
 

 

 Debat a la Cambra de Terrassa sobre 
Immigració i Economia 
 
“EN ELS MOVIMENTS MIGRATORIS 
SEMPRE HI HA GUANYADORS I 
PERDEDORS” 
 
Terrassa, 23 de gener de 2006. El passat dijous 19 de gener es 
va celebrar la sessió CAMBRACTIVA de debat sobre COM 
CONTRIBUEIX LA IMMIGRACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
ECONÒMIC? a la seu de la Cambra de Terrassa. Aquesta sessió va 
comptar amb la participació de Jordi Alberich, director general 
del Cercle d’Economia, Alfred Pastor, professor de l’IESE, i Adela 
Ros, secretària d’Immigració de la Generalitat de Catalunya. El 
redactor en cap d’Opinió d’El Periódico de Catalunya, Josep Mª 
Ureta, va ser l’encarregat de conduir i moderar la primera sessió 
CAMBRACTIVA de l’any 2006.  
 
Jordi Alberich va assegurar que “el problema de la immigració 
sempre generarà conflicte”. El director general del Cercle 
d’Economia va destacar que el moviment de persones enriqueix 
tant als països d’origen com als receptors d’immigrants i va 
proposar una sèrie de mesures per evitar que perilli l’estat del 
benestar. Entre les propostes destaquen perseguir la contractació 
il·legal per tal de lluitar contra l’economia submergida, la 
necessitat d’una formació digna i un sistema eficient d’inserció 
laboral per als immigrants i reforçar la seguretat ciutadana com a 
element indispensable. En aquest sentit, Jordi Alberich va 
remarcar la perillositat que comporta vincular immigració amb 
delinqüència. El ponent també va insistir en la necessitat de 
planificar els serveis públics per evitar la massificació i així evitar 
posar en perill l’Estat del Benestar.  
 
Per la seva part, Alfred Pastor va afegir que “en els moviments 
migratoris sempre hi ha guanyadors i perdedors”. El professor de 
l’IESE va assegurar que la repartició dels beneficis de la 
immigració és desigual. “Els grans beneficiats són els immigrants 
que arriben aquí, els perdedors són els treballadors de poca 



 

qualificació dels països receptors”, va declarar Pastor. El professor 
de l’IESE va mostrar la seva preocupació per alguns aspectes 
negatius per als països receptors, com ara la disminució dels 
salaris en treballs de poca qualificació, l’augment de l’atur en 
aquestes feines i el fet que els immigrants rebin molt més del que 
aporten al sistema de la Seguretat Social. Alfred Pastor va 
proposar algunes solucions per compensar a aquests treballadors 
locals afectats, entre les que destaquen augmentar la retribució de 
l’atur als treballadors autòctons i ajudar econòmicament als països 
d’origen. Aquesta segona opció, però, és inviable perquè, segons 
Pastor: “no hi ha coordinació entre els països”. Alfred Pastor 
també va insistir en la necessitat de coordinar la política 
migratòria de Catalunya amb la d’Europa.  
 
Finalment, Adela Ros va criticar el fet que la immigració es vegi 
com un problema. “L’economia catalana depèn actualment dels 
moviments migratoris”, va manifestar la secretària d’Immigració 
de la Generalitat de Catalunya. Adela Ros va remarcar que sense 
la immigració el creixement del PIB nacional seria menor i hi 
hauria cada cop menys població activa, per tant la taxa d’activitat 
seria més baixa. En aquest sentit, la secretària d’Immigració va 
aportar dades estadístiques que demostren que la taxa d’activitat 
de la població immigrant a Catalunya se situa en un 70%, mentre 
que la població autòctona compta amb un 53%. Adela Ros va 
afegir que “la immigració crea empresa i reforça el caràcter 
emprenedor amb la seva pròpia iniciativa”. A més, va insistir en la 
necessitat de potenciar les polítiques socials i de ciutadania com a 
inversió de futur, com les polítiques d’acollida i les d’igualtat. En 
aquest sentit, Adela Ros va fer una crida als Ajuntaments, 
Generalitat de Catalunya, al Govern Central i a la Unió Europea 
per tal de coordinar i unificar criteris en les polítiques socials i va 
demanar que la immigració sigui un dels temes centrals de les 
agendes polítiques.   
 
Un centenar de persones van assistir a aquesta sessió de debat 
sobre immigració i economia de CAMBRACTIVA, entre els que es 
trobaven diverses autoritats com Josep Casajuana i Josep Rull, 
diputats del Parlament de Catalunya, Pere Navarro, Alcalde de 
Terrassa, Carles Canongia, Vicepresident del Consell Comarcal 
del Vallès Occidental i Gao Zhengyue, cònsul de Xina a 
Barcelona, entre d’altres. 
 



 

 


