumnes a 525.481 (gràfic 1).

L’arribada massiva d’alumnes estrangers  
es va concentrar als centres de titularitat pública
Malgrat que el sistema privat d’educació, incloent-hi les escoles con-
certades, té una presència més estesa a Espanya que no pas en altres 
països desenvolupats (per exemple, la taxa de matriculació mitjana als 
centres privats és del 14% als països de la UE-28, mentre que a Espanya 
voreja el 30%), els immigrants es van concentrar majoritàriament a les 
aules dels centres de titularitat pública. Com veiem al gràfic 2, al final 
dels anys noranta les taxes d’alumnat estranger entre tots dos sistemes 
eren mínimes (2,6% als centres públics i 1,4% als privats). El 2008 la 
presència d’estudiants estrangers als centres públics ja havia arribat al 
14% del total, mentre que als centres privats era menys de la meitat, 
6,45%. Aquesta diferència es manté fins avui.

Gràfic 1.  Evolució del nombre d’alumnes estrangers matriculats en centres públics  
i privats d’educació primària i secundària obligatòria

ESPANYA, 1994-2018

Font: Ministeri d’Educació.

El nombre d’alumnes 
nascuts a l’estranger 
va augmentar 
extraordinàriament 
durant la primera 
dècada del segle XXI

300.000

500.000

400.000

100.000

0

200.000

600.000

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18



28

L’increment de l’alumnat estranger va tenir lloc d’entrada a 
l’educació primària i després a la secundària obligatòria
Les dades sobre el nombre d’alumnes estrangers matriculats als centres 
escolars reflecteixen d’una manera molt fiable la presència d’immigrants 
al territori. Tradicionalment, els estudis utilitzen dades del padró per 
mesurar el volum de les onades migratòries. Aquestes dades, però, es-
tan subjectes a errors de mesurament i requereixen una depuració es-
tadística per la dificultat de reflectir els canvis en temps real. En canvi, 
les dades de les matriculacions escolars ofereixen un mesurament més 
precís de la densitat d’estudiants estrangers a les escoles. El gràfic 3 re-
cull l’evolució de les taxes d’alumnat estranger als centres d’educació 
primària i secundària. A més de l’evolució general causada per la situ-
ació econòmica, hi observem que, en un primer moment, aquesta taxa 
va augmentar més ràpidament als centres d’educació primària, la qual 
cosa palesa que els immigrants que arribaven a Espanya eren majorità-
riament joves i amb fills menuts. Pocs anys després, la taxa d’alumnes 
estrangers a secundària va seguir la mateixa trajectòria.

Gràfic 2.  Evolució de l’alumnat estranger matriculat als centres públics i privats en relació 
amb el total d’alumnes matriculats en aquests centres

Inclou els alumnes d’educació primària i secundària obligatòria
ESPANYA, 1994-2018

Font: Ministeri d’Educació.
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Les famílies autòctones amb més recursos matriculen  
els fills als centres educatius privats o concertats quan  
augmenta el nombre d’alumnes estrangers
Diversos estudis han demostrat que moltes famílies autòctones respo-
nen a l’arribada massiva d’alumnes estrangers matriculant els fills en 
centres privats o bé canviant el lloc de residència per poder accedir a 
escoles on la concentració d’immigrants sigui menor. Aquesta reacció 
s’ha anomenat en alguns estudis native-flight (Coen-Pirani, 2011; Cas-
cio i Lewis, 2012). Per identificar les famílies que matriculen els fills en 
centres privats o concertats i les que ho fan en centres públics s’analitzen 
les decisions sobre despesa educativa de les famílies mitjançant les da-
des de l’Enquesta de pressupostos familiars per al període 2000-2015.

El gràfic 4 presenta l’evolució de la taxa de matriculació dels alumnes 
autòctons als centres privats i concertats, i mostra un augment con-
siderable en el període 2000-2008, que coincideix amb l’increment 
de la població immigrant i també amb un període de fort creixement 
en els ingressos de les famílies. És important remarcar que l’augment 
de les taxes de matriculació als centres privats va tenir lloc al princi-
pi en l’educació primària, paral·lelament a l’impacte més gran de la 
immigració que hi va haver en un primer moment en aquesta franja 
educativa (gràfic 3).

Gràfic 3. Alumnes estrangers matriculats als centres públics d’educació  
primària i secundària obligatòria, en relació amb el total d’alumnes  
matriculats en aquests centres

ESPANYA, 2000-2018

Font: Ministeri d’Educació.
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Gràfic 4. Percentatge d’alumnes autòctons matriculats als centres privats i concertats

Inclou alumnes d’educació primària i secundària obligatòria
ESPANYA, 2000-2018

Font: Ministeri d’Educació.
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La variació geogràfica –entre les comunitats autònomes– de la concen-
tració d’alumnes estrangers a les aules permet de quantificar-ne l’impac-
te en les decisions de matriculació de les famílies. Com veiem al gràfic 
5, les taxes de creixement de l’alumnat no van ser homogènies: entre 
el 1998 i el 2018, els alumnes matriculats es van reduir en quatre co-
munitats (Astúries, Extremadura, Castella i Lleó i Galícia), ja que amb 
l’arribada d’estudiants estrangers no n’hi va haver prou per a compensar 
la davallada d’alumnes autòctons. Ben al contrari, l’alumnat es va man-
tenir constant a les Canàries i va augmentar a les altres comunitats. El 
gràfic també mostra un increment desigual en la taxa de creixement dels 
alumnes estrangers entre comunitats autònomes. Aquesta variació ge-
ogràfica ens permet d’identificar l’efecte de la immigració en el sistema 
educatiu, al marge del cicle econòmic i altres factors.

Si combinem les dades de les variacions geogràfiques en l’alumnat es-
tranger i les dades sobre les decisions de despesa educativa de les fa-
mílies, veiem que entre l’any 2000 i el 2007 la taxa de matriculació en 
centres privats i concertats va augmentar 12 punts percentuals entre 
les famílies autòctones de nivell socioeconòmic més alt. No obstant 
això, no observem canvis en l’ús de l’escola pública entre les famílies 

Castella i Lleó (CLL), Astúries (AST), Extremadura (EXT), Galícia (GAL), Canàries (CAN), 
Cantàbria (CAB), Andalusia (AND), Aragó (ARG), País Basc (EUS), Castella-la Manxa (CLM), 

Múrcia (MUR), La Rioja (RIO), Comunitat Valenciana (CVA), Catalunya (CAT), Balears (IB), 
Comunitat de Madrid (MAD) i Navarra (NAV).

Gràfic 5. Canvi percentual del nombre d’alumnes autòctons i estrangers matriculats  
als centres públics i privats d’educació primària i secundària obligatòria

Per comunitat autònoma. ESPANYA, 1998-2018

Font: Ministeri d’Educació. Autòctons      Immigrants
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amb menys recursos econòmics. Aquesta asimetria en la resposta fa 
referència a la capacitat de reacció més elevada de les famílies avan-
tatjades davant els canvis en l’entorn escolar.

Durant el període que va del 2008 al 2015, la crisi econòmica va reduir 
els ingressos de les famílies i va frenar les arribades d’immigrants. Tots 
dos factors van contribuir a alentir les taxes de matriculació als centres 
privats. Es calcula que la caiguda d’alumnes estrangers va tenir com a 
resultat una davallada de la taxa de matriculació als centres privats i 
concertats d’educació primària de 0,8 punts percentuals entre les famí-
lies de nivell socioeconòmic alt, encara que la reducció per al total de 
famílies va ser de gairebé l’1,5%.

En l’àmbit de l’educació secundària observem un patró semblant. Du-
rant el període 2000-2007, la taxa d’alumnes estrangers va augmentar en 
8 punts percentuals, i les famílies autòctones de nivell socioeconòmic alt 
van respondre-hi amb un increment d’11 punts percentuals en la taxa 
de matriculació en centres privats i concertats. Així i tot, durant el perí-
ode de crisi econòmica i reducció dels fluxos migratoris (entre el 2008 i 
el 2015), la taxa de matriculació als centres privats i concertats va caure 
2 punts percentuals en el conjunt de famílies.

Aquests resultats posen de manifest que la concentració d’immigrants 
a les aules té un efecte important en les decisions educatives de les 
famílies. S’ha calculat que la magnitud d’aquest efecte és aproxima-
dament la meitat del que s’associa a canvis en el nivell de renda de les 
famílies.

El desplaçament de les famílies autòctones cap als centres privats i 
concertats podria afectar la qualitat del sistema públic d’educació, ja 
que implica un interès social i polític més baix a l’hora de finançar-lo. 
Tanaka, Farré i Ortega (2018) analitzen l’impacte de la immigració 
en l’educació pública des de l’òptica de l’economia política. En aquest 
context, la pressió impositiva i l’assignació de fons públics que fan els 
legisladors reflecteixen l’ús de l’educació pública per part dels qui els 
han votat. L’arribada de famílies immigrants amb ingressos per sota de 
la mitjana i amb taxes de natalitat més elevades pot dur una part dels 
votants autòctons a matricular els fills en centres privats i concertats, i a 
deixar de donar suport a la inversió pública en educació.

El desplaçament de les famílies autòctones  
cap als centres privats i concertats podria  

afectar la qualitat del sistema públic d’educació, 
ja que implica un interès social i polític  

més baix a l’hora de finançar-lo
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Desafiaments: la integració i la sostenibilitat del sistema educatiu
Els resultats anteriors indiquen que l’arribada d’alumnes estrangers a les 
aules durant la primera dècada del segle coincideix amb un desplaça-
ment cap al sistema d’educació privat per part de les famílies autòcto-
nes amb més recursos. Aquest desplaçament podria haver desincentivat 
l’increment de la inversió pública en educació.

L’evolució a llarg termini del sistema públic d’educació depèn en gran 
manera de la integració tant econòmica com social de les famílies im-
migrants. Si els nivells de renda, les preferències per l’educació pública 
i les taxes de natalitat de les famílies immigrants convergeixen amb les 
dels autòctons, la qualitat de l’educació a les escoles públiques i el seu 
ús entre les famílies autòctones es restablirà. Cal remarcar, però, que els 
processos d’assimilació social i econòmica no són automàtics i s’han de 
fomentar activament amb polítiques públiques adequades. Al mateix 
temps, el sistema educatiu ha de tenir un paper cabdal com a motor 
d’integració i ascens social.

En aquest context, és important valorar l’impacte que la crisi econòmica 
derivada de la pandèmia de la covid-19 pot tenir en el sistema educa-
tiu. Un dels aspectes més destacables de la crisi actual és la caiguda del 
nivell d’ocupació. Segons les nostres prediccions, la davallada del nivell 
d’ingressos causada per la pèrdua d’ocupació pot dur moltes famílies a 
abandonar els centres concertats o privats i a optar per escolaritzar els 
fills als centres públics. A curt termini això podria generar congestió i 
afectar negativament la qualitat del sistema públic d’educació. Però tam-
bé és possible que augmenti el suport social a polítiques que destinin 
més recursos a l’educació pública, la qual cosa tindria efectes positius a 
mitjà termini en la qualitat de l’ensenyament públic.
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E Entrevista

Després de la crisi de refugiats del 
2015 a Europa, hi ha hagut canvis 
significatius pel que fa a la immigració?
En observar els darrers quaranta anys, des-
tacaria que la migració dels països en vies de 
desenvolupament cap als països desenvolu-
pats ha augmentat de manera constant. No 
és tant la quantitat total de migrants al món, 
sinó que la quantitat de persones que s’han 
traslladat de països més aviat pobres a països 
més aviat rics mostra una tendència a l’alça, 
i així ha estat durant un temps. Els receptors 
principals d’aquests fluxos migratoris són 
Europa, Amèrica del Nord i, a més distància, 
Austràlia. Es tracta d’una tendència a llarg 
termini. De fet, entre el 2000 i el 2010 van 
arribar més immigrants a Europa que entre 
el 2010 i el 2020. El motiu pel qual aques-
tes persones es traslladen a un altre país és 
sobretot econòmic. La migració dels països 
molt pobres, però, és escassa; no surten gaires 
emigrants de l’Àfrica subsahariana. Els països 
amb rendes mitjanes generen un flux més 
elevat de migrants, perquè en pujar la renda 

la gent té uns quants diners més per migrar 
quan descobreixen oportunitats. Als països 
amb molta pobresa, la gent ni tan sols té els 
mitjans per anar-se’n. Així doncs, els darrers 
anys ha augmentat la migració dels països de 
rendes mitjanes als països més rics, i aquesta 
tendència és deguda a la intenció de trobar 
millors oportunitats econòmiques.

Als Estats Units deu ser així, ja que la 
majoria d’immigrants són d’Amèrica 
Llatina, però a Europa l’origen és Àfrica, 
i això inclou els països més pobres, 
com són els subsaharians. Per això 
s’argumenta que Europa ha d’invertir 
més en ajuda al desenvolupament en 
altres països, per reduir la immigració.
És incorrecte pensar que amb més ajuda hi 
haurà menys migració. És cert que l’Àfrica és 
una font important d’immigrants a Europa, 
però la gran majoria provenen del nord del 
continent (d’Algèria, Tunis, el Marroc i Egipte), 
i aquests no són els països més pobres. Natu-
ralment, també hi ha immigrants del Congo i 

Giovanni Peri 
Professor d’Economia,  
Universitat de Califòrnia a Davis

«La idea que els immigrants treuen  
la feina als autòctons és errònia»
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Nigèria, però són una minoria. No hi ha gaires 
proves econòmiques que l’ajuda exterior sigui 
especialment efectiva per a generar creixement. 
Només representa una petita part, ja que els 
països solen créixer a causa de dinàmiques eco-
nòmiques internes. D’altra banda, si els països 
africans subsaharians creixen i passen de ser 
pobres a tenir rendes mitjanes, és més probable 
que aquest canvi comporti un augment de la im-
migració en lloc d’un descens. El nivell de renda 
típic a l’Amèrica Llatina coincideix més o menys 
amb el nivell dels països en què l’augment de 
la renda resulta en una migració més baixa. A 
l’Àfrica subsahariana, però, la majoria de països 
tenen un nivell molt baix de renda per càpita, 
per la qual cosa és probable que el creixement 
dugués, almenys durant un temps, a una migra-
ció més alta, no més baixa.

A Europa s’estableixen dures polítiques 
de contenció i dissuasió per als refugiats. 
Hauríem de diferenciar entre refugiats i 
immigrants?
La majoria d’immigrants legals que arriben als 
països rics hi van per ocupar llocs de treball que 
requereixen estudis superiors o habilitats profes-
sionals. Hi ha pocs canals perquè les persones que 
fan feines no especialitzades o manuals hi entrin 
legalment. Els països rics han rebutjat la immi-
gració econòmica dels països pobres i només han 
acceptat refugiats si la Convenció de Ginebra els 
reconeix com a tals o bé si hi ha una crisi inter-
nacional al seu país d’origen. Aquesta manera de 
gestionar la immigració denota poca visió. 

A Europa no hi ha hagut planificació ni pro-
jecció de futur. Posem un exemple: la principal 
crisi migratòria recent va ser la dels refugiats 
sirians del 2015, amb l’arribada de centenars 
de milers de persones que fugien de la guerra, 
però la guerra a Síria va començar el 2012 i en 
aquells anys els països veïns van acollir milers 
de refugiats. Europa va ignorar el problema fins 
que els refugiats van arribar a les seves costes. 
Una política alternativa consistiria a controlar 
els punts crítics i pensar en els immigrants per 
deixar-los entrar d’una manera més gradual i 
organitzada, potser amb la presència o en con-
tacte amb els governs d’alguns d’aquests països. 

En conclusió, els països rics haurien de tenir 
polítiques d’immigració i establir quants im-
migrants necessita l’economia i quants en pot 
absorbir. D’altra banda, els refugiats haurien 
de tenir un estatus diferent perquè fugen d’una 
violència immediata. Una política més proac-
tiva evitaria aquestes onades massives davant 
l’esclat d’una crisi.

Parla de necessitats i de quantitats que 
es poden absorbir. Què vol dir això? 
Quina quantitat és absorbible?
Europa té un problema de coordinació en les 
polítiques d’immigració, ja que a la Unió Europa 
i a l’espai Schengen hi ha molts països. No és pas 
fàcil, doncs. Fins i tot als Estats Units, cada estat 
té un enfocament diferent i voldria una quantitat 
diferent d’immigrants. Alguns estan molt a favor 
de la immigració, com ara Califòrnia o Nova 
York, i altres ho estan molt menys. El govern 
federal mira d’unificar aquestes preferències. 

Europa és més problemàtica, però en haver-hi 
llibertat de moviment, cal una política d’immi-
gració comuna. Com a economista, recoma-
naria cercar l’èxit econòmic i demogràfic: des 
d’una perspectiva econòmica, quines polítiques 
d’immigració són bones?

Hauríem d’admetre que la mà d’obra dels 
països europeus ha començat a minvar a causa 
del descens demogràfic. A països com ara 
Itàlia, Espanya i Grècia, la taxa de fecunditat 
ha caigut molt per sota del relleu generacional, 
de manera que la seva població perdrà diversos 
milions en les pròximes dècades. Alemanya 
i França es troben en una posició una mica 
millor, però van pel mateix camí. Així doncs, 
podem calcular els llocs de treball que no se 

L’equilibri és essencial:  
no es poden admetre només  
immigrants poc qualificats  

i amb un sou baix, sinó també  
experts qualificats
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substituiran per treballadors nous i joves, i 
considerar la quantitat d’immigrants necessà-
ria per mantenir el volum d’ocupació. 

Cal decidir també quina mena d’immigrants 
s’haurien d’admetre al país per ocupar aquests 
llocs. Una altra línia raonable consistiria 
a admetre més treballadors en els sectors 
econòmics i les regions amb més demanda. 
Pensem, per exemple, en la necessitat creixent 
de cuidadors per a la gent gran, una feina que 
ja fan en bona part els immigrants. Podem 
anticipar la necessitat d’aquesta mena de llocs 
i admetre immigrants d’Àfrica del nord, les 
Filipines i Amèrica Llatina per ocupar-los. 
Si calculem la demanda, podem obtenir una 
quantitat representativa i raonable de visats 
d’entrada que podrien esdevenir llocs de tre-
ball. Ens hauríem de centrar més en l’econo-
mia i la demografia, i menys en la ideologia, 
per arribar a millors polítiques d’immigració.

Vostè proposa començar amb una 
proposta econòmica. Segons el discurs 
actual, però, com més immigrants 
venen, menys feina hi ha per a la gent 
d’aquí. Caldria fer un canvi de discurs?
Sí, hem de parar atenció a les dades i a les 
recerques. Molts estudis fets als Estats Units 
–i a Europa– destaquen dos fets. En primer 
lloc, encara que hi ha molts immigrants poc 
qualificats, també n’hi ha de molt qualificats, 
sobretot a països com els Estats Units, el Ca-
nadà i Austràlia. L’equilibri és essencial: no 
podem admetre només immigrants poc qua-
lificats i amb un sou baix, sinó també experts 
qualificats. El Regne Unit i Alemanya tenen 
aquesta combinació. Els països mediterranis 
han atret més treballadors poc qualificats, 
però haurien de cercar un equilibri i mirar 
d’atreure’n de més qualificats. Les feines poc 
qualificades –l’atenció a la gent gran, l’agri-
cultura, les feines manuals intensives a la 
construcció...– tenen una alta demanda i una 
baixa proporció de treballadors autòctons. 
Aquestes feines no tan sols contribueixen al 
creixement de l’economia, sinó que creen 
o es vinculen a altres llocs de treball, sovint 
ocupats per gent del país. 

La idea que els immigrants treuen la feina 
als autòctons és errònia i hi ha força estudis 
que ho demostren: aquest hauria de ser el 
discurs imperant. La gent sol pensar que si un 
estranger ocupa un lloc, no el pot ocupar un 
local. Però en el mercat laboral d’una econo-
mia complexa, els llocs de treball es creen i es 
destrueixen sense parar. I una economia així 
necessita molts tipus diferents de feines. 

Per exemple, al sector agrícola, la producció 
necessita pagesos, però també directors, super-
visors, comercials i distribuïdors per a la venda 
a la menuda i als restaurants. Les empreses 
que poden donar feina als pagesos creixen i 
creen més llocs de treball, de manera que els 
immigrants que ocupen determinats llocs fan 
augmentar la demanda laboral i creen feines 
per als treballadors del país. El creixement 
econòmic és important i les polítiques d’immi-
gració que permeten el creixement i el desen-
volupament a Europa en formaran part.

Políticament, una entrada més abundant i 
equilibrada d’immigrants també pot millo-
rar les percepcions de la població autòctona. 
S’ha demostrat que sovint la gent té por del 
que desconeix. El rebuig més gran cap als 
immigrants no el trobem pas a Londres, Milà, 
Nova York o San Francisco, que atreuen una 
gran quantitat d’immigrants, sinó a pobles 
més petits i amb menys immigrants, sovint 
poc qualificats. En aquests llocs pot haver-hi 
un rebuig cultural envers els immigrants, 
però podríem canviar d’actitud i establir una 
relació entre els immigrants, d’una banda, i la 
prosperitat i el creixement del país, de l’altra. 
Si els immigrants qualificats contribueixen al 
creixement local, això té un efecte positiu en 
l’actitud de la gent del país. 

Ens hauríem de centrar  
més en l’economia i  

la demografia, i menys en la  
ideologia, per arribar a millors  

polítiques d’immigració
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No obstant això, passat un temps la 
majoria continuen sent il·legals.
Als Estats Units hi ha tants immigrants 
il·legals, en bona part, per la manca d’oportu-
nitats legals, cosa que contrasta amb l’alta de-
manda de mà d’obra de fora. Els països poden 
reduir el volum d’immigrants sense papers 
establint formes legals d’entrar-hi. D’altra 
banda, molts països europeus han viscut 
grans onades d’immigració indocumentada, 
legalitzades al cap d’un temps.

A Espanya hi ha hagut dues regularitzacions 
massives i a Itàlia també. Es tracta d’una ma-
nera una mica desgavellada de desenvolupar 
polítiques i objectius sobre immigració. Fa 
pensar que la gent pot arribar sense papers 
i regularitzar la seva situació més endavant, 
alimenta falses expectatives i encoratja que 
s’emprenguin viatges arriscats d’Àfrica a Euro-
pa. Els països europeus haurien de permetre 
l’entrada legal d’immigrants perquè s’ocupin 
de les feines necessàries, seguint unes regles 
i seleccionant les habilitats i la mà d’obra que 
necessitin les seves empreses i ciutats. A més 
a més, el sud d’Europa en particular hauria 
d’atreure també els immigrants qualificats. 
Els africans i els indis amb talent vindran de 
bon grat a Europa si se’ls ofereix l’oportunitat 
de fer-ho. Els Estats Units han demostrat ser 
molt eficaços a l’hora d’atreure una barreja de 
persones qualificades i no qualificades, la qual 
cosa ajuda l’economia i projecta una imatge 
segons la qual els immigrants contribueixen 
al benestar de la societat. En aquest sentit, el 
model americà pot resultar útil.

Som en una època que diu no als 
immigrants, que no en volem més? Pot 
venir una altra època en què diguem 
que sí que en necessitem?
Avui dia, el pèndol polític d’Europa i els Es-
tats Units es mou cap a sentiments antiimmi-
gració. Pot ser que això sigui una conseqüèn-
cia de les enormes onades d’immigrants dels 
anys noranta (als Estats Units) i la dècada del 
2000 (a Europa). Els països no estaven pre-
parats i hi ha hagut reaccions negatives. Les 
opcions populistes han guanyat les eleccions 
als Estats Units, Hongria, Polònia, Itàlia i el 
Regne Unit. La pressió econòmica i demogrà-

fica, però, continuarà generant oportunitats 
de migració i riquesa gràcies als immigrants 
que hi ha a Europa. En algun moment potser 
la gent veurà que calen polítiques d’immigra-
ció més obertes i raonables. 

Al cap i a la fi, una immigració més oberta 
requereix coratge polític. Alguns països han 
decidit romandre tancats, tot i que els argu-
ments demogràfics i econòmics a favor de la 
immigració són aclaparadors. L’exemple més 
clar és el Japó: l’envelliment de la població fa 
que la mà d’obra hi escassegi, però persisteix 
encara una rígida oposició a la immigra-
ció. Els filipins, indonesis i xinesos tindrien 
molts incentius per migrar al Japó per motius 
laborals, però els japonesos són molt zelosos 
i protectors de la seva identitat i no adme-
ten immigració a una escala significativa. 
L’economia japonesa, una de les que més va 
créixer els anys vuitanta, fa dècades que està 
estancada. Davant la manca cada vegada més 
crítica de mà d’obra, el Japó ha desenvolupat 
solucions robòtiques. És clar que la robòtica és 
fantàstica, però no és de bojos tenir un robot 
infermer que costa milions de dòlars quan hi 
ha centenars d’immigrants que farien aquesta 
tasca millor, a un preu més baix i, a més a més, 
contribuint a l’economia? Els costos econò-
mics i demogràfics de no permetre l’entrada 
d’immigrants poden ser molt alts, però això 
no vol dir que a llarg termini Europa prengui 
un camí diferent del que ha pres el Japó.

Rafa Vilasanjuan 
Director d’Anàlisi i Desenvolupament Global  
de l’Institut de Salut Global de Barcelona
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centrat també en els determinants econòmics 
de les migracions internacionals. És membre 
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La immigració és un fenomen altament 
rellevant en el context actual de globa-
lització, una tendència que es mantindrà 
en el futur. El creixement de la població 
als països en vies de desenvolupament, la 
desigualtat econòmica mundial, els con-
flictes bèl·lics i la crisi climàtica són alguns 
dels fenòmens econòmics i socials que ens 
indueixen a pensar d’aquesta manera. Al 
mateix temps, algunes d’aquestes realitats 
transformen ara mateix la naturalesa de la 
immigració. Hem de tenir en compte tam-
bé que actualment la immigració no és tan 
sols econòmica, sinó que moltes persones 
emigren, sobretot, a la recerca de societats 
més segures.

No hi ha dubte que la immigració té 
ramificacions polièdriques. Té efectes 
importants en l’evolució demogràfica dels 

països receptors, en el mercat de treball i 
en la viabilitat econòmica i política dels 
estats del benestar. A més a més, provoca 
canvis polítics i culturals a les societats 
receptores (en els valors, la integració 
cultural de la diversitat, un possible auge 
de partits xenòfobs, la indefinició dels drets 
de ciutadania, etc.). Tots aquests fenòmens 
no són nous, però sí que adquireixen 
una nova dimensió en el context actual 
de globalització. La recerca de solucions 
intel·ligents, innovadores i col·laboratives 
a aquest fenomen esdevé una tasca 
imprescindible i, en certa manera, apressant. 
Dos llibres ens poden il·luminar en aquest 
propòsit.

Entendre la immigració  
per conviure-hi en el futur

Carlos Ochando Claramunt,  
director del màster en Política Econòmica 
i Economia Pública 
Departament d’Economia Aplicada, 
Universitat de València

Maciej Duszczyk, Marta 
Pachocka i Dominika 
Pszczółkowska (eds.) 
Relations between 
immigration and integration 
policies in Europe. 
Challenges, opportunities 
and perspectives in selected 
EU member states

Londres: Routledge, 2020.

Stephen Smith  
La huida hacia Europa: la 
joven África en marcha hacia 
el Viejo Continente 

Barcelona: Arpa, 2019.
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El primer, editat aquest mateix any 
per Maciej Duszczyk, Marta Pachocka 
i Dominika Pszczółkowska, es titula 
Relations between immigration and 
integration policies in Europe. Challenges, 
opportunities and perspectives in selected EU 
member states. Escrit des d’un punt de vista 
paneuropeu, examina la presa de decisions 
en les polítiques d’immigració i integració 
al llarg de diverses dècades. No abasta 
tota la Unió Europea, sinó que fa una 
anàlisi comparada de sis països membres 
(Alemanya, els Països Baixos, Dinamarca, 
Espanya, Polònia i la República Txeca) i 
un de fora del context europeu (Austràlia). 
Potser un dels seus atractius més grans és 
que inclou dos països de l’Europa de l’est, 
que tradicionalment han quedat exclosos 
d’altres estudis sobre el tema.

Pel que fa a Espanya, l’obra destaca que 
els debats sobre migració, ciutadania i 
comunitat nacional estan encara oberts. 
La governança multinivell de les polítiques 
de migració, que és en mans del govern 
central quant a l’admissió, i a càrrec de les 
administracions autonòmiques quan es 
tracta de la integració, es visualitza en dos 
àmbits que funcionen sovint de manera 
autònoma i sense prou estructures que en 
garanteixin la cooperació i la coordinació. 
És en aquest punt on sorgeixen la majoria de 
tensions. El cas concret de l’empadronament 
(que dona dret a l’educació i a la cobertura 
sanitària, independentment de l’estatus 
legal) és només un exemple de la tibantor 
entre dues narratives polítiques que es 
podrien coordinar millor.

La idea clau del llibre és que les polítiques 
d’immigració i d’integració estan 
estretament interconnectades, i que les 
primeres no haurien de tenir prioritat 
davant de les segones. Les polítiques 
d’integració poden ser determinants 
i, de vegades, prioritàries per als bons 
resultats de la immigració. Segons els 
autors, en el passat es van desconnectar les 
polítiques d’integració i les d’immigració, 

i això explicaria alguns dels problemes 
que vivim actualment. L’experiència 
espanyola, que es basa en una important 
col·laboració entre les organitzacions 
no governamentals i els governs locals, 
ens pot ajudar a trobar algunes respostes 
institucionals eficaces.

Una de les conclusions que podem extreure 
del llibre és que la Unió Europea s’allunya 
progressivament dels arguments racionals 
i econòmics per abraçar arguments de 
naturalesa més política. A partir dels 
creixents sentiments crítics amb la 
immigració, com també la criminalització 
dels conflictes que s’hi relacionen, 
contínuament atiats pels partits d’extrema 
dreta a tot el continent, la Unió Europea 
es veu obligada a reformular les polítiques 
d’immigració.

La segona obra és de Stephen Smith i es 
titula La huida hacia Europa: la joven 
África en marcha hacia el Viejo Continente. 
Publicada a Espanya per l’editorial Arpa 
el 2019 i escrita amb un estil assagístic, 
centra l’atenció en una perspectiva sovint 
oblidada pels economistes i politòlegs: la de 
la geografia humana.

L’objectiu del llibre és posar-nos davant 
d’un mirall: enfront de la decadència 
demogràfica de les societats europees 
emergeix amb força el fenomen del 
creixement demogràfic dels països 
africans, una població jove que augmenta 
contínuament i que en el futur pot tensar 
encara més els fluxos migratoris cap al 
Vell Continent. I per a això aporta dades 

Segons Duszczyk et al., les 
polítiques d’integració poden 

ser determinants i, de vegades, 
prioritàries per als bons 

resultats de la immigració
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realment extraordinàries per la seva 
dimensió. Vegem-ne alguns exemples.

Segons les xifres que maneja l’autor, la 
població al sud del Sàhara s’ha multiplicat 
per quatre: de 230 milions el 1960 ha 
passat a 1.000 milions el 2015. Una 
altra dada: actualment, la Unió Europea 
(incloent-hi el Regne Unit) té 510 milions 
d’habitants, mentre que a l’Àfrica viuen 
1.300 milions de persones. D’aquí a 
35 anys, aquesta relació serà d’uns 450 
milions d’europeus per 2.500 milions 
d’africans, aproximadament; és a dir, que 
la població africana serà cinc vegades més 
gran que l’europea.

En aquest segle, Àfrica constituirà 
una excepció demogràfica. El territori 
subsaharià serà l’única zona del món 
en què la població continuarà creixent 
entorn del 2,5-3% fins al 2050. El resultat 
és que el 2100, d’una població mundial 
de poc més d’11.000 milions d’habitants, 
el 40% seran africans, tot i que també és 
cert que hem de ser molt prudents amb 
les previsions tan a llarg termini. A més 
a més, el creixement econòmic africà els 
darrers anys ha permès que emergeixi 
una certa classe mitjana «en un oceà de 
pobresa». Aquest és un altre vector que 
impulsa i contribueix a l’augment de 
l’emigració, ja que els que emigren són els 
que han acumulat una certa renda.

Stephen Smith no s’està de criticar gairebé 
tothom. Escriu que «durant molt de 
temps han prevalgut tres tipus d’actituds 
[envers la immigració africana]: la manca 
d’atenció, la negació i la malaptesa». 
L’increment de la desigualtat, els efectes 
perversos de l’ajuda al desenvolupament 
i l’estrès ecològic són factors que no fan 
sinó agreujar la situació. El diagnòstic 
és correcte, però creiem que el punt 
feble del llibre és la manca de propostes 
de polítiques públiques que puguin ser 
aplicades, de manera consensuada i 
coordinada, pels països europeus.

En resum, es tracta de dues obres molt 
diferents l’una de l’altra, però, precisament 
pels enfocaments diversos, resulten 
complementàries per al lector. La primera 
és més tècnica i acadèmica en el contingut i, 
en conseqüència, ens aporta alguns dissenys 
institucionals amb què podem afrontar el 
desafiament de la immigració. 

L’anàlisi comparada sempre és una 
bona eina per extreure, a partir de les 
experiències històriques de diversos països, 
les lliçons necessàries que inspirin millores 
en les polítiques públiques del futur. El llibre 
de Stephen Smith, en canvi, escrit amb un 
enfocament més periodístic, s’aproxima 
a un manifest visceral que ens fa centrar 
la mirada en una realitat: els desequilibris 
demogràfics a escala mundial. Encara que 
no hem de problematitzar aquest fenomen, 
es tracta d’una realitat amb què convivim 
i que hem d’abordar amb rigor i seriositat. 
El repte a què ens enfrontem és trobar 
mecanismes col·laboratius de regulació de la 
immigració que contribueixin a reequilibrar 
els fluxos migratoris perquè, al capdavall, 
puguem construir un món millor i més just.

La immigració té efectes 
importants en l’evolució 

demogràfica dels  
països receptors, en el  

mercat de treball i en la 
viabilitat econòmica i política 

dels estats del benestar
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Nivell d’evidència:
Anàlisi de la força de les dades que confirmen els resultats d’una 
innovació. Els nivells es basen en l’objectivitat del procés de 
mesurament i en informes que secunden l’atribució i la correlació 
de resultats amb l’activitat.

EVIDÈNCIA 
PROVADA  

L’impacte positiu de la innovació ha quedat demostrat per mitjà de proves 
de control experimentals o quasi experimentals.

EVIDÈNCIA ALTA  Els resultats socials han estat documentats per estudis externs, eines 
sòlides de monitoratge intern (com ara plataformes de seguiment en línia 
i estudis estadístics longitudinals) i altres dades objectivables (contractes, 
resultats acadèmics).

EVIDÈNCIA 
PROMETEDORA  

L’organització ha documentat els resultats de la intervenció mitjançant 
avaluacions o enquestes de satisfacció que proporcionen indicadors que 
assenyalen una correlació amb un canvi positiu.

TEORIA DEL  
CANVI 
(DOCUMENTADA) 

Encara que no se n’han fet avaluacions, la intervenció es basa en una 
teoria de canvi consolidada i documentada que preveu un canvi positiu.

TEORIA DEL  
CANVI 
(PREDICTIBLE)  

Hi ha almenys un motiu lògic que fa que l’efecte de la intervenció sigui 
predictible. Els reconeixements externs donen suport a la teoria del canvi.

Font: Estàndards UpSocial (2019).

https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/546202
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/546202
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/546202
https://www.siis.net/es/documentacion/catalogo/Record/546202
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DADES BÀSIQUES

Nom original:  
Intervenció Comunitària 
Intercultural (ICI)
Àmbit geogràfic:  
36 territoris d’Espanya
Entitat impulsora:  
Fundació ”la Caixa”, 
mitjançant un conveni 
amb els ajuntaments dels 
municipis i una entitat social 
d’àmbit local
Direcció científica:  
Carlos Giménez, catedràtic 
d’Antropologia Social de la 
Universitat Autònoma de 
Madrid
Col·lectius als  
quals s’adreça:  
Els veïns dels 36 territoris, 
que es caracteritzen per la 
seva gran diversitat cultural
Any d’inici: 2010
https://fundacionlacaixa.
org/ca/pobreza-accion-
social/interculturalidad-
y-cohesion-social/
proyecto-de-intervencion-
comunitaria-intercultural/
que-hacemos

Projecte d’intervenció 
comunitària intercultural (ICI). 
Fundació ”la Caixa”
El projecte ICI de la Fundació ”la Caixa”, engegat el 2010, 
s’implementa en 36 territoris d’alta varietat cultural de tot 
Espanya i aborda la diversitat etnocultural de la comunitat 
local, com també la que aporta la immigració estrangera, a fi 
de fomentar la interacció, la convivència i la cohesió social.

 CONTEXT 
Les migracions internacionals,  
amb els seus elements de 
diferenciació cultural, ètnica, 
lingüística, religiosa, etc. modi-
fiquen la diversitat dels nostres 
barris, pobles i ciutats. El projecte 
pretén que responsables polítics i 
institucionals, professionals i tèc-
nics, organitzacions i ciutadans 
treballin plegats com a coprota-
gonistes (i corresponsables) de la 
comunitat. 

 OBJECTIUS 
El procés comunitari intercultural 
aspira a facilitar la comunicació, 
el diàleg, la col·laboració i la 
interacció positiva entre veïns 
de procedències diverses per 
millorar les relacions, promoure 
la convivència intercultural als 
barris i municipis i prevenir els 
conflictes.

 INTERVENCIÓ 
L’actuació, iniciada en 17 territoris 
l’any 2010 i ampliada fins a 36 
el 2014, es desplega a través de 
tres eixos: l’educació, la salut i 
les relacions ciutadanes, amb 
una prioritat per a la infància, la 
joventut i les famílies. L’aliança 
entre l’Administració pública 
i diverses entitats socials, i 

la participació activa de la 
ciutadania enriqueixen el model.
El marc de col·laboració es 
tradueix en espais de relació 
estables, tant tècnics com 
institucionals, i els grups 
comunitaris de la ciutadania, 
dissenyats per provocar les 
«trobades improbables» entre 
persones i col·lectius que 
conviuen en un mateix territori, 
però que habitualment no es 
relacionen. Tot plegat contribueix 
a la interacció positiva i a generar 
un sentiment comú de pertinença 
local.
Alguns exemples d’actuacions 
són les estratègies antirumors 
o de prevenció de prejudicis, 
les escoles obertes d’estiu, les 
accions globals ciutadanes que 
estimulen espais d’interacció i 
convivència o bé les iniciatives de 
diàleg interreligiós entre persones 
de creences diferents.
L’estratègia metodològica de 
l’ICI ha contribuït a desfer la 
dicotomia entre immigrant i 
autòcton, i brinda un nou marc 
relacional per abordar la diversitat 
cultural i els desafiaments de 
convivència en què cada territori 
pot definir les seves prioritats.

Nivell d’evidència
Evidència provada

Mitjançant diverses enquestes 
d’avaluació d’impacte (2010, 2012, 
2015 i 2017), s’han mesurat cinc 
indicadors temàtics (actituds, respecte, 
relacions, participació i no discriminació) 
i un indicador global de convivència. 
L’índex global en els territoris 
d’intervenció mostra una millora del 
2,8% respecte al grup de control.

Els efectes són heterogenis: 
l’impacte global en les persones 
d’origen autòcton és més gran, 
com també en les dimensions 
d’actituds, respecte i relacions, 
mentre que l’impacte més 
remarcable en les d’origen 
estranger és en la participació i 
la no discriminació. 

L’impacte de la intervenció 
(en l’indicador de respecte en 
l’índex global de convivència) 
augmenta quan també 
s’incrementa la intensitat 
d’aquesta intervenció, mesurada 
amb el nombre d’espais creats 
i el nombre d’organitzacions 
representades.

RESULTATS

https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
https://fundacionlacaixa.org/ca/pobreza-accion-social/interculturalidad-y-cohesion-social/proyecto-de-intervencion-comunitaria-intercultural/que-hacemos
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DADES BÀSIQUES

Nom original:  
Von Flüchtlingen zu 
Bürgern

Àmbit geogràfic:  
Altena (Alemanya)

Entitat impulsora:  
La societat civil, amb el 
suport de l’Ajuntament

Col·lectius als quals 
s’adreça:  
Població immigrada i, en 
particular, les persones 
refugiades o que 
demanen asil

Any d’inici: 2015

https://www.stellwerk-
altena.de/projekte/
flüchtlings-betreuung/

Bones pràctiques

De refugiats a ciutadans
La ciutat alemanya d’Altena s’ha abocat a acollir 
persones refugiades o sol·licitants d’asil, posant en 
pràctica un conjunt d’iniciatives per a facilitar-ne una 
ràpida integració social. El més remarcable d’aquesta 
experiència és el protagonisme de la societat civil, tot i 
que també té el suport municipal.

 CONTEXT 
Altena és una ciutat industrial 
del land de Renània del Nord-
Westfàlia. Després de diverses 
dècades d’un fort declivi 
demogràfic i econòmic, el 2015 
tenia 18.715 habitants més 
grans de 65 anys, més del 22% 
de la població. Els migrants 
representaven l’11,3% del total, 
i els principals països d’origen 
eren Turquia, Grècia, Síria, Itàlia 
i Polònia.

 INTERVENCIÓ 
L’Ajuntament va veure en la 
immigració una oportunitat  
per revitalitzar el municipi  
tant econòmicament com 
socialment, de manera que  
el 2015 va sol·licitar d’acollir 
370 persones refugiades i 
sol·licitants d’asil, 100 més 
que la quota que els pertocava. 
Això va posar en marxa una 
sèrie d’iniciatives comunitàries 
per afavorir la integració ràpida 
dels immigrats. L’Ajuntament 
no té un pla formal d’acollida, 
però impulsa i dona suport a les 
propostes ciutadanes mitjançant 
ajuda logística (cessió de locals 
i personal, participació en la 
gestió i la coordinació) i, en una 

mesura més limitada, financera 
(finança les necessitats bàsiques 
dels sol·licitants d’asil fins que 
se’ls reconeix l’estatus).
Aquesta «estratègia de ciutat» es 
resumeix en el lema De refugiats 
a ciutadans (Von Flüchtlingen 
zu Bürgern), l’eix del qual és 
l’acompanyament intensiu des 
del primer moment. Normalment 
la persona immigrada arriba 
a l’Oficina d’Integració, un 
organisme autònom que l’ajuda 
en matèria d’allotjament, que es 
fa en habitatges normalitzats 
i no en centres d’acollida. Tot 
seguit se l’envia a Stellwerk, 
l’agència local de voluntariat, que 
li assigna un mentor (Kümmerer) 
que li ofereix informació i 
assessorament en l’àrea que 
necessiti (aprenentatge de 
l’idioma, reconeixement de títols i 
capacitació professional, tràmits 
administratius, escolarització de 
menors). Finalment, hom anima 
l’immigrant a participar en les 
múltiples activitats lúdiques i 
culturals organitzades tant per 
l’Oficina d’Integració com per 
Stellwerk, algunes de les quals 
s’han dissenyat específicament 
per ajudar-los en la integració.

Nivell d’evidència
Teoria del canvi 
(documentada)

Una detallada avaluació 
qualitativa de l’OCDE 
feta el 2018 destaca 
aquests factors clau:

· El protagonisme de la 
societat civil, que supleix 
l’escassa capacitat finan-
cera de l’Ajuntament per 
a assumir l’acollida.

· La implicació de l’Ajun-
tament, que es manté en 
un segon pla, però col·la-
bora amb la societat civil.

· Les reduïdes dimensions 
del municipi i la poca 
complexitat administra-
tiva, que faciliten la pres-
tació de suports flexibles 
i individualitzats.

· L’allotjament en 
habitatges normalitzats.

· L’èxit dels cursos 
d’alemany, amb una 
metodologia nova 
que permet el ràpid 
aprenentatge de 
l’idioma.

· El 2017 la iniciativa 
va guanyar el primer 
Premi Nacional per a la 
Integració (Nationalen 
Integrationpreis) 
i el 2019 ha estat 
reconeguda com a bona 
pràctica per la Unió 
Europea.

RESULTATS
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DADES BÀSIQUES

Nom original:  
Bydelsmødrene
Àmbit geogràfic:  
Odense (Dinamarca)
Entitat impulsora:  
Bydelsmødrene
Col·lectius als quals 
s’adreça:  
Dones immigrades que 
pertanyen a minories 
ètniques
Any d’inici:  
2008
www.bydelsmor.dk

Mares veïnes
La iniciativa Bydelsmødrene pretén que les mares 
immigrades que pertanyen a minories ètniques adquireixin 
coneixements sobre la societat danesa, millorin el domini 
de l’idioma, accedeixin més fàcilment als serveis socials i 
s’empoderin. Es tracta, en definitiva, de proporcionar-los 
«ajuda per a l’autoajuda».

 CONTEXT 
El 2008 moltes mares que 
pertanyien a minories ètniques, 
residents al barri de Vollmose 
(Odense, Dinamarca), vivien 
aïllades i sense prou informació 
sobre el funcionament de la 
societat danesa. Naturalment, 
això els creava una certa 
desconfiança. El Ministeri 
d’Immigració va decidir impulsar 
una iniciativa pilot basada en el 
projecte Stadtteilmütter, que es 
duia a terme al barri berlinès de 
Neukölln des del 2004.

 OBJECTIUS 
L’objectiu principal del programa 
és contactar amb mares que per-
tanyen a minories ètniques per 
proporcionar-los suport i infor-
mació. Concretament, es pretén 
que adquireixin coneixements 
sobre la societat danesa, millorin 
el domini de l’idioma i accedeixin 
més fàcilment als serveis soci-
als. Així mateix, la idea és que 
s’empoderin i prenguin decisions 
encertades sobre els seus fills i 
la família.

 INTERVENCIÓ 
Per contactar amb les mares 
immigrades en exclusió social 
que pertanyen a minories 
ètniques, se’n formen algunes 
perquè exerceixin com a 
«mares veïnes», una mena de 
mares model. La seva tasca és 
transmetre a dones que estan 
en les mateixes circumstàncies 
informació sobre els seus drets 
i obligacions a Dinamarca, 
educació infantil, alimentació i 
salut. Podem dir que les mares 
veïnes fan de pont entre les 
mares en situació d’exclusió 
social i el conjunt de la societat i 
les institucions públiques.

La tasca de les mares veïnes 
es fonamenta en cinc principis: 
reconeixement, respecte, 
confiança, igualtat i diversitat. 
Pel que fa a la metodologia, el 
projecte se centra a conversar, 
bastir ponts i treballar en xarxa. 
Les mares veïnes es fan conèixer 
per mitjà del boca-orella, o 
adreçant-se directament a altres 
dones al carrer, els parcs infantils 
o les bugaderies.

Nivell d’evidència
Evidència alta

S’han fet cinc avaluacions del projecte. Una avaluació 
qualitativa (2015) assenyala que les participants 
coneixen millor la societat danesa, se senten més 
incloses en el barri, noten que millora la relació amb les 
entitats públiques i tenen més facilitats per integrar-
se en el mercat laboral. Un estudi de cost-eficàcia 
(2016) calcula que, per cada corona danesa invertida 
en el projecte, la societat n’obté el triple en un any i deu 
vegades més al cap de deu anys. 

Dinamarca té avui més de 600 mares veïnes 
actives i uns 40 grups. Una organització estatal 
impulsa «franquícies» locals, que fan servir una 
metodologia i materials formatius propis. També 
hi ha mares veïnes a Àustria, Alemanya, els Països 
Baixos (on va sorgir la iniciativa), Suècia, Suïssa, 
Noruega i Finlàndia.

RESULTATS

https://bydelsmor.dk/
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DADES BÀSIQUES

Nom original:  
Cohousing and case 
management for 
unaccompanied young 
adult refugees in Antwerp 
(CURANT)
Àmbit geogràfic:  
Anvers (Bèlgica)
Entitat impulsora:  
Ajuntament d’Anvers, al 
capdavant d’un consorci 
d’entitats públiques i ONG
Col·lectius als quals 
s’adreça:  
Adolescents i joves refugiats 
no acompanyats
Any d’inici: 2016
Any d’acabament: 2019
www.antwerpen.be/nl/
overzicht/cohousing-
curant-1
www.uia-initiative.eu/en/
uia-cities/antwerp

Bones pràctiques

CURANT

CURANT perseguia afavorir la inserció d’adolescents i joves 
refugiats no acompanyats mitjançant dues estratègies: 
l’acompanyament integral individualitzat i el suport de joves 
autòctons amb els quals cohabitaven. Es va desenvolupar a 
Anvers (Bèlgica) entre el novembre del 2016 i l’octubre del 2019.

 CONTEXT 
En fer els 18 anys, als joves 
refugiats no acompanyats 
se’ls retira la tutela estatal, 
l’allotjament i els programes 
formatius de què es beneficiaven 
fins aleshores. No obstant això, 
sovint continuen experimentant 
factors de vulnerabilitat, com 
ara traumes, manca d’habilitats 
i d’accés a les xarxes socials, i 
expectatives no gaire realistes. 
També pateixen dificultats per 
accedir a un habitatge, de la 
mateixa manera que els joves 
autòctons.

 OBJECTIUS 
El programa CURANT s’adre-
çava, d’una banda, a joves entre 
17 i 21 anys amb estatus de 
refugiat o protecció subsidià-
ria, que van arribar a Bèlgica 
sense família, i, de l’altra, a joves 
autòctons de 20 a 28 anys. 
L’objectiu era facilitar la inserció 
del primer grup mitjançant un 
acompanyament integral i el 
fet de compartir habitatge amb 
persones del segon grup, que 
prestaven un suport continuat a 
les del primer grup.

 INTERVENCIÓ 
El programa es basava en una 
teoria de canvi explícita (Mahieu 

i Ravn, 2017). Després de triar els 
participants, se’ls emparellava 
i se’ls adjudicava una de les 25 
unitats residencials disponibles, 
agrupades en quatre modalitats 
diferents, on havien d’estar 12 
mesos, ampliables a 18. Per 
participar en el programa hi havia 
alguns incentius econòmics: 
el lloguer era assequible i la 
convivència no afectava els 
impostos ni les prestacions 
socials aplicables en altres 
circumstàncies.
A més a més de l’habitatge, se’ls 
facilitaven els suports següents:
• Els joves refugiats es benefi-

ciaven de l’acompanyament 
individual i integral d’un treba-
llador social que, d’acord amb el 
model de gestió de casos, a més 
de formació, oferia orientació 
sobre els recursos comunitaris i 
teràpia psicològica.

• Els joves autòctons rebien 
formació per a optimitzar la 
convivència i reforçar la seva 
tasca de suport.

El 80% del finançament del 
programa procedia del Fons 
Europeu de Desenvolupament 
Regional (Feder) i l’altre 
20% l’aportava el consorci 
organitzador.

Nivell d’evidència

Es van fer dues avaluacions 
intermèdies i una de final, amb 
entrevistes al personal tècnic 
i als participants, com també 
observacions i una enquesta 
(Mahieu, Van Raemdonck i 
Clycq, 2019).

Van participar en el programa 81 
joves refugiats i 77 d’autòctons. 
En acabar el programa, el nivell de 
neerlandès del primer grup havia 
millorat bastant o molt (76%), com 
també la seguretat a l’hora de parlar-
lo (82%), la comprensió de l’idioma 
(76%), el coneixement pràctic de 

l’administració (82%), el benestar 
(84%), la freqüència d’ús del 
neerlandès (85%), les habilitats 
socials (67%), la comprensió 
dels costums autòctons (67%), 
el coneixement de la societat 
autòctona (67%) i la gestió dels 
diners (52%).

Evidència alta

RESULTATS

Allotjament compartit i gestió de casos  
per a persones joves refugiades no  
acompanyades a Anvers

Nota: la pàgina oficial de 
CURANT és en neerlandès; la 
pàgina en anglès correspon 
a un programa europeu que 
descriu CURANT i altres 
experiències.
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DADES BÀSIQUES

Nom original:  
Snabbspåret
Àmbit geogràfic:  
Suècia
Entitat impulsora:  
Govern de Suècia Servei 
Públic d’Ocupació Suec
Col·lectius als quals 
s’adreça:  
Migrants amb permís 
de residència i una certa 
qualificació laboral o 
formativa
Any d’inici: 2015
https://
arbetsformedlingen.se/
other-languages/english-
engelska/extra-stod/stod-
a-o/snabbspar

Via ràpida
El 2015, el govern suec va engegar el programa 
Snabbspåret. Amb la col·laboració del Servei Públic 
d’Ocupació i agents de diversos sectors laborals, 
aquest programa forma les persones migrants tot 
just arribades a Suècia per facilitar que s’incorporin 
ràpidament al mercat laboral.

 CONTEXT 
A Suècia, diversos sectors econò-
mics demanen mà d’obra capaci-
tada. És per això que cal integrar 
les persones acabades d’arribar 
al mercat laboral tan aviat com 
sigui possible.

 OBJECTIUS 
• Cobrir l’escassetat de mà 

d’obra qualificada mitjançant 
l’augment de l’ocupabilitat dels 
immigrants amb permís de 
residència.

• Promoure l’entrada al mercat 
laboral dels  immigrats en el 
termini de dos anys des de la 
seva arribada.

• Mirar que les persones tot just 
arribades trobin una feina ade-
quada a les seves habilitats.

 INTERVENCIÓ 
Snabbspåret va començar  
el 2015 i avui consta de  
14 programes: cuiners, indústria 
de l’alimentació, indústria de 
l’energia, sector immobiliari, 
sanitat, pintors, operaris del 
sector de la construcció, 
transportistes, mestres, científics 
socials –sociòlegs, economistes 
o advocats–, treballadors socials, 
infermers, veterinaris i indústria 
de la fusta.
El programa el gestiona el 
Servei Públic d’Ocupació, que 

s’encarrega de la coordinació 
amb la patronal, els sindicats i 
els centres d’ensenyament. Cada 
«via ràpida» s’elabora atenent les 
demandes del sector productiu 
corresponent i les necessitats 
dels immigrants. Alguns 
elements presents en aquestes 
iniciatives són:

• Ensenyament de l’idioma a partir 
de l’ingrés en un centre d’asil.

• Avaluació immediata de 
l’experiència, les habilitats i la 
motivació de les persones tot 
just arribades.

• Facilitats per validar els estudis.

• Ràpida orientació cap al perfil 
laboral que es consideri més 
adequat.

• Ensenyament de la terminologia 
pròpia de cada àrea professional.

• Formació professional 
complementària segons les 
necessitats (que en alguns 
casos s’imparteix en la llengua 
materna dels  beneficiaris).

• Suport lingüístic, supervisió i 
tutoria al lloc de treball.

La participació en el programa és 
compatible amb el cobrament de 
certes prestacions socials, com 
també d’ajudes específiques per 
al transport i l’allotjament.

Nivell d’evidència

Encara no s’han publicat 
avaluacions detallades 
i amb una certa 
perspectiva temporal, 
però els resultats dels 
estudis disponibles són 
prometedors:

· Segons dades del desembre del 2018, el 
39% de les persones que participaven 
en el conjunt de programes de 
Snabbspåret tenia una feina al cap de 
13-15 mesos, una xifra que pujava al 
50% al cap de 19-21 mesos. No obstant 
això, segons el Servei Públic d’Ocupació 
Suec (Arbetsförmedlingen) la inserció 
era notablement més baixa entre les 
dones que no pas entre els homes. 

· En el cas de la «via ràpida» per a 
mestres, una avaluació qualitativa 
(Bengtsson i Mickwitz, 2019) 
assenyala que els participants sentien 
que el programa els havia ajudat a 
assolir un bon coneixement del suec 
i a reforçar la seva motivació per 
treballar com a docents.

Evidència 
prometedora

RESULTATS

https://www.eurofound.europa.eu/publications/article/2016/sweden-fast-track-initiative-to-help-asylum-seekers-enter-labour-market
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DADES BÀSIQUES

Nom original:  
Success for All (SfA)
Àmbit geogràfic:  
Estats Units
Entitat impulsora:  
Success for All 
Foundation, entitat 
sense ànim de lucre
Departament 
d’Educació dels  
Estats Units
Col·lectius als quals 
s’adreça:  
Infants en situació de 
desavantatge social
Any d’inici: 1987
www.successforall.org

Bones pràctiques

Èxit per a tothom
Aquest és un programa integral que se centra en 
els processos de formació, en la millora dels plans 
d’estudi i en el suport a les famílies i al personal 
docent, a fi de garantir que tots els estudiants de 
preescolar i primària adquireixen les competències 
bàsiques del llenguatge.

 CONTEXT 
Desenvolupat pel professor Robert 
Slavin i el seu equip del Center 
for Research on the Education 
of Students Placed at Risk, de 
la Universitat Johns Hopkins 
a Baltimore (Maryland), en 
col·laboració amb el Departament 
d’Educació de la ciutat, es va posar 
en marxa el 1987 a Baltimore 
mateix.

 OBJECTIUS 
• Garantir que tots els estudiants, 

en acabar l’educació primària, 
hagin adquirit les competències 
bàsiques del llenguatge.

• Reduir el nombre d’estudiants 
derivats a classes especials de 
suport.

• Reduir el nombre d’estudiants 
que repeteixen curs.

• Augmentar l’assistència a classe.
• Abordar les necessitats familiars 

d’alimentació, habitatge i atenció 
sanitària a fi que la família doni 
suport a l’educació dels fills.

 INTERVENCIÓ 
El programa té dos mòduls:

1. Intervenció per als alumnes:
• Processos de formació: 

aprenentatge cooperatiu 
que ensenya estratègies 

metacognitives, amb formació 
directa, pràctica guiada i 
avaluació del progrés.

• Plans d’estudi: programa centrat 
en la lectoescriptura. Comença 
amb tècniques de lectura 
basades en l’escriptura fonètica 
i introdueix progressivament la 
lectura habitual.

• Tutors: treballen amb alumnes 
que no assoleixen el nivell de 
lectura dels seus companys. 
Les tutories s’integren en 
l’ensenyament de l’aula per evitar 
les classes especials de suport, 
que resulten estigmatitzadores.

• Avaluacions: comproven els 
progressos i preparen un treball 
específic si cal.

2. Intervencions al centre 
educatiu:
• Equip de solucions: se centra 

en l’educació i la participació 
dels pares per a augmentar 
l’assistència a classe i millorar la 
conducta dels alumnes.

• Facilitador: treballa amb els 
professors, col·labora amb l’equip 
de solucions i assegura la bona 
comunicació entre tots.

• Formació dels professionals: el 
personal educatiu rep formació 
intensiva abans i durant el 
desenvolupament del programa.

Nivell d’evidència

Els nens de famílies d’ori-
gen asiàtic amb ingressos 
baixos que comencen 
l’educació preescolar amb 
el programa Success for 
All (SfA) adquireixen les 
habilitats lectores bà-
siques en el primer any 
d’educació primària.
(Slavin i Yampolsky, 1992)

Una metaanàlisi 
de 29 models va 
classificar SfA 
com un dels tres 
programes amb 
evidència d’eficàcia 
més gran.
(Borman, Hewes, 
Overman i Brown, 2003)

Els alumnes del programa 
SfA han demostrat més bons 
resultats que estudiants de les 
mateixes edats que no han seguit 
el programa a les escoles on ana-
ven, segons un assaig de control 
aleatori fet entre el 2002 i el 2006 
(Borman et al., 2007) i una avalua-
ció de la Universitat de Michigan.
(Cheung i Slavin, 2016)

Els centres educatius 
que han adoptat el 
programa SfA tenen 
menys alumnes 
derivats a les classes 
especials de suport, 
com també un nombre 
menor d’alumnes que 
repeteixen curs.
(Borman i Hewes, 2002)

Evidència alta

RESULTATS



Ajudar

Per a molts, un fi en si mateix. Per a nosaltres, el principi que 
ens mou. Ajudar en iniciatives que fomenten la convivència 
intercultural i el desenvolupament social. Ajudar com a principi.
Descobreix-ne més coses a fundaciolacaixa.org

a sentir-se part   
de la comunitat.
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