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L’Ajuntament assoleix un pacte polític sobre les 

polítiques d’immigració a la ciutat  
 

» El nou Pla d’Immigració 2012-2015 té l’objectiu de fer de Barcelona 

una ciutat cohesionada i amb igualtat d’oportunitats 

» El Pla proposa noves mesures adaptades a les noves necessitats 

dels processos migratoris i a la conjuntura econòmica actual 
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» Adaptar els recursos i les solucions a la nova realitat de 

la ciutat  
 

L’Ajuntament de Barcelona, amb el suport de tots els grups municipals, excepte el Partit 

Popular, presenta el nou Pla de treball d’Immigració 2012-2015 amb l’objectiu principal de fer 

de Barcelona una ciutat que aposta per la cohesió social, la igualtat d’oportunitats dels seus 

ciutadans i ciutadanes, i per una comprensió positiva de la immigració i les aportacions 

humanes, socials i econòmiques que representa.  

 

El nou Pla d’Immigració neix per donar resposta als reptes que sorgeixen del canvi actual de 

cicle que s’està produint pel que fa als processos migratoris a Barcelona. Davant l’estancament 

de la població estrangera a la nostra ciutat s’ha de realitzar un nou enfocament de les 

polítiques d’immigració. 

Per aquest motiu el nou Pla d’Immigració no centrarà només els seus esforços en l’acollida, 

sinó en l’encaix i la integració de les persones que han escollit per fer de Barcelona la seva 

ciutat.  

 

» Tres principis d’actuació: promoció de l’equitat, el reconeixement de 

la diversitat i les polítiques per a la interacció 

 

Els nous reptes que vol afrontar el nou Pla d’Immigració estaran guiats per tres eixos 

estratègics que estructuren les polítiques que es proposen. 

 

1- Polítiques d’equitat des de l’equilibri entre drets i deures: no segmentar a les persones 

per raó de llengua, origen, religió o qualsevol altra característica. Perquè l’equitat sigui 

possible cal actuar contra les discriminacions socials, la desigualtat i les barreres que 

impedeixen la igualtat entre les persones. I això cal fer-ho tenint en compte les 

necessitats d’aquestes persones i no el seu origen. 

2- Reconeixement de la diversitat com un element identificador de la nostra societat. 

S’ha de fomentar els valors i les normes comunes a tota la ciutadania per crear un espai 

de trobada i evitar fer créixer els prejudicis i la incomprensió de la diversitat. 

3- Polítiques d’interacció que posin en èmfasi justament allò que ens uneix per crear 

aquest espai comú de tota la ciutadania. 

 

» Àmbits de treball 

 

El pla de treball estableix 5 àmbits de treball amb més de 60 mesures, algunes de les més 

destacades són: 
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 Acollida 

Cal revisar les polítiques d’acollida a la nova reglamentació administrativa i al nou escenari 

demogràfic per tal de poder redirigir els recursos i les mesures de forma adequada. 

 

1. Adaptar la gestió de l’acollida a l’entrada en vigor del Reglament d’Acollida de 

Catalunya. 

2. Adaptar el SAIER a les necessitats actuals de les persones immigrants. Cal reforçar 

altres serveis com les sessions d’acollida i l’acompanyament des de l’empadronament. 

El SAIER s’ha d’adaptar a les necessitats actuals. 

3. Reforçar la Xarxa d’acollida. Donar suport a les entitats perquè són la base per 

implicar la societat en la integració de les persones nouvingudes i un mecanisme 

imprescindible de la cohesió social. 

4. Coneixement de la societat catalana i dels drets i deures dels ciutadans i 

ciutadanes. Ampliació de les sessions de primera acollida a la totalitat de les persones 

nouvingudes per tal d’informar sobre aquests aspectes. 

5. Treballar qualitativament l’aprenentatge del català. Reforçar el nivell de llengua 

adquirit més enllà de les primeres classes d’acollida promovent itineraris d’aprenentatge 

més llargs per mitjà dels cursos del CNL. (Consorci de Normalització Lingüística)  

6. Treballar coordinadament amb la Generalitat de Catalunya per una eficient aplicació 

de la legislació pel que fa als informes d’arrelament i habitatge. 

7. Millorar els criteris referits a la gestió del padró municipal pel que fa a 

l’empadronament de les persones estrangeres. Empadronament sense domicili fix, 

baixes per omissió, etc. 

 

 

 Principis de transversalitat i territorialitat 

 

Són les mesures que han de promoure una bona coordinació entre les àrees, els districtes, i els 

barris. Sota els principis de transversalitat i territorialitat es vol promoure una coordinació 

eficient i eficaç dels recursos, procurant abastar el màxim d’àmbits implicats en les polítiques 

d’immigració. 

 

8. Donar continuïtat al consens polític assolit en les polítiques d’immigració.  

9. Potenciar la Taula Transversal d’Immigració com a eina per promoure la coordinació 

tècnica i les orientacions comunes a les àrees de l’Ajuntament. 

10. Coordinació entre barris i districtes. Establir mecanismes de coordinació territorial 

per tal d’aplicar totes les mesures que preveu el Pla  a tots els districtes i barris de la 

ciutat. 

11. Desplegar en la seva totalitat durant els propers anys el Pla Barcelona Interculturalitat  

12. Incorporar la visió metropolitana a les polítiques d’immigració reforçant la col·laboració 

i les estratègies compartides amb la resta de municipis de l’àrea metropolitana. Reforçar 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

 

www.bcn.cat/media 

» Dossier de Premsa 

Pla d’Immigració de Barcelona 2012-2015 
 

la col·laboració amb les ciutats veïnes per tal d’impulsar polítiques comunes en la gestió 

de l’acollida i la diversitat. 

13. Col·laborar amb la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona en les 

polítiques locals d’immigració i de gestió de la diversitat. 

 

 

 Polítiques socials per a la promoció de l’equitat  

 

Crear les condicions perquè les polítiques públiques contribueixin a l’èxit educatiu,social i 

laboral de les persones, especialment en les segones generacions, fomentant la capacitació, el 

talent, l’accessibilitat als recursos i la societat del benestar. 

 

14. Sensibilitzar el professorat sobre l’orientació educativa per fomentar la continuïtat dels 

nois i les noies que abandonen prematurament els estudis.  

15. Garantir l’orientació, el reforç formatiu i el seguiment psicopedagògic inicial per als 

nois i noies que arriben per reagrupament familiar incrementant el reforç del català a 

través dels recursos disponibles en el marc institucional. 

16. Garantir que tots els infants que compleixen els barems que s’estableixen en cada 

moment disposaran de beques menjadors. 

17. Agilitzar els tràmits d’homologació de titulacions per tal de reforçar els elements del 

talent que aporten les persones immigrades a l’economia. 

18. Emprendre una estratègia de ciutat per tal de facilitar l’emprenedoria social entre 

aquells col·lectius més desfavorits . 

19. Impulsar l’esport escolar integrador que potencií la trobada d’infants i joves d’orígens 

diversos amb iniciatives com “Convivim esportivament”. 

20. Utilitzar la xarxa PIJ per informar els i les joves sobre les qüestions que els afecten 

més directament. 

21. Facilitar el retorn voluntari al país d’origen acompanyant les persones que es trobin 

en situació de vulnerabilitat i que voluntàriament així ho han manifestat dins dels marc 

del programa del Servei d’Inserció Social. 

22. Abordar i analitzar les causes de la irregularitat. Explorar alternatives a la venda 

ambulant i a la recollida de ferralla com a única sortida a les situacions d’exclusió, i 

reconduir la irregularitat en la mesura que sigui possible a través de l’assessorament 

jurídic. 

23. Establir un Pla d’acció contra l’infrahabitatge i un Pla d’acció contra els 

assentaments irregulars 
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 Polítiques de Reconeixement de la diversitat  

 

La diversitat és un dels eixos de transformació de la societat i per aquest motiu  Barcelona ha 

d’assumir aquest repte com una oportunitat de futur. Es proposa fer un esforç específic per a 

conèixer els elements que conformen aquesta diversitat cultural i social de la ciutat. 

 

24. Elaborar una estratègia de visibilització dels barcelonins i barcelonines d’origen divers 

en tots els àmbits de la vida ciutadana. 

25. Establir un acord amb les institucions que treballen en l’àmbit de la memòria de la 

immigració per tal de fomentar el coneixement de la història de la immigració a 

Barcelona. 

26. Potenciar l’espai Avinyó de Llengua i Cultura com un espai de trobada, de 

coneixement i d’innovació social. 

27. Incrementar el nombre de centres educatius que ensenyen les llengües a través del 

programa “Llengües d’origen” del Departament d’Ensenyament de la Generalitat. 

28. Promoure l’educació per a la no discriminació i contra el racisme a través dels 

programes i campanyes promogudes per l’Oficina per la No Discriminació. 

 

 

 Polítiques per a la interacció, la convivència i generació de sentiment de 

pertinença 

 

Tenen l’objectiu de buscar espais de trobada i elements comuns entre els ciutadans i 

ciutadanes de Barcelona per aconseguir la cohesió social. Aquesta cohesió no es pot fer 

només des de les polítiques públiques, sinó que s’ha de comptar amb la participació i els 

compromís de la ciutadania i l’entramat social. 

 

29. Revitalitzar els barris perifèrics a través de la ubicació d’activitats relacionades amb 

les noves tecnologies allà on hi hagi menys presència d’empreses grans i afavorir la 

instal·lació d’equipaments públics. 

30. Implicació dels pares i mares nouvinguts en les dinàmiques escolars (AMPA) 

entenent els centres escolars com a espais de trobada de les famílies i considerant-los 

com un punt de referència fonamental en la construcció d’espais d’interacció i 

d’interculturalitat. 

31. Habilitar recursos per a fomentar la participació de les persones d’origen immigrant 

com  part activa de la xarxa associativa de Barcelona. 

32. Creació del programa “Quedem al barri?”: programa de coneixement dels barris per 

part del conjunt dels seus i de les seves habitants per promoure el coneixement mutu 

entre ells i fomentar el capital social a partir del veïnatge. 
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El Nou Pla de Treball proposa també dues línies d’actuació que vinculen les polítiques 

d’immigració a un nou escenari que afecta tota la ciutat d’una concepció transversal de les 

polítiques d’immigració 

 

 

 Lideratge, compromís de ciutat i projecció internacional  

 

Mesures que incideixen en la capacitat de lideratge de la ciutat com a referent de bones 

pràctiques en immigració i gestió de la diversitat i l’adquisició d’un compromís de ciutat que vol 

incloure les entitats, les empreses i els ciutadans i ciutadanes. 

 

33. Fomentar i difondre projectes concrets de referència que promoguin un compromís 

ciutadà entre els habitants de Barcelona al voltant del valor de la diversitat com els 

projectes que ja s’estan portant a terme: “Estratègia anti-rumors”, “No sóc diferent, sóc 

un referent”, Programa Quedem?. 

34. Impulsar la reivindicació pel reconeixement del món local en la gestió de les polítiques 

d’immigració i de la diversitat. Barcelona impulsarà, juntament amb altres ciutats, el 

reconeixement per part de la UE de paper que tenen els governs locals en aquest àmbit. 

 

 

 Els nous actors en una Barcelona “Comunitat de ciutadans i ciutadanes” 

 

Promoció de les mesures que promoguin la concepció de les persones immigrants (o antics 

immigrants) com actors, protagonistes, i com a persones corresponsables i alhora com a 

ciutadans i ciutadanes amb capacitat per aportar elements positius a la ciutat. 

 

35. Facilitar la inscripció en el cens electoral d’aquelles persones estrangeres que tinguin 

dret a la seva inscripció  per a exercir el dret de vot a les eleccions locals d’acord amb la 

normativa. 

36. Donar visibilitat als i les joves de les segones generacions amb la intenció de trencar els 

tòpics sobre la diferència i evitar l’exclusió social per raons d’origen cultural, com per 

exemple el projecte “No sóc diferents, sóc un referent”. 

37. Potenciar l’apoderament de les dones immigrades a través de la participació per 

impulsar la seva visibilització com a part activa de la ciutat. 

38. Renovar els Consells de Ciutat i Districtes de manera que es garanteixi la participació 

de persones i entitats d’origen divers. 
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» Evolució de la immigració a Barcelona: Nou paradigma 

 
 Consolidació del canvi de cicle iniciat al 2010 

Les dades de la població estrangera a Barcelona van marcar per primer cop un punt d’inflexió 

el gener del 2010: el nombre de persones estrangeres empadronades descendia per primer 

cop a la dècada en més de 10.000 persones, una tendència que es va confirmar amb les xifres 

del 2011.  

Les dades d’aquest any indiquen un lleuger increment del 1.4% de la població estrangera que 

actualment representa el 17,4% del total de la població barcelonina. 

 

 

Any Residents 

estrangers 

Increment 

respecte any 

anterior 

Percentatge 

sobre total de 

població 

resident 

Taxa de 

creixement 

Interanual 

Març 2000          53.428           12.525    3,50% 30,60% 

Gener 2001          74.019           20.591    4,90% 38,50% 

Gener 2002        113.809           39.790    7,60% 53,80% 

Gener 2003        163.046           49.237    10,70% 43,30% 

Gener 2004        202.489           39.443    12,80% 24,20% 

Gener 2005        230.942           28.453    14,60% 14,10% 

Gener 2006        260.058           29.116    15,90% 12,60% 

Gener 2007        250.789    -       9.269    15,60% -3,60% 

Gener 2008      280.817          30.028    17,3% 11,97% 

Gener 2009 294.918 14.101 18,1% 5.0% 

Gener 2010 284.632 -10.286 17,6% -3,5% 

Gener 2011 278.320 -6.312 17,3% -2,2% 

Gener 2012 282.178 3.858 17,4% 1,4% 

 

Podem afirmar que ens trobem  davant de la consolidació del canvi de tendència migratòria a 

Barcelona. Mentre que el període 2001-2009 es registrava un increment exponencial de 

241.490 noves persones immigrants, el període 2010-2012 ha registrat una davallada de 

12.740 immigrants a la ciutat.  

 

Per països també es pot observar un canvi de tendència respecte anys anteriors. Cal destacar 

la disminució del nombre d’immigrants procedents de Llatinoamèrica i l’augment de la 

immigració procedent d’Àsia. Respecte l’any 2008, el nombre de població llatinoamericana ha 

disminuït en un 6%, en canvi el nombre d’immigrants asiàtics ha augmentat un 5%.  
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Nombre de persones estrangeres residents a Barcelona segons el país d’origen 

 

2008 2011 2012 

País Nombre País Nombre  País Nombre 

Equador       22.943    Pakistan 22.342 Pakistan 23.281 

Itàlia       20.843    Itàlia 22.002 Itàlia 22.909 

Bolívia       18.759    Equador 17.966 Xina 15.875 

Pakistan       15.966    Xina 15.001 Equador 15.511 

Perú       15.240    Bolívia 14.867 Bolívia 14.154 

Marroc       13.998    Perú 13.847 Marroc 13.674 

Colòmbia       13.032    Marroc 13.659 Perú 13.464 

Xina       12.938    Colòmbia 12.612 Colòmbia 12.328 

França       12.557    França 11.524 França 11.922 

Argentina         9.922    Argentina 8.107 Filipines 8.482 

Brasil         9.007    Filipines 7.891 Rep.  Dominicana 7.614 

Rep. Dominicana         7.101    Brasil 7.178 Argentina 7.469 

Filipines         7.023    Rep. Dominicana 6.998 Romania 6.906 

Romania         6.733    Romania 6.592 Brasil 6.802 

 

 

 Augment dels matrimonis mixtos 

El nombre de matrimonis entre una persona de nacionalitat estrangera i una de nacionalitat 

espanyola va en augment: entre el 2007 i 2011, les llars mixtes han augmentat un 24,6%. 

Actualment, representen el 31,1% dels matrimonis celebrats a la ciutat. En canvi només el 

9,6% dels matrimonis són entre dues persones d’origen estranger. 

 

 

» El decreixement migratori també afecta els principals 

serveis d’acollida 
 

 SAIER 

 

Durant el període 2002-2008 s’ha passat de 10.188 altes noves l’any 2002 a 17.286 el 2007, 

en canvi a partir del 2008 es començava a produir un decreixement. Aquest ha estat 

especialment entre el 2010 i el 2011, en què s’ha passat d’11.595 altes (2010) a 7.023 (2011), 

és a dir, a un descens de més del 35% en només un any. 

 

Respecte el nombre de persones ateses també s’ha experimentat una davallada considerable: 

s’ha passat de 24.123 atesos l’any 2005 als 11.037 de l’any 2011, és a dir, de més del 55% en 
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sis anys. Entre els anys 2010 i 2011 s’ha passat de 18.128 a 11.037 persones ateses en 

només un anys.  

 Reagrupament familiar 

 

El nombre de sol·licituds de reagrupament familiar ha experimentat una disminució de més de 

50% en només quatre anys (2008-2011). Així, si el 2008 hi havia 6.943 sol·licituds de 

reagrupament, el 2011 la xifra disminuïa a les 3.452. 

 

 Cursos de català del Consorci de Normalització Lingüística 

 

Durant el període 2008-2009 les inscripcions als cursos de català per part de la població 

estrangera passava de 4.003 persones (2002) a 19.611 (2009). L’any 2010 descendia per 

primer cop el nombre de persones inscrites, 18.195, però la davallada forta es produïa l’any 

2011, amb 14.702 noves inscripcions, un 19% menys. 

 

En canvi, si aquesta tendència tan forta de descens es dona en els cursos d’iniciació, els 

cursos intermedis i superiors experimenten un decreixement molt inferior, només un 2,9% 

(4.197 persones l’any 2010 i 4.058 el 2011). 

 

 

 


