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INTRODUCCIÓ GENERAL: LA COMARCA COM A UNITAT
TERRITORIAL BÀSICA PER A UN ENFOCAMENT CATALÀ DE
LA INTEGRACIÓ
En el procés de definició d'un marc institucional per a dissenyar polítiques d'integració gairebé
totes les administracions de Catalunya han creat uns primers plans d'intervenció i xarxa
d'accions estratègiques. Aquest procés requereix també obrir una etapa de reflexió sobre quins
han de ser els enfocaments que han de caracteritzar les diferents administracions de Catalunya,
per a poder tenir una lògica de corresponsabilitat entre elles en les seves actuacions, i contribuir
entre totes a la integració dels immigrants.
Si tots estem d'acord que estem a l'inici d'un procés, i que per tant no tenim una experiència
prèvia, hem d'assumir també dues característiques pròpies d'aquest procés: la demanda urgent
d'actuacions degut al increment ràpid d'immigrants, i que estem davant d'un tema que desperta
moltes emocions. Davant de fets que es caracteritzen per ser processos, és normal que es tingui
la sensació de que manquen directrius generals que es puguin concretar al territori, de que es
produeixin continus canvis de direcció en funció de necessitats puntuals que requereixen una
resposta ràpida. Tot inici d'un procés implica necessàriament haver de gestionar desorientacions,
incerteses, dubtes, i amb la immigració, també suposa gestionar emocions. Entra dintre del que
podríem dir la "normalitat" que existeixi la sensació que hi ha una manca de planificació, de que
no es te un "model" clar d'integració. Tenir-ho clar d'un dia per l'altra seria il·lusori. Sobretot
perquè com tot inici d'un procés, estem davant situacions tan noves i inesperades que la tasca
conceptual sobre com abordar aquests nous contextos es torna un imperatiu que requereix
innovacions polítiques. La immigració constitueix sense dubte el principal factor avui en dia de
transformació institucional, i per tant l'anàlisi de les primeres actuacions es converteix en una
oportunitat per a analitzar un dels principals factors d'innovació de les administracions
públiques avui en dia. El cert es que cada vegada més es té la convicció de que les decisions
polítiques que es preguin aquí y ara tenen una importància vital, ja que el que estem dissenyant
és la societat catalana del futur.
El nostre punt de partida és que les administracions comarcals estan participant en aquest procés
en tant que la presència de la immigració afecta també la realitat comarcal. La premissa que ens
guiarà és que un immigrant, quan arriba a Catalunya, no arriba a un territori indeterminat, sinó a
una comarca. Des del primer Informe Diagnosi del Vallés Oriental (1997) fins a l'últim del Baix
Llobregat (2003), hi ha en aquests moments un 70% de les comarques de Catalunya amb Plans
Comarcals (29 comarques). És un fet que, des d'aquest punt de vista, Catalunya té un clar
enfocament territorial per a integrar als immigrants. Els seus dos Plans Interdepartamentals
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d’Immigració ho destaquen servint d’eix vertebrador per el seu desenvolupament. Les
comarques estan constituint cada vegada amb més claredat la unitat territorial bàsica per a
implementar les polítiques d'integració a Catalunya.
En aquest context, l'estudi té una doble finalitat: fer un primer balanç d'aquestes primeres
actuacions que ens permeti definir, en un segon moment, les línies bàsiques d'un enfocament
comarcal per a la gestió local de la immigració. Des del punt del sistema polític considerarem
les comarques com un nivell d’entrada ja que proporcionen una informació directe sobre la
realitat territorial de la immigració i també com un nivell de sortida perquè actuen com a
mediadores per a posar en pràctica els principis rectors del Pla Interdepartamental
d’Immigració. Per iniciar aquest procés de reflexió hem considerat com a unitat d'anàlisi onze
Plans Comarcals: Alt Empordà (1999), Bages (2000), Baix Ebre (2001), Baix Empordà (1999),
Garraf (2000), Garrotxa (2000), La Selva (2000), Montsià (2000), Pla de l'Estany (1999),
Segarra (2001) i Vallès Oriental (1997).
Quan parlem d'enfocament comarcal ens referim als elements que conformen la percepció
institucional i el principal marc de referència per a dissenyar plans d’accions estratègiques i
fonamentar les polítiques d’integració que s’implementin en el context comarcal. Considerem
que les administracions comarcals posseeixen dues característiques que justifiquen el paper que
poden jugar en la integració institucional dels immigrants: tenen una visió territorial, transversal
i integral per a la gestió local de les polítiques, i constitueixen un observatori idoni per a
identificar les necessitats i definir els problemes de la seva població. En aquest marc, la nostra
intenció és iniciar una discussió sobre quin enfocament per a la integració podria distingir
l'administració comarcal de les altres administracions i, complementàriament, contribuir a la
plena integració dels immigrants a Catalunya.
Apliquem un procediment metodològic específic: la inferència tenint el territori com a unitat
d'anàlisi. Aquesta via d'accés a la informació té com a rerafons teòric la convicció que no es
possible crear un enfocament Català universalista per a integrar als immigrants. de dalt cap a
baix (i diem enfocament i no "model"), sinó més bé en la direcció contraria. Catalunya està en el
procés de definició de recerca d'un enfocament propi per a integrar als immigrants. Les primeres
actuacions fetes i les primeres experiències adquirides ens poden servir de base per identificar
les seves primeres tendències i a conformar al mateix temps un enfocament propi basat en el
territori. Solament podem buscar els elements per a construir "la nostra via" des de les nostres
pròpies experiències i no sortint del nostre context i buscar suposats "models ideals" externs
amb noms d'altres països i ciutats. Aquest estudi aspira a ser un primer document que fa un
primer balanç. Partint doncs de la convicció epistemològica que és solament a partir d'aquesta
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primera pràctica que es pot començar a definir l'enfocament comarcal. Metodològicament
abastarà tant l'anàlisi quantitativa com qualitativa. Vincularà cinc dimensions bàsiques: la del
Context socioeconòmic, demogràfic legal i administratiu de les comarques, la de les Necessitats
identificades en els Informes Diagnosi, les Estructures creades per a planificar i gestionar els
Plans comarcals, les Accions desenvolupades fins avui en dia, i les Percepcions que tenen els
responsables de desenvolupar els Plans des de les comarques i els municipis. Aquestes cinc
dimensions de l'estudi ens ajudaran a articular els resultats.
*** *** ***
L'estudi té cinc parts. En la Part 1 introduïm a la comarca com a eix vertebrador del Pla
Interdepartamental d'Immigració. El nostre objectiu és presentar les principals dimensions que
conformen el context de cada comarca des d'un punt de vista socioeconòmic, demogràfic i legal,
així com el marc d'acció estratègic en el que es situen els Plans Comarcals. En la Part 2
presentem el marc teòric de l'estudi, centrant-nos en els principals elements per a definir un
enfocament comarcal de la immigració. En la Part 3 comencem pròpiament a presentar els
resultats de les anàlisis tenint com a unitat d'informació els Informes Diagnosi comarcals. En la
Part 4 canvien de font d'informació i ens centrem en les implicacions institucionals, social i
administratives que tenen els Plans comarcals, avaluem les accions portades a terme fins avui
en dia i el desenvolupament dels Plans. Encara que en les anàlisis que fem vinculem totes les
dimensions, cada una de les parts desenvolupa una dimensió particular. En la Part 1, la dimensió
Contextual, en la Part 3 les dimensions de les Necessitats i de la Estructura, i en la Part 4 les
dimensions de les Accions i de les Percepcions.
En la Part 5 elaborem, sota forma de protocol, un balanç final seguint les cinc dimensions que
han orientat l'estudi. Al final, també incloem les principals Referències Bibliogràfiques que
s'han utilitzat per a fer els Informes Diagnosi. Per últim, en els Annexos, presentem la legislació
existent que delimita l'espai d'acció de l'administració comarcal, i el Guió de Treball per a
preparar la Jornada del 27 de març de 2003 que vam lliurar als responsables comarcals per a
desenvolupar els Plans. Finalment, oferim l'índex de Taules on recollim els principals resultats
una vegada seleccionada i organitzada la informació obtinguda en el Guió de Treball. Advertim,
però, que si bé la majoria d'aquesta informació ha estat utilitzada per a l'anàlisi, existeix també
una altra que detalla el contingut dels resultats i que ajuda a completar i precisar alguns
arguments.
Esperem que aquest estudi també suposi una primera oportunitat de recull i organització
d'informació per a posteriors anàlisis que tinguin a la comarca com a unitat territorial. Forma
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part també de la nostra voluntat que contribueixi igualment a iniciar un debat entre totes les
administracions de Catalunya per a que defineixin les seves actuacions i els aspectes distintius i
complementaris dels seus enfocaments. Es l'hora d'elaborar un enfocament català per a la
integració dels immigrants, començant a fer els primers balanços de les nostres primeres
actuacions. L'anàlisi de la nostra curta però intensa experiència ens pot proporcionar els primers
elements per a conformar el nostre enfocament, sense necessitat de sortir fora del nostre marc
contextual. Aquest estudi forma part d'aquest procés de reflexió tenint com a unitat d'anàlisi el
territori comarcal.
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PART 1
LA COMARCA COM A EIX VERTEBRADOR DEL
PLA INTERDEPARTAMENTAL D’IMMIGRACIÓ
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0. INTRODUCCIÓ
L’objectiu d’aquesta primera part és situar les comarques que analitzarem en general, i el sue
paper dins del marc d’acció estratègica dels Plans Interdepartamentals d’Immigració en
particular.
En el primer capítol, analitzem les comarques seguint tres dimensions: física, socioeconòmica,
demogràfica. Dins la dimensió física presentem un mapa de Catalunya en el que destaquem les
comarques que analitzarem, la resta de comarques que compten amb Plans d’Integració i les
comarques que encara no n’han engegat un (el 70 % de les comarques compten ja amb un Pla
Comarcal). En el segon apartat hem realitzat unes fitxes que ens donen una informació
socioeconòmica de les comarques i també de Catalunya (la població, els sectors d’ocupació, la
renda disponible o el nivell d’instrucció). Seguidament hem definit uns Indicadors demogràfics,
que pretenen donar una primera informació de la situació de la immigració en els territoris
analitzats.
El segon capítol presenta els límits del marc legal de les comarques. Els temes bàsics que
abordem són les funcions, les competències i les relacions que les comarques estableixen amb la
resta d’administracions. Per últim, en un tercer capítol ens ocupem del marc d’acció estratègica
dels Plans. L’objectiu bàsic és destacar que els Plans d’Integració Comarcals constitueixen una
unitat de referència central per a territorialitzar el Pla Interdepartamental. Després de realitzar
un breu seguiment del procés que ha fet possible la creació dels Plans Interdepartmentals i
conseqüentment dels Plans Comarcals d’Immigració, destaquem les idees bàsiques del
Document de Presentació que va ser lliurat als responsables de dissenyar l’Informe previ com a
instrument de referència comú per a la posada en funcionament dels Plans.1

1

En el primer apartat de les Conclusions Generals (Part 5) hem realitzat un breu resum que recull les idees i resultats
bàsics d’aquesta primera part
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I. EL CONTEXT COMARCAL
1. Mapa comarcal de Catalunya: els Plans Comarcals d’Immigració

Val d'Aran
Pallars Sobirà
Alta Ribagorça
C e rdanya
Alt Urge ll

Alt Empordà (1999)
Ripollè s

Pallars Jussà

Garrotxa (2000)
Be rgue dà

Pla de l'Estany (1999)

Solsonè s
O sona

Nogue ra

Gironè s

Bages (2000)
Pla d'Urge ll
Se grià

Urge ll

Priorat
Baix C am p

Selva (2000)

Vallès Oriental (1997)

Anoia Vallè s O ccide ntal

C onca de Barbe rà
Alt Pe ne dè s
Alt C am p

Garrigue s

Te rra Alta

Segarra (2001)

Baix Empordà (1999)

Mare sm e

Barce lonè s
Baix Llobre gat

Garraf (2000)
Baix Pe ne dè s
Tarragonè s

Ribe ra d'Ebre

Baix Ebre(2001)
Montsià (2000)
Comarques objecte de l’estudi
Altres comarques amb plans d’integració
Comarques sense pla d’integració
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2. Fitxes Socioeconomiques2
Catalunya
Superfície (km2)

31900

Habitants

6343110

Densitat (hab/km2)

198.84

Capital

Barcelona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

9.4
7.08%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

3.19%

Indústria

32.10%

Construcció

6.96%

Serveis

57.75%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més) *
No sap llegir o escriure

1.74%

Primària Incompleta

15.97%

Primària

51.55%

FP

10.70%

Secundària

10.02%

Universitari

10.02%

Govern de la Generalitat

CIU

Comarca

Alt Empordà

Superfície (km2)

1338.98

Habitants

101652

Densitat (hab/km2)

75.91

Nombre de Municipis

68

Capital

Figueres

Província

Girona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

10.8
7.53 %

Sectors d’Ocupació *
Agricultura

8.39%

Indústria

19.08%

Construcció

11.41%

Serveis

61.12%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més) *
No sap llegir o escriure

1.11%

Primària Incompleta

58.35%

Primària

16.62%

FP

7.39%

Secundària

8.92%

Universitari

7.61%

Govern del Consell Comarcal

CIU

2

darreres dades oficials del 1996
Font: totes les fitxes han sigut elaborades a partir de les dades de l’IDESCAT i del Departament de Treball
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Comarca

Bages

Superfície (km2)

1295.17

Habitants

153850

Densitat (hab/km2)

118.78

Nombre de Municipis

35

Capital

Manresa

Província

Barcelona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

9.1
7.46%

Sectors d’Ocupació *
Agricultura

2.63%

Indústria

48.05%

Construcció

7.42%

Serveis

48.90%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més) *
No sap llegir o escriure

1.43%

Primària Incompleta

56.79%

Primària

15.66%

FP

10.62%

Secundària

7.86%

Universitari

7.64%

Govern del Consell Comarcal

ERC-AM

Comarca

Baix Ebre

Superfície (km2)

987.90

Habitants

67579

Densitat (hab/km2)

68.40

Nombre de Municipis

14

Capital

Tortosa

Província

Tarragona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

8.8
7.28%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

14.39%

Indústria

23.12%

Construcció

11.69%

Serveis

50.80%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

1.96%

Primària Incompleta

60.82%

Primària

16.13%

FP

7.76%

Secundària

7%

Universitari

6.33%

Govern del Consell Comarcal

PP
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Comarca

Baix Empordà

Superfície (km2)

700.47

Habitants

105905

Densitat (hab/km2)

151.19

Nombre de Municipis

36

Capital

La Bisbal d'Empordà

Província

Girona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

10.3
8.91%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

6.21%

Indústria

22.32%

Construcció

14.32%

Serveis

57.15%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

2%

Primària Incompleta

53.37%

Primària

19.93%

FP

8.48%

Secundària

8.64%

Universitari

7.58%

Govern del Consell Comarcal

CIU

Comarca

Garraf

Superfície (km2)

184.08

Habitants

105454

Densitat (hab/km2)

572.87

Nombre de Municipis

6

Capital

Vilanova i la Geltrú

Província

Barcelona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

10
8.45%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

2.31%

Indústria

25.40%

Construcció

9.93%

Serveis

62.35%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

1.65%

Primària Incompleta

52.78%

Primària

16.90%

FP

8.34%

Secundària

10.07%

Universitari

10.26%

Govern del Consell Comarcal

IC-V-EPM
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Comarca

Garrotxa

Superfície (km2)

734.18

Habitants

47458

Densitat (hab/km2)

64.64

Nombre de Municipis

21

Capital

Olot

Província

Girona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

9.7
5.07%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

4.93%

Indústria

46.66%

Construcció

7.71%

Serveis

40.70%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

1.22%

Primària Incompleta

62.79%

Primària

12.88%

FP

8.67%

Secundària

7.12%

Universitari

7.32%

Govern del Consell Comarcal

CIU

Comarca

La Selva

Superfície (km2)

995.50

Habitants

117952

Densitat (hab/km2)

123.44

Nombre de Municipis

26

Capital

Sta. Coloma de Farners

Província

Girona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

10.4
8.79%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

4.03%

Indústria

31.67%

Construcció

8.44%

Serveis

55.86%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

1.51%

Primària Incompleta

59.54%

Primària

16.64%

FP

8.15%

Secundària

7.97%

Universitari

6.19%

Govern del Consell Comarcal

ERC

14

Comarca

Montsià

Superfície (km2)

708.68

Habitants

56875

Densitat (hab/km2)

80.48

Nombre de Municipis

12

Capital

Amposta

Província

Tarragona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

8.8
4.49%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

21.28%

Indústria

27.60%

Construcció

9.17%

Serveis

41.95%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

1.87%

Primària Incompleta

63.11%

Primària

16.45%

FP

7.13%

Secundària

6.46%

Universitari

4.99%

Govern del Consell Comarcal

CIU

Comarca

Pla de l'Estany

Superfície (km2)

262.73

Habitants

25383

Densitat (hab/km2)

96.61

Nombre de Municipis

11

Capital

Banyoles

Província

Girona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

10
4.72%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

8%

Indústria

37.44%

Construcció

9.10%

Serveis

45.45%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

0.78%

Primària Incompleta

48.65%

Primària

23.49%

FP

9.39%

Secundària

8.31%

Universitari

9.38%

Govern del Consell Comarcal

CIU
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Comarca

Sencivunerdsàitraiari
G
ovU
erndelC
onselC
om
arcal

8..3
91
0%
%
7
PSC
-PM
C

Segarra

Superfície (km2)

721.23

Habitants

17893

Densitat (hab/km2)

24.81

Nombre de Municipis
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Capital

Cervera

Província

Lleida

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

10.2
3.18%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

18.62%

Indústria

38.58%

Construcció

7.59%

Serveis

35.21%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

0.64%

Primària Incompleta

48.75%

Primària

25.31%

FP

9.34%

Secundària

8.19%

Universitari

7.76%

Govern del Consell Comarcal

CIU

Comarca

Vallès Oriental

Superfície (km2)

813.57

Habitants

315935

Densitat (hab/km2)

388.33

Nombre de Municipis

41

Capital

Granollers

Província

Barcelona

Renda familiar disponible per habitant (milers d’euros)*
Atur

9.3
7.50%

Sectors d’Ocupació*
Agricultura

1.79%

Indústria

44.47%

Construcció

7.35%

Serveis

46.39%

Nivell d’Instrucció (població de 10 anys i més)*
No sap llegir o escriure

1.88%

Primària Incompleta

54.08%

Primària

16.20%

FP

11.64%
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3. Indicadors Demogràfics
L’objectiu d’aquest apartat és reflectir la realitat demogràfica dels immigrants a Catalunya l’any
2001. A continuació presentarem un conjunt d’indicadors que ens permetin descriure la situació
i que també podrien servir de factor explicatiu per a entendre les necessitats identificades i
accions desenvolupades.
Llistat dels Indicadors Demogràfics
Indicador 1 Nombre i percentatge d’immigrants de Catalunya respecte als d’Espanya
Indicador 2 Nombre i percentatge d’immigrants de Catalunya respecte la població total de Catalunya
Indicador 3 Nombre i percentatge d’immigrants d’Espanya respecte la població total d’Espanya
Indicador 4 Nombre d’immigrants per comarca
Indicador 5 Percentatge d’immigrants per comarca i per àmbit de procedència
Indicador 6 Percentatge d’immigrants de la comarca respecte el total d’immigrants de Catalunya
Indicador 7 Percentatge d’immigrants de la comarca respecte la població total de la comarca
Indicador 8 Nacionalitats més nombroses dels immigrants en cadascuna de les comarques
Indicador 9 Concentració Comarcal de la immigració

Per a poder diferenciar bé la procedència en els Indicadors 4, 5, 6 i 7 hem seguit dos categories
d’immigrants. L’instrument que hem utilitzat per establir aquesta divisió és l’Índex de
Desenvolupament Humà (IDH), que elabora anualment el PNUD a través del seu informe. Hem
diferenciat doncs, la procedència dels immigrants establerts a Catalunya en el grup d’aquells
països amb un IDH alt i el grup dels països amb un IDH mig o baix. El col·lectiu que més ens
interessarà en aquest estudi és el d’immigrants procedents de països en vies de desenvolupament
(IDH mig o baix). L’Indicador 9, Concentració Comarcal de la immigració, s’obté destacant els
cinc municipis que concentren més immigrants dins de la comarca. Aquest indicador pretén
reflectir la distribució territorial dels immigrants que es dóna a l’interior de les comarques.
Partint de la base que la font de l’empadronament dóna una visió més propera a la realitat
demogràfica, ens hem basat principalment en les dades del 2001, complementant-les amb les del
Anuario Estadístico de Extranjería per establir els percentatges.
Cadascun dels indicadors anirà seguit d’un breu comentari descriptiu en el que es contrastaran i
combinaran bàsicament dos eixos d’anàlisi. Primer, les diferències entre els immigrants
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procedents de països amb IDH alt i els de països amb IDH mig o baix, i en segon lloc les
diferències territorials entre comarques.

INDICADOR 1:

Nombre i percentatge d’immigrants de Catalunya respecte als d’Espanya

Nombre d’immigrants a Catalunya

280.019

Nombre d’immigrants a Espanya

1.109.060

% d’immigrants de Catalunya respecte els immigrants d’Espanya

25,24 %

Font: Elaboració pròpia a través de dades del Anuario Estadístico de Extranjería 2001i del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Comentaris: tenint en compte que el total de població de Catalunya representa aproximadament entre el
15% i el 16% de la població espanyola observem, que a l’any 2001, el percentatge d’immigrants residents
a Catalunya és proporcionalment més gran en relació amb l’Estat espanyol ja que sobrepassa en poc el
25%.

INDICADOR 2:

Nombre i percentatge d’immigrants de Catalunya respecte la població total de

Catalunya
Nombre d’immigrants a Catalunya

280.019

Població Total de Catalunya

6.294.104

% d’immigrants de Catalunya respecte la població total de Catalunya

4,45 %

Font: Elaboració pròpia a través de dades del Anuario Estadístico de Extranjería 2001 i del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Comentaris: a l’any 2001 el nombre d’immigrants establerts a Catalunya es troba ja a prop d’arribar al 5
% de la població. A Espanya, en canvi, com veurem en la taula següent, aquesta xifra representa poc més
de la meitat, 2.71 %. En el Gràfic 1 comparem els Indicadors 2 i 3.

INDICADOR 3:

Nombre i percentatge d’immigrants d’Espanya respecte la població total d’Espanya

Nombre d’immigrants a Espanya

1.109.060

Població Total d’Espanya

40.847.371

% d’immigrants d’Espanya respecte la població total d’Espanya

Font: Elaboració pròpia a través de dades del Anuario Estadístico de Extranjería 2001
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2.71 %

Gràfic 1: % d’immigrants a Catalunya i % d’immigrants a Espanya

5%
4%
% d'immigrants
d'Espanya

3%

% d'immigrants
de Catalunya

2%
1%
0%

Font: Elaboració pròpia a través de dades del Anuario Estadístico de Extranjería 2001 i del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

INDICADOR 4: Nombre

d’immigrants per comarca

Països amb un

Països amb un

IDH alt

IDH mig o baix

Alt Empordà

4639

5989

10628

Bages

840

5143

5983

Baix Ebre

1189

2472

3661

Baix Empordà

3072

7880

10977

Garraf

4137

3879

8016

Garrotxa

292

2312

2604

La Selva

4418

7041

11459

Montsià

1050

3886

4936

Pla de l’Estany

361

1893

2254

Segarra

84

1547

1631

Vallès Oriental

3098

13427

16526

Catalunya

70122

209897

280019

Total

Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001
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Gràfic 2: Nombre total d’immigrants a les comarques analitzades
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Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Comentaris: a través d’aquest Indicador observem quines són les comarques amb menys i més
immigració en números absoluts. Les que tenen més immigrants són el Vallès Oriental (16526), La Selva
(11459)i el Baix Empordà (10977) i les que en tenen menys la Segarra (1631) i el Pla de l’Estany (2254).
En tots els casos, excepte el Garraf, el que cal destacar és que el nombre d’immigrants procedents de
països amb IDH mig o baix supera als procedents de països amb un IDH alt. A través del següent
Indicador veurem més clara la distribució entre els diferents col·lectius.
INDICADOR 5: Percentatge

d’immigrants per comarca i per àmbit de procedència

Països amb un

Països amb un

IDH alt

IDH mig o baix

Alt Empordà

43.65 %

56.35 %

Bages

14.03 %

85.96 %

Baix Ebre

32.48 %

67.52 %

Baix Empordà

27.99 %

71.79 %

Garraf

51.60 %

48.39 %

Garrotxa

11.21 %

88.78 %

La Selva

38.55 %

61.45 %

Montsià

21.27 %

78.73 %

Pla de l’Estany

16.02 %

83.98 %

Segarra

5.15 %

94.84 %

Vallès Oriental

18.75 %

81.25 %

Catalunya

25.04 %

74.96 %

Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001
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Gràfic 3: Percentatge d’immigrants agrupats per àmbit de procedència
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Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Comentaris: els percentatges deixen molt més clar el que comentàvem en la taula anterior: el desequilibri
existent en la procedència dels immigrants dins de cada comarca. Els casos més significatius són els de la
Segarra i de la Garrotxa en els quals els immigrants procedents de països amb IDH mig o baix es troben
al voltant del 90%. A la majoria d’altres comarques però, les diferències són també bastant grans. Ara bé,
en els cas del Garraf observem que els immigrants procedents de països amb un IDH Alt encara són
majoria, tot i així els dos col·lectius d’immigrants es troben bastant igualats. Pel que fa al global de
Catalunya veiem que tan sols una quarta part dels immigrants prové de països amb IDH alt.
INDICADOR 6: Percentatge

d’immigrants de la comarca respecte el total d’immigrants de Catalunya.

Països amb un

Països amb un

IDH alt

IDH mig o baix

Alt Empordà

6.62 %

2.85 %

3.80 %

Bages

1.19 %

2.45 %

2.13 %

Baix Ebre

1.70 %

1.18 %

1.31 %

Baix Empordà

4.38 %

3.75 %

3.92 %

Garraf

5.89 %

1.84 %

2.86 %

Garrotxa

0.41 %

1.10 %

0.92 %

La Selva

6.30 %

3.35 %

4.09 %

Montsià

1.50 %

1.85 %

1.76 %

Pla de l’Estany

0.51 %

0.90 %

0.80 %

Segarra

0.11 %

0.73 %

0.58 %

Vallès Oriental

4.42 %

6.40 %

5.90 %

Total

Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001
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Comentaris: aquest indicador ens mostra quines comarques són més representatives pel que fa al
col·lectiu immigrant en relació al total de Catalunya. Les dades destaquen el pes específic de cada
comarca dins el territori. Les que representen un percentatge total més elevat són el Vallès Oriental i
també La Selva. Entre les dues, i tenint en compte el total d’immigrants, arriben al 10% del total de
Catalunya. Per una altra banda, les comarques amb menys pes a nivell territorial són la Segarra, el Pla de
l’Estany i la Garrotxa. Cap d’elles arriba a representar l’1% dels immigrants de Catalunya. Queda ben
clar que existeix una relació entre aquests indicador i la població de la comarca. A més població, més
immigrants.
INDICADOR 7:

Percentatge d’immigrants de la comarca respecte la població total de la comarca.

Població de la

Països amb un

Països amb un

comarca

IDH alt

IDH mig o baix

Alt Empordà

101652

4.56 %

5.89 %

10.46 %

Bages

153850

0.54 %

3.34 %

3.88 %

Baix Ebre

67579

1.76 %

3.66 %

5.42 %

Baix Empordà

105905

2.90 %

7.44 %

10.36 %

Garraf

105454

3.92 %

3.67 %

7.60 %

Garrotxa

47458

0.61 %

4.87 %

5.48 %

La Selva

117952

3.75 %

5.97 %

9.71 %

Montsià

56875

1.85 %

6.83 %

8.68 %

Pla de l’Estany

25383

1.42 %

7.46 %

8.88 %

Segarra

17893

0.46 %

8.64 %

9.11 %

Vallès Oriental

315935

0.98 %

4.25 %

5.23 %

Catalunya

6294104

1.11 %

3.33 %

4.45 %

Total

Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Gràfic 4: Percentatge total d’immigrants respecte la població de la comarca
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Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001
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Comentaris: les dades que apareixen en aquesta taula són d’especial importància ja que reflecteixen el
pes real dels immigrants dins de la comarca. En altres indicadors parlàvem de números absoluts,
percentatges o relació amb el total d’immigrants de Catalunya, en canvi aquest indicador ens mostra la
relació entre la població comarcal i el nombre d’immigrants. La Selva i l’Alt i el Baix Empordà continuen
tenint un paper rellevant però ara altres comarques adquireixen importància. El Pla de l’Estany o la
Segarra que en altres indicadors no tenien tant de pes veiem que ara si que el tenen ja que els immigrants
representen un percentatge important de la seva població, exactament un 8.9% i un 9.1% respectivament.
Si ho comparem amb les xifres totals de Catalunya observem que és gairebé el doble. Aquestes dues
comarques també destaquen per ser aquelles en les que el immigrants procedents de països amb IDH mig
o baix representen un percentatge més elevat. Els casos més significatius, però, són els de l’Alt i el Baix
Empordà ja que en ambdues comarques els immigrants totals superen el 10%. Cal destacar sobretot el cas
del Baix Empordà ja que allí els immigrants procedents de països amb IDH mig o baix arriben al 7.44%.
INDICADOR 8:

Nacionalitats més nombroses dels immigrants en cadascuna de les comarques

1ª Nacionalitat

2ª Nacionalitat

3ª Nacionalitat

4ª Nacionalitat

5ª Nacionalitat

Alt Empordà

Marroc 36.33 %

França 14.72 %

Alemanya 13.14 %

Bèlgica 2.70 %

Colòmbia 2.70 %

Bages

Marroc 54.57%

Equador 7.29 %

Colòmbia 4.09 %

Argentina 2.81 %

França 2.66 %

Baix Ebre

Marroc 28.95 %

Romania 7.10 %

Suïssa 6.77 %

Equador 6.72 %

Colòmbia 5.46 %

Baix Empordà

Marroc 51.12 %

Regne Unit 5.08 %

França 4.47 %

Holanda 3.63 %

Gàmbia 3.50 %

Garraf

Marroc 20.25 %

Alemanya 7.71 %

Regne Unit 7.47 %

França 7.44 %

Argentina 7.02 %

Garrotxa

Gàmbia 34.06 %

Marroc 23.50 %

Índia 6.68 %

Colòmbia 6.22 %

Mauritània 5.34 %

La Selva

Marroc 17.47 %

Gàmbia 10.40 %

Alemanya 5.42 %

Regne Unit 4.80 %

Argentina 4.55 %

Montsià

Romania 21.56 %

Marroc 18.44 %

Equador 10.90 %

Colòmbia 9.62 %

Alemanya 4.80 %

Pla de l’Estany

Gàmbia 36.47 %

Marroc 23.29 %

Colòmbia 6.34 %

Argentina 3.46 %

Mauritània 3.33 %

Segarra

Marroc 30.22 %

Ucraïna 13.42 %

Bulgària 8.27 %

Egipte 7.84 %

Senegal 5.51 %

Vallès Oriental

Marroc 34.75 %

Equador 11.77 %

Senegal 4.21 %

Gàmbia 3.96 %

Colòmbia 3.94 %

Catalunya

Marroc 31.66 %

Equador 5.42 %

Perú 4.42 %

Xina 4.25 %

França 4.24 %

Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Comentaris: queda ben clar que la nacionalitat marroquina és la més nombrosa dins els immigrants
residents a Catalunya. En vuit comarques el Marroc es troba en el primer lloc del rànking i en la resta està
sempre en segon lloc. A més, en el conjunt de Catalunya els marroquins representen el 31.66% dels
immigrants, molt per sobre de la resta de nacionalitats. A nivell comarcal Gàmbia també té un cert
protagonisme. Ara bé, el col·lectiu gambià es troba molt concentrat territorialment ja que ocupa la
primera plaça del rànking tant a la Garrotxa com al Pla de l’Estany (tal com es va destacar en els
respectius Informes Diagnosi). Pel que fa a la resta de les comarques en canvi, només té representació en
dues més (la Selva i Vallès Oriental). Constatem també que els països de la Unió Europea es troben
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encara molt representats en la taula però cal dir, com ens indiquen altres fonts, que han perdut presència
respecte ara fa uns anys. Comencen a aparèixer també països de l’Europa de l’Est en alguna comarca, el
cas més significatiu és el del Montsià on els romanesos són la nacionalitat més representada amb un
21.56%. Per últim, la segona, tercera i quarta posicions a Catalunya són respectivament Equador, Perú i
Xina.
Concentració comarcal dels immigrants (cinc primers municipis en els que es
concentra el major nombre d’immigrants)
INDICADOR 9:

Comarca (Nº de

1er Municipi

2on Municipi

3er Municipi

4rt Municipi

5e Municipi

Alt Empordà (68)

Figueres 29.66 %

Roses 28.50 %

Castelló
d’Empúries
28.40 %

La Jonquera
4.25 %

Llançà 4.19 %

Bages (35)

Manresa 66.02 %

St. Fruitós de
Bages 4.53 %

St. Joan de Vila
Torrada 4.06 %

Moià 3.61 %

St. Vicenç de
Castellet 3.13 %

Baix Ebre (14)

Tortosa 45.15 %

L’Ametlla
22.31 %

Roquetes 8.33 %

Deltebre 7.62 %

Camarles 5.76 %

Palafrugell
22.02 %

Torroella de
Montgrí 13.17 %

St. Feliu de
Guíxols 12.21 %

Castell d’Aro
12.11 %

Palamós 10.40 %

Vilanova i la
Geltrú 34.89 %

Sitges 34.81 %

St. Pere de Ribes
21.28 %

Cubelles 6.82 %

Olivella 1.81 %

Garrotxa (21)

Olot 83.18 %

Castellfollit de la
Roca 3.53 %

Les Planes
3.26 %

Les Preses 2.61 %

St. Jaume de
Llierca 1.65 %

La Selva (26)

Lloret de Mar
40.73 %

Blanes 28.77 %

Farners 5.15 %

Arbúcies 4.80 %

Tossa de Mar
3.99 %

Montsià (12)

Amposta 23.36 %

Alcanar 18.94 %

Ulldecona
18.45 %

La Sénia 14.54 %

St. Carles de la
Ràpita

Vilademuls
2.44 %

Serinyà 1.90 %

Cornellà 1.15 %

Porqueres 0.75 %

Cervera 57.26 %

Guissona 29.73 %

Torà 4.65 %

St. Guim de
Freixenet 4.53 %

Torrefeta 1.10 %

Granollers
25.39 %

Mollet del Vallès
15.60 %

Canovelles
6.54 %

Montornès del
Vallès 5.44 %

Les Franqueses
del Vallès 5.22 %

Municipis)

Baix Empordà (36)

Garraf (6)

Pla de l’Estany (11) Banyoles 90.99 %

Segarra (21)

Vallès Oriental (43)

Font: Elaboració pròpia a través de dades del padró d’habitants a 31 de desembre de 2001

Comentaris: a totes les comarques excepte en dos, el municipi amb un percentatge més elevat
d’immigrants és la capital de comarca. Les dues excepcions són La Selva i el Baix Empordà on les
capitals de província, Santa Coloma de Farners i la Bisbal d’Empordà respectivament, no apareixen entre
els cinc municipis amb més immigrants. Ara bé, hem de tenir en compte en aquests casos que la capital de
comarca no és la localitat amb més població. A Palafrugell per exemple viuen més del doble de persones
que a la Bisbal d’Empordà i a Lloret de Mar tres vegades més que a Santa Coloma de Farners. Per fixarnos en la desigual distribució que es dóna dins de les comarques analitzades no hem de tenir en compte
només els percentatges que apareixen a la taula sinó també el nombre de municipis. Al Garraf, per
exemple, veiem que només hi ha sis municipis. Els immigrants, per tant, no es troben tan concentrats com
passa en canvi a l’Alt Empordà. En aquesta comarca hi ha 68 municipis però en canvi el 95% dels
immigrants es troben concentrats tan sols en els 5 que apareixen a la taula.
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A la taula següent i seguint el mateix ordre dels indicadors, presentem unes conclusions
generals que expressen la realitat demogràfica a l’any 2001.

Definició dels Indicadors
Indicador 1

Conclusions Generals

Nombre i percentatge d’immigrants de

El percentatge d’immigrants de Catalunya respecte a Espanya és de

Catalunya respecte als d’ Espanya

25.24%

Nombre i percentatge d’immigrants de
Indicador 2 Catalunya respecte la població total de
Catalunya
Nombre i percentatge d’immigrants
Indicador 3 d’Espanya respecte la població total
d’Espanya

El percentatge d’immigrants de Catalunya respecte la població total de
Catalunya és de 4.45%
El percentatge d’immigrants d’Espanya respecte la població total de
d’Espanya és de 2.71%
Les comarques amb més immigrants són el Vallès Oriental, la Selva i
el Baix Empordà

Indicador 4 Nombre d’immigrants per comarca

Les comarques amb menys immigrants són la Segarra, el Pla de
l’Estany i la Garrotxa
A totes les comarques, amb excepció del Garraf, el % d’immigrants

Indicador 5

Percentatge dels immigrants per comarca

procedents de països amb IDH mig o baix és superior als d’IDH alt

i per àmbit de procedència

Les comarques en les que existeix una major diferència entre els dos
col·lectius és a la Segarra i a la Garrotxa

Percentatge d’immigrants de la comarca
Indicador 6 respecte

el

total

d’immigrants

de

Catalunya.

La conclusió bàsica d’aquest indicador és que a més població més
immigrants hi ha a la comarca
Les comarques amb un % més elevat respecte el total d’immigrants de
Catalunya són el Vallès Oriental i la Selva
Totes les comarques excepte el Bages superen en percentatge la

Indicador 7

Percentatge d’immigrants de la comarca

mitjana de Catalunya (4.45%)

respecte la població total de la comarca

Les comarques amb major percentatge d’immigrants són l’Alt i el
Baix Empordà
La nacionalitat dominant tant a nivell comarcal com en l’àmbit català

Les cinc primeres nacionalitats dels
Indicador 8 immigrants

en

cadascuna

de

les

comarques

és la marroquina
Els països de la UE són encara presents entre les primeres posicions
del rànking
Països Sud-americans i de l’Europa de l’Est també hi són presents
La concentració comarcal és dóna en les capitals de comarca o bé en

Indicador 9 Concentració Comarcal de la immigració

aquells municipis que comptin amb un gran nombre d’habitants.
A més pes demogràfic del municipi més concentració d’immigrants
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II. EL MARC LEGAL DE LES COMARQUES: FUNCIONS,
COMPETÈNCIES
I
RELACIONS
AMB
ALTRES
ADMINISTRACIONS
La intenció d’aquest capítol és la de destacar el marc legal que té la comarca dins el territori
català. Exposant les seves funcions de la comarca, les seves competències bàsiques i les seves
relacions amb altres entitats territorials (municipis i Generalitat). Abans però cal fer una breu
contextualització per tal d’emmarcar l’organització comarcal dins la regulació del règim local
tant de l’Estat Espanyol com de Catalunya.
La Constitució, l’Estatut i l’organització comarcal
L’aspecte més rellevant de la Constitució espanyola en referència a la regulació del règim local
és l’article 137, en el que s’afirma que els municipis, les províncies i les comunitats autònomes
gaudiran d’autonomia per la gestió dels seus interessos. Aquest principi d’autonomia, omplert
de contingut i matisat al llarg dels anys tant per la jurisprudència constitucional com pel
legislador, compte amb certes limitacions, sobretot pel que fa als aspectes d’increment
competencial i financer per part dels ens locals. Tot i aquestes limitacions, l’autonomia local
s’ha vist complementada a través d’altres principis com el de subsidiarietat o el de
descentralització.
Aquest principi comporta l’exclusió de possibles controls d’altres nivells de govern sobre les
administracions locals. Malgrat tot existeixen algunes excepcions que han anat sent exposades
per la jurisprudència del Tribunal Constitucional. Aquestes igualment han de ser sempre molt
limitades i justificades.
Quan es va aprovar la Constitució a l’any 1978, a Catalunya existia l’experiència de la divisió
comarcal aprovada per la Generalitat republicana. Ara bé, aquesta divisió no havia considerat la
comarca com a ens local ni tampoc havia arribat mai a funcionar administrativament. En el text
constitucional la referència a la creació d’altres ens territorials diferents als municipis,
províncies o comunitats autònomes era molt poc concreta, però en cap moment s’explicitava la
prohibició per fer-ho, ben al contrari. L’article 152.3 i el 141.3 feien menció a la possibilitat
d’institució d’altres àmbits d’agrupació territorial diferents als ja esmentats. El primer d’aquests
articles diu que els estatuts d’autonomia poden establir circumscripcions territorials pròpies
mitjançant l’agrupació de municipis i el 141.3 admet l’existència d’agrupacions de municipis
diferents a la província. Així doncs, en base a aquests articles, l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya estableix al seu article 5.1 que la Generalitat de Catalunya estructura la seva
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organització territorial en municipis i comarques. A través de l’Estatut, es formalitza així,
l’existència de la comarca com a ens local i s’aconsegueix que l’organització comarcal abraci el
conjunt del territori català.
Les funcions i l’organització comarcal
Una vegada situada la comarca cal definir el seu paper. L’any 1987 s’aproven les lleis de règim
local i organització territorial de Catalunya (LOCC) (veure Annex I). Aquestes opten per
atribuir-li a l’ens comarcal funcions fonamentalment relacionades amb el suport als municipis.
La intencionalitat d’aquesta decisió es basava en la voluntat de mantenir l’elevat grau de
fragmentació del mapa municipal català. A Catalunya, tenint en compte l’extensió del seu
territori, hi ha una gran quantitat de municipis, bastants d’aquests de molt petites dimensions,
els quals en ocasions no són capaços d’assumir amb garanties totes les funcions municipals que
tenen atribuïdes. D’aquesta manera el paper de les comarques va ser pensat fonamentalment en
funció de la petita dimensió de les administracions municipals i com a complement de les seves
funcions. En aquest marc, les comarques assumeixen funcions de coordinació, cooperació i
suplència respecte als serveis municipals. Posteriorment a través de l’exposició de les
competències comarcals veurem com es desenvolupen aquestes funcionalitats.
L’estructura organitzativa i de govern de les comarques són els Consells Comarcals. De la
mateixa manera que succeeix amb les administracions municipals i provincials, existeix una
estructura bàsica d’aquestes institucions que ve establerta per la llei. Els òrgans dels consells
comarcals definits a la llei poden ser de dos tipus, els de caràcter representatiu i els de caràcter
executiu. Dins dels primers trobem el Ple i la Comissió Especial de Comptes. Pel que fa als
òrgans executius, s’hi troben el president, el vice-president o vice-presidents i el gerent (Gràfic
5). L’única novetat que presenten en l’àmbit organitzatiu les comarques respecte els municipis i
les províncies és la figura del gerent, la resta d’òrgans es reprodueixen en altres nivells
administratius. Cal destacar també que la llei confereix autonomia als Consells Comarcals per
complementar aquesta estructura bàsica.
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Gràfic 5: Organigrama del Consell Comarcal

President del Consell Comarcal

Vice-president o Vicepresidents

Ple del Consell Comarcal

Gerent

Comissió especial de comptes

Les relacions amb les altres administracions
Les relacions amb els municipis i la Generalitat són importants alhora de comprendre la identitat
comarcal. Amb els municipis, les relacions són molt intenses i al mateix temps tenses. Aquestes
tensions tenen a veure normalment amb qüestions de naturalesa competencial, institucional i/o
de protagonisme polític. El règim electoral a través del qual s’escullen els consellers comarcals
també és una qüestió de debat. Sense entrar en detall podem dir que en els consells no sempre es
troben representats membres de tots els municipis de la comarca. Com a solució provisional a
aquest problema en alguns consells comarcals trobem la figura del Consell d’alcaldes en el qual,
com indica el seu propi nom, es troben representats tots els alcaldes dels municipis de la
comarca. Tot i així aquesta solució no ha comptat a la pràctica amb molt de suport.
Les relacions amb la Generalitat s’estableixen bàsicament a través de la delegació de
competències que aquesta fa en favor de les entitats comarcals. Els primers anys de
funcionament dels consells comarcals van ser quan es van delegar més competències per part de
la Generalitat. Aquestes delegacions van ser principalment en matèries de cultura, ensenyament,
serveis socials, activitats classificades i instal·lacions juvenils i infantils. La instrumentalització
d’aquestes delegacions es fa a través de decrets en els quals s’especifiquen a través de conveni
les condicions en que es durà a terme la delegació. Dins d’aquestes delegacions podríem encabir
també la gestió i execució del PUOSC (Pla únic d'obres i serveis de Catalunya).
A través de les lleis sectorials també s’estableixen certes relacions entre la Generalitat i les
comarques. Les competències que s’atorguen a través d’aquestes lleis no suposen una
descentralització de competències autonòmiques envers les comarques, sinó que aquestes
competències són pròpies de l’àmbit local. Ara bé, es tracta de competències de nova creació o
de competències que exercien els municipis i que ara passen a mans de les comarques.
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Les competències comarcals
Existeixen tres grans grups de competències comarcals, les de supramunicipalitat, les pròpies i
les de col·laboració amb la Generalitat.
a) Competències de supramunicipalitat
Aquestes són les competències de cooperació, coordinació i suplència dels serveis municipals
que ja hem esmentat. L’objectiu d’aquestes competències és el de mantenir el mapa municipal
existent ja que molts municipis, degut a les seves dimensions, no són capaços de gestionar els
serveis que tenen assignats.
Cooperació

Comarca

Coordinació

Serveis
Municipals

Suplència

L’article 26 de la LOCC (veure Annex I) les regula i les classifica amb molt de detall. A
continuació en destaquem les més rellevants:
Exercir funcions de suplència i col·laboració respecte els serveis i altres funcions mínimes
municipals. Entre aquests serveis i funcions trobem, els serveis municipals mínims i les
funcions públiques de fe pública, tresoreria i intervenció
Exercir competències municipals per delegació o per conveni
Establir o prestar obres o serveis de caràcter supramunicipal
Convertir competències municipals en comarcals
Coordinar els serveis comarcals entre ells
Exercir funcions d’assessorament i cooperació als municipis
b) Competències sectorials o pròpies
A l’article 25 de la LOCC es disposa que les comarques tindran competències pròpies en
determinats temes d’activitat administrativa. Segons aquest article les lleis sectorials han
d’atribuir competències a les comarques en les matèries següents: ordenació del territori,
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urbanisme, sanitat, serveis socials, cultura, esport, ensenyament, salubritat pública i medi
ambient. Aquesta atribució no comporta en cap cas una cessió de competències per part de la
Generalitat cap a les comarques ja que aquestes o bé són de nova creació o bé corresponen al
nivell municipal de govern. Fins ara aquesta atribució no ha sigut molt homogènia ni tampoc ha
incidit sobre àmbits importants de la vida local. Els sectors en el quals s’han atribuït més
competències han sigut serveis socials i medi ambient. Per una altra banda i a través del seu
article 36, la llei de règim local catalana confereix també a les comarques competències
d’iniciativa i execució en relació amb els plans territorials parcials.
c) Competències atribuïdes per la col·laboració amb l’administració de la Generalitat
La Generalitat pot delegar cap a les comarques competències que li són pròpies. Si bé a l’article
25.3 de la LOCC es preveu que el mecanisme a través del qual es durà a terme aquesta
delegació serà la tècnica de l’assignació i de la delegació, a la pràctica l’instrument que més
s’ha utilitzat és el de les subvencions condicionades. Aquest instrument es basa en la
convocatòria de subvencions les quals obliguen, als consell comarcals que les obtinguin, a dur a
terme unes activitats determinades. A través d’aquest tipus de competències els consells reben la
major part dels seus recursos econòmics. També gràcies a les subvencions condicionades i les
delegacions els consells comarcals s’han consolidat administrativament.
d) El programa d’actuació comarcal (PAC)
La comarca està obligada per llei (art.27 de la LOCC) a elaborar i aprovar un programa
d’actuació. A la pràctica, però, poques comarques l’han dut a terme. En el PAC la comarca ha
d’establir una enumeració de l’exercici de les seves competències i dels serveis que durà a
terme. Els objectius bàsics de la creació d’aquest document són dos. En primer lloc, la intenció
de racionalitzar l’activitat comarcal, ja que el programa obliga al consell a meditar sobre la seva
pròpia activitat i funcions. Per una altra banda, el PAC pretén ser un instrument de diàleg i debat
entre els ajuntaments i les comarques. Una altra de les característiques que identifiquen els PAC
és la seva capacitat d’adaptació a les necessitats municipals concretes. Aquests programes es
configuren com a instruments flexibles capaços d’adaptar-se a les diferents necessitats existents
en els municipis.
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La taula següent resumeix el conjunt de competències comarcals.

Competències comarcals

Competències de
supramunicipalitat

Competències
sectorials

Exercir funcions de suplència i col·laboració respecte els serveis i altres
funcions mínimes municipals. Entre aquests serveis i funcions trobem, els
serveis municipals mínims i les funcions públiques de fe pública, tresoreria
i intervenció.
Exercir competències municipals per delegació o per conveni.
Establir o prestar obres o serveis de caràcter supramunicipal
Convertir competències municipals en comarcals
Coordinar els serveis comarcals entre ells
Exercir funcions d’assessorament i cooperació als municipis
Ordenació del territori
Urbanisme
Sanitat
Serveis socials
Cultura

Esport
Medi ambient
Ensenyament
Salubritat pública

Competències
atribuïdes per la
col·laboració amb
l’administració de la
Generalitat

Cessió de competències per part de la Generalitat a través de tres
instruments: la delegació, l’assignació i les subvencions condicionades

PAC

Enumeració per part de la comarca de l’exercici de les seves competències i
dels serveis que durà a terme a través d’un programa d’acció
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III.

EL MARC D’ACCIÓ ESTRATÈGICA DELS PLANS
COMARCALS D’INTEGRACIÓ DELS IMMIGRANTS

1. La Territorialització del Pla Interdepartamental d’Immigració
Introducció
L’objectiu d’aquest capítol és definir el marc estratègic en el que han nascut els Plans
Comarcals d’Integració dels Immigrants. Aquests Plans, com veurem, representen la
territorialització de les directrius que s’han anat marcant a través dels Plans Interdepartamentals
d’Immigració elaborats pel Govern de la Generalitat. A continuació contextualitzarem el
sorgiment d’aquestes polítiques.
La mobilització de la societat civil i el Pla Interdepartemental d’Immigració (1993-2000)
Catalunya ha sigut i continua sent un país en el que s’han produït i es produeixen corrents
migratoris. En altres paraules, podríem dir que s’han viscut èpoques en les quals la població
catalana s’ha vist obligada a emigrar i altres en les quals el país a rebut immigrants. Ara fa uns
quaranta anys aproximadament que Catalunya s’ha convertit principalment en un país
d’acollida. El tipus d’immigrants que han anat arribant ha canviat, però el saldo migratori
sempre ha sigut positiu.
A principis dels anys 90 es va iniciar des de Catalunya un debat sobre les competències en
matèria d’immigració. En aquells moments es va començar a preveure la importància que podia
adquirir aquest tema en els anys vinents i tant el Govern com la societat catalana van actuar per
tal d’afrontar el nou fenomen migratori que s’estava començant a produir. El debat que es va
plantejar estava basat en qui tenia les competències en matèria d’atenció i integració dels
immigrants. La Constitució espanyola a través del seu article 149.1.2 atribueix competències
exclusives al Govern de l’Estat en matèria de nacionalitat, immigració, emigració, estrangeria i
dret d’asil. Per una altra banda, però, els governs autonòmics i locals tenen també atribuïdes, a
través de la mateixa Constitució i dels estatuts autonòmics, competències en diversos sectors
com els serveis socials o l’educació que impliquen directament l’atenció a la població en el
territori. El progressiu increment d’immigrants en terres catalanes va activar aquest debat i des
dels diferents nivells d’administració es van començar a donar respostes. En aquest procés la
societat civil catalana ha estat reconeguda com un actor decisiu.
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En efecte, la situació que s’estava creant va fer reaccionar a una part important de la societat
civil catalana. Abans, però, cal entendre la mobilització del món associatiu també, sota el
context de la llei d’estrangeria vigent en aquells moments. L’any 1985, en un moment de crisis
econòmica i quan el fenomen de la immigració encara no havia adquirit la importància ni el
ressò que va començar a tenir a partir de la dècada dels noranta, el govern espanyol va aprovar
una llei d’immigració molt polèmica i controvertida que va ser durament criticada en el si de la
societat. En aquell any el món de les ONG i de les associacions encara no era prou fort ni tenia
la capacitat suficient per pressionar l’aprovació d’aquella nova llei. A principis dels noranta,
però, i especialment a Catalunya, aquest sector associatiu ja havia començat a madurar i es
trobava en una situació adient per tal de reivindicar la situació i el tracte al que estaven sotmesos
els immigrants per part de les diferents administracions. El document més influent d’aquesta
iniciativa va ser l’Informe Girona: 50 propostes sobre immigració. En aquest text, publicat el
juliol del 1992, es recollien les reivindicacions i propostes elaborades per la Comissió
d’Associacions i ONG de les comarques de Girona.
La Generalitat de Catalunya, tot i que ja havia començat a donar algunes respostes concretes
sobre aquest tema des d’alguns departaments, va ser l’administració que va saber recollir amb
més força molts dels eixos i idees de l’Informe Girona. Així doncs, pocs mesos més tard i amb
la intenció de fer un seguiment i una anàlisi de la matèria en qüestió, la Generalitat va crear la
Comissió Interdepartamental per el seguiment i la coordinació de les actuacions en matèria
d’immigració, que estava formada per vuit departaments del Govern. Fruit del treball d’aquesta
Comissió va sorgir un document que recollia entre d’altres aspectes la situació de la immigració
a Catalunya i un conjunt de propostes possibles a realitzar. Un any més tard, més exactament el
28 de setembre del 1993, la Generalitat va aprovar el primer Pla Interdepartamental
d’Immigració, al mateix temps va aprovar també la creació de la Comissió Interdepartamental
d’Immigració, composta pels mateixos vuit departaments que havien format la Comissió
anterior. El que està clar és que la Generalitat va saber reaccionar estructuralment a temps,
sensible a la mobilització de la seva societat civil.
L’objectiu últim del Pla Interdepartamental 1993 era el d’aconseguir la plena integració de les
persones immigrades a Catalunya. Aquesta integració es defineix en el Pla com l’assoliment per
part de les persones immigrants de les condicions adients pel seu desenvolupament personal i
social en plenitud de drets i deures. El Pla s’estructura en cinc parts. En la darrera, s’enumeren i
defineixen els gairebé 40 programes d’actuació que es proposen des dels diferents departaments
de la Generalitat. D’acord amb els objectius d’aquest estudi, dins el cinquè bloc i lligat
directament amb l’objectiu d’aquest apartat, destaca el punt 12, on es fa referència a la
cooperació amb els ens locals. En aquest punt es posa de manifest la necessitat de cooperació
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amb administracions més properes al ciutadà per tal de dotar d’eficàcia real les mesures i
programes definits en el Pla. Tot i així, no es concreta com ni a través de quins mecanismes s’ha
d’articular i posar en pràctica aquesta cooperació. El Pla no proposa cap model concret per a
territoalitzar els objectius marcats, per tal d’implementar d’una forma més eficient els seus
continguts arreu del territori3.
El segon Pla Interdepartamental (2001-2004)
Aproximadament vuit anys més tard i amb un context diferent respecte a la realitat de la
immigració a Catalunya és va aprovar el segon Pla Interdepartamental de la Generalitat. Aquest
abasta el període 2001-2004 i en certs aspectes representa una certa continuació del Pla
Interdepartamental anterior (objectius generals, els principis bàsics o els criteris operatius (veure
Taula I)). Cal tenir en compte també que en el moment de l’aprovació d’aquest alguns Plans
Comarcals començaven ja a ser operatius i molts d’altres es trobaven en fase de gestació.
Un dels aspectes que cal destacar i que representa a més a més una innovació respecte el Pla del
1993-2000 és la voluntat del Govern de Catalunya d’articular una “via catalana d’integració”. El
nou escenari de la immigració fa necessària la definició d’un enfocament català per a integrar
els immigrants. Aquest consisteix en aconseguir el màxim equilibri entre el respecte a la
diversitat i el sentiment de pertànyer a una sola comunitat. El model català, en paraules del
mateix Pla “té com a fonament aconseguir que els immigrants assumeixin la importància de
respectar la convivència democràtica, la llengua, i la cultura catalanes, (...) tot respectant i
valorant alhora, el seu propi origen i la seva identitat. Al mateix temps el Pla implica un
compromís de la Generalitat de Catalunya d’oferir els instruments bàsics que comporten el
procés d’integració: sanitat, ensenyament, serveis socials, incorporació al mercat de treball,
etc” (Pla Interdepartamental d’Immigració 2001-2004, pag. 7).
El Pla s’estructura, també com el del 1993, en cinc parts. A la quarta d’aquestes s’enumeren i
s’expliquen breument els 133 programes previstos des dels departaments els quals conformen el
Pla. Els diferents programes es classifiquen en funció de l’àmbit prioritàri d’acció en quinze
matèries o eixos. Cal destacar que en aquesta secció es fa menció concreta als Plans d’Integració
Comarcals. A la taula següent indiquem els elements comuns dels dos Plans
Interdepartamentals.

3

Solé, Montserrat. Els Plans Territorials d’Integració dels Immigrants: una estratègia per promoure la
participació, la coordinació i el consens.
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Taula I. Elements comuns dels dos Plans Interdepartamentals
Objectius

Principis Generals

Promoure una política global d’integració dels
immigrants estrangers a Catalunya
Establir i dur a terme un seguit de programes de
recursos i serveis coherents i coordinats
Potenciar la participació dels immigrants
Promoure la informació i sensibilització sobre la
realitat de la immigració estrangera a Catalunya
Lluitar contra l’exclusió social, política i econòmica
com a element bàsic per a la convivència i la
cohesió social
Promoure la igualtat d’oportunitats de totes les
persones per poder exercir els drets de ciutadania
Promoure la reflexió i el debat nacional per
aconseguir, mitjançant el consens, un pacte global
sobre immigració

Principi d’equiparació
en drets i deures
Principi de
normalització o
universalitat dels
serveis
Principi de
col·laboració i
participació social
Principi de cooperació i
coordinació dels poders
públics
Principi d’integració

Principis Operatius

Prevenció
Transversalitat
Coordinació
Cooperació
Interadministrativa
Coresponsabilitat amb
el agents socials

La territorialització dels Plans Interdepartementals: els Plans Comarcals d’Integració dels
Immigrants
En els anys posteriors a l’aprovació del Pla 1993-2000 es va començar a fer patent la necessitat
de trobar instruments que permetessin implementar les polítiques i els programes en el territori.
Existeixen al menys tres factors que van afavorir la territorialització. En primer lloc, les
polítiques globals proposades pel Pla representaven una bona línia estratègica, però estaven
mancades de la concreció necessària pel seu bon funcionament en el territori. Un altre factor que
va afavorir la territorialització del primer Pla Interdepartamental va ser el dèficit formatiu que
existia en aquell moment entre els professionals de les administracions locals. La manca d’un
model o un patró a seguir i el desconeixement a com actuar davant d’aquell nou fenomen van
ser raons importants a l’hora d’apostar per una intervenció de caire més local. L’última raó de
pes que es va tenir en compte alhora d’apostar per aquest tipus d’intervenció, va ser deguda a
que els nous immigrants que arribaven a Catalunya es dedicaven a feines del sector agrícola i
del sector serveis. Això implicava que s’instal·lessin en zones rurals i, per tant, en comunitats
més petites a les que tradicionalment ho havien estat fent. La convivència en aquestes
comunitats podia ser positiva, però també negativa per la integració dels immigrants. És a dir,
en no estar acostumats a rebre persones foranes existia el risc de que l’aparició d’actituds
segregadores fos més fàcil en aquestes comunitats que en les ciutats.
Una vegada valorats aquests aspectes es va apostar definitivament per la creació dels Plans
Comarcals d’Integració dels Immigrants com a instrument per articular i implementar les
polítiques dirigides als immigrants en el territori català. Es va escollir la comarca com a unitat

35

territorial d’acció ja que es va considerar que degut a la seva dimensió supramunicipal i també
per la seva proximitat amb els ciutadans, era l’ens més adequat per gestionar l’elaboració i
aplicació dels Plans.
La flexibilitat i la participació com a elements fonamentals dels Plans Comarcals
d’Integració
Aquest nou model es fonamenta en dos elements bàsics. En primer lloc, la flexibilitat. Es vol
aconseguir un instrument flexible i capaç d’adaptar-se a les exigències i al context de cadascuna
de les comarques catalanes. Per una altra banda, la participació. Els Plans volen fomentar i
promoure la participació de tots els agents socials, tan autòctons com immigrants. En
l’elaboració de les propostes havien d’intervenir des de les diferents administracions fins a la
multiplicitat d’agents de la societat civil implicats. L’objectiu de la participació és el de vèncer
les reticències i les desconfiances existents habitualment entre les parts. A més, la participació
permet també corresponsabilitzar a tots els participants en la definició de prioritats i de
solucions generant la sensació de que les solucions obtingudes són fruit del consens i de l’esforç
de tots. Aquest és l’enfocament social que està present en els Plans
Així doncs, l’any 1997, la comarca del Vallès Oriental va ser pionera en posar en funcionament
un pla territorial d’integració dels immigrants. Un any més tard la va seguir el Baix Camp i
posteriorment ho van fer l’Alt Empordà, el Baix Empordà i el Pla de l’Estany. En l’actualitat
són ja una vint-i-nou comarques les que han elaborat i estan implementant plans d’integració
dels immigrants. Aquest estudi és un dels primers balanços i tot just comencem a percebre i
observar els primers resultats.
El Departament de Benestar Social de la Generalitat, a través de l’Òrgan Tècnic d’Immigració,
va elaborar un document de presentació en el qual s’especificaven a més de les diferents fases
d’acció, unes línies generals sobre els objectius, metodologia, àmbits d’intervenció i altres
elements que havien d’orientar la posada en funcionament dels plans comarcals. A continuació
farem una anàlisi específica dels continguts d’aquest document, un dels referents per a articular
els Plans.
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2. Eixos Bàsics del Document de Presentació dels Plans Comarcals
L’Òrgan Tècnic d’Immigració va elaborar un document de presentació sobre els Plans
Comarcals d’Integració dels Immigrants. La intenció d’aquest document és la de servir de marc
de referència a les comarques per l’elaboració dels seus respectius plans d’integració. L’objectiu
d’aquest capítol és el de descriure i analitzar els continguts del document extraient aquelles
idees que siguin més rellevants.
El document s’estructura bàsicament en sis parts: Introducció, Objectius, Metodologia, Àmbits
d’Intervenció, Implementació, Visualització. A través d’aquests apartats i també després d’una
lectura general s’observa que el document té tres eixos bàsics que responen a tres preguntes:
Quins objectius? Com aconseguir-los? Amb qui portar-los a terme?. A continuació exposarem
els elements bàsics del document seguint la seva estructura.
De la introducció del Document se n’extreuen dues idees bàsiques. En primer lloc, s’estableixen
dues de les principals raons per les quals els immigrants venen i probablement continuaran
venint a Catalunya. Aquestes són el desenvolupament econòmic i la distribució territorial del
treball existents en el nostre país. L’altra idea fa referència a les possibles dificultats amb les
que es poden trobar els immigrants. Aquestes, segons paraules del text, poden generar
“processos negatius d’incorporació a la societat”. La legislació i el desconeixement (costums,
llengua, recursos...) són els factors principals que poden generar aquests processos negatius
d’integració. Per últim es conclou amb la finalitat bàsica que han de perseguir els plans.
Aquests han de contribuir a la plena integració del col·lectiu immigrant a través de la
convivència, la cohesió de la comunitat, i la igualtat, tant en les oportunitats com en l’accés als
recursos. Hem organitzat el contingut dels objectius específics seguint 5 categories: finalitats,
procediments, identificació actors, participació i socialització. A la taula següent s’exposen els
objectius generals i els específics:
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Objectius Generals
Convivència
Cohesió comunitària
Lluita contra exclusió social.
Igualtat d’oportunitats
Accés als recursos
Objectius Específics
Finalitats
Identificar
necessitats
(connexió amb el
corrent principal de
la societat)
Implicar a les
diferents
administracions

Procediments

Identificació d’actors

Coordinació
interinstitucional.
Creació de canals de
comunicació
estables i periòdics
(consell rector,
comissions
tècniques i de
participació).
Cooperació (treball
conjunt per
assegurar
l’eficiència i eficàcia
en l’ús dels
recursos)
Consens (treball
comunitari a través
de la comissió
tècnica i els grups de
treball)

Definir el camp de
treball (xarxa
d'actors)
Implicar els
immigrants
(comissió de
participació)

Participació
Promoure la
participació de tots
els actors en el
disseny i l’execució
d’actuacions i
programes

Socialització
Implementar
mesures per
promoure la
interacció, el
coneixement mutu i
la superació
d’estereotips

El mètode que s’ha utilitzat per l’elaboració dels Informes Diagnosi és el de la investigacióacció-participació i respon a una sensibilitat de la Generalitat de seguir un enfocament social per
a identificar Necessitats. És un mètode qualitatiu que busca obtenir resultat fiables i útils per
millorar situacions col·lectives. Basa l’accés a la informació en la participació dels col·lectius
implicats i busca en última instància, introduir processo de canvi en les relacions existents. A
continuació en el document s’especifiquen aquells àmbits d’intervenció prioritaris i que han de
ser abordats pels plans. També s’indica que la seva materialització en el territori és durà a terme
a través de la creació de grups de treball en els quals participaren els diferents nivells de govern
i la resta d’agents implicats. Són els següents:

Àmbits d’Intervenció
Mediació Intercultural
Acollida
Formació i inserció sociolaboral
Promoció de la dona immigrant
Ensenyament
Salut
Participació i diversitat cultural
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El cinquè punt és el de la implementació. Aquest es divideix en dos subapartats. En el primer
s’enumeren les diferents fases i accions a implementar i s’especifica també que la durada del Pla
serà d’entre 2 i 3 anys. A continuació n’exposarem les més rellevants:

Fases de la Implementació
Elecció del territori d’actuació
Signatura d’un protocol de col·laboració entre les diferents administracions
Elecció per part d’aquestes de l’entitat gestora del Pla (aquesta haurà de ser aliena al territori i haurà
de comptar amb experiència demostrada en actuacions similars o en el camp del treball amb
immigrants)
Elaboració de l’Informe-Diagnosi
Campanya d’empadronament dels immigrants
Aplicació del qüestionari OPI per mesurar el grau d’integració dels immigrants4
Aprovació de l’Informe per part de les administracions
Posada en funcionament dels òrgans establerts en el Pla
Execució de les accions acordades
Avaluació (aquesta es realitzarà al finalitzar el projecte encara que també al llarg de tota la durada del
Pla)

En el segon subapartat es descriu l’estructura institucional que es crearà per la implementació i
gestió del Pla. Es preveu la creació de tres òrgans que tenen com objectiu garantir el
funcionament, la coordinació i la participació de les actuacions. Aquests són el Consell Rector,
la Comissió Tècnica i la Comissió de Participació. A més, també es preveu, com ja hem
comentat, la creació de diferents grups de treball en funció de cadascun dels àmbits
d’intervenció. A continuació us presentem l’organigrama que s’infereix a partir de l’anàlisi del
document i una taula on figuren la composició i les funcions bàsiques d’aquests tres òrgans
principals.
Gràfic 6: Organigrama Institucional dels Plans

Consell Rector

Comissió Tècnica

Grup de Treball

4

Grup de Treball

Comissió de Participació

Grup de Treball

Aquest qüestionari es pot consultar al Departament de Benestar Social
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Òrgan

Consell Rector

Composició

Estructura

Representant del Departament de
Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya
Representant del Consell Comarcal
Designat pel President del Consell
rector
Representants dels municipis
adherits al Pla
Representant de la Comissió tècnica
Representant de la Comissió de
participació
Delegats territorials de la Generalitat
de Catalunya

Comissió Tècnica

Òrgan Tècnic del Pla
Interdepartamental d’Immigració
Representant del Consell Comarcal
Representant dels ajuntaments de
més de 20.000 habitants
Representant de la Comissió de
participació

Comissió de
Participació

Mediador intercultural
Entitats de col·lectius d’immigrants
Entitats d’ajuda a immigrants
Altres entitats del teixit associatiu
Membres de xarxes informals
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Dirigir i supervisar l’aplicació del Pla comarcal
d’integració dels immigrants.
Establir les relacions institucionals necessàries per a la
coordinació de les diverses actuacions.
Analitzar periòdicament la situació dels immigrants i
les repercussions de la realitat de la immigració en la
comarca.
Aprovar el diagnòstic, el Pla de treball de les
actuacions a fer i el calendari d’execució.
Aprovar l’informe-memòria de les activitats
realitzades.
Aprovar la pròrroga, si cal, del termini
d’implementació del Pla.
Aprovar el Reglament de règim intern.
Aprovar la visualització i difusió del Pla.
Coordinar el Pla comarcal d’integració dels
immigrants.
Informar al Consell rector de les activitats i acords dels
grups de treball.
Cercar fonts de finançament per les actuacions del Pla.
Analitzar periòdicament la situació dels immigrants i
les repercussions de la realitat de la immigració en la
comarca.
Analitzar el diagnòstic, i proposar el Pla de treball de
les actuacions a fer i el calendari d’execució.
Analitzar l’informe-memòria de les activitats
realitzades.
Proposar la pròrroga, si cal, del termini del termini
d’implementació del Pla.
Analitzar les problemàtiques dels immigrants
estrangers
Proposar actuacions a realitzar
Participar en els grups de treball
Col·laborar en aquelles actuacions de difusió,
informació i formació tant als col·lectius d’immigrants
com a la població d’acollida.
Col·laborar en l’elaboració de propostes d’activitats.
Participar en l’elaboració dels qüestionaris de l’OPI.
Participar en l’elaboració i difusió de la guia d’acollida
municipal

