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1. Les dades de la memòria del CITE - 2011 

Les dades que recull la memòria del CITE que avui presentem són les dades de les 

persones usuàries de la nostra xarxa de 46 oficines distribuïdes arreu de Catalunya. 

Per tant, no pretenem extrapolar-les directament a la realitat de la immigració a 

Catalunya. Tanmateix, per l’elevat nombre de persones ateses i per la distribució 

territorial de les oficines sí que ens permeten posar sobre la taula determinades 

tendències vinculades a la realitat de la immigració al país. 

 

1.1 Visites / usuaris / consultes 

Durant l’any 2011, les oficines del CITE a Catalunya han rebut 23.328 visites. Això 

ha comportat que s’hagin atès 15.493 persones, que han plantejat 37.267 consultes. 

La mitjana de visites per persona ha estat d’1,51 i la de consultes per visita de 2,41. 

 

Volem destacar l’elevat nombre de visites i de consultes realitzades com a indicador 

de la feina realitzada pels nostres assessors i assessores a la xarxa d’oficines del 

CITE arreu de Catalunya. 

 

En relació amb l’any 2010, s’observa una lleugera reducció del nombre de persones 

ateses deguda al tancament de les oficines de Ripoll, Rubí, Olot i la reducció de 

Girona a un dia a la setmana, però també a una reducció de l’arribada de persones 

estrangeres com a conseqüència de la crisi econòmica i la disminució de la 

demanda de mà d’obra en determinats sectors, que ja es va poder detectar a partir 

de l’any 2008.  

 

Si analitzem l’evolució de les persones ateses en els darrers anys, observem que, 

després de l’increment important que va representar el procés de regularització 

extraordinària del 2005, s’ha donat una lleu però continuada reducció, que s’ha 

accentuat en els darrers dos anys vinculada als efectes de la crisi econòmica, però 

també al tancament d’oficines a causa de la reducció de les aportacions de diferents 

ajuntaments i altres institucions públiques. 

 

1.2 Gènere 

Pel que fa a la distribució per gènere, s’ha donat un lleuger increment del nombre de 

dones ateses en relació amb el 2010, que se situa en el 53 % del total de persones 

ateses.  
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Volem destacar que en la seva immensa majoria es tracta de dones amb un projecte 

migratori propi i no de dones reagrupades, especialment en el cas de les dones que 

provenen d’Amèrica Llatina 

 

1.3 Tipus de consulta 

Les principals consultes realitzades per les persones ateses a les nostres oficines 

han estat l’arrelament social (el 22 % del total),  la renovació d’autorització de treball 

(el 15 %), la renovació de l’autorització de residència (el 14 %) i el reagrupament 

familiar (el 9 %)  

 

En relació amb la memòria de l’any 2010, s’observa un increment de consultes 

vinculades a l’arrelament social, que passen al primer lloc, seguides per les 

renovacions d’autorització de treball i de residència. Per últim, continuen reduint-se 

les demandes vinculades al reagrupament familiar.  

 

En aquest sentit, els efectes de la crisi i l’increment de l’atur estan clarament darrera 

de l’augment de les consultes sobre les renovacions, ja que moltes persones no 

disposen de contracte de treball o no han cotitzat el mínim requisit per poder renovar 

les seves autoritzacions de treball. També són aquestes dificultats de les persones 

estrangeres relacionades amb la crisi econòmica les que explicarien la reducció de 

les consultes de reagrupament.  

 

Però, el més important és l’increment de les consultes sobre l’arrelament social, que  

posen de manifest l’existència d’un nombre important de persones que porten més 

de 3 anys en situació irregular i que ja podrien acollir-se a aquest procediment de 

regularització. Aquest increment de la irregularitat, atesa la evident frenada de 

l’arribada de persones estrangeres, sembla indicar un increment de la irregularitat 

vinculada a la crisi econòmica per part de persones que no poden complir els 

requisits per renovar les seves autoritzacions.  

 

D’altra banda, també convé destacar les dificultats que comporta la situació actual 

per aconseguir un contracte de treball, requisit indispensable per poder acollir-se a 

aquest procediment. 

 

1.4  Com s’accedeix al servei? 

 

La majoria de les persones usuàries del CITE (el 68,2 %) han accedit al nostre 

servei recomanades per algun amic o familiar. Això es deu a la llarga trajectòria de la 

nostra entitat, que el passat any va complir 25 anys de servei continuat a Catalunya, 

i al gran nombre de persones ateses. Això posa de manifest la confiança en el nostre 

servei d’atenció i és un dels nostres principals actius, en fer del CITE un referent per  
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a la immigració al nostre país. Altres vies d’accés al nostre servei són les derivacions 

dels ajuntaments (16,2 %) i del mateix sindicat (13,5 %). Cal esmentar que les 

nostres oficines es troben ubicades tant en locals municipals com sindicals.  

 

1.5  Principals països d’origen 

El cinc primers països per nombre de persones ateses són el Marroc (14,5 %), 

Bolívia (11,3 %), l’Equador (7 %), Colòmbia (6,4%) i el Perú (4,2 %). Tanmateix, si 

tenim en compte el conjunt de persones originàries de països llatinoamericans, 

aquestes representen prop del 45 % del total de persones ateses 

 

En relació amb el 2009, es manté de manera gairebé inalterada la mateixa correlació 

de països, encara que s’observa una reducció en els percentatges de persones 

procedents d’Equador i Colòmbia. En conjunt, podem dir que hi ha una reducció d’un 

10 % del total de les persones procedents de Llatinoamèrica. 

 

El major pes de les persones procedents de països llatinoamericans també explica el 

major pes de dones ateses des de fa uns anys. Així, podem veure com el 69 % de 

les persones ateses de Bolívia a l’any 2010 eren dones, com també ho eren el 63 %  

de les de Colòmbia o el 60 % de les de Perú. Per contra, en el cas del Marroc, el 

percentatge baixa al 46 %, tot i que va augmentant any rere any. Cada cop més es 

tracta de dones amb projecte migratori propi, que trenca amb el tòpic que l’arribada 

de dones marroquines està vinculada a processos de reagrupament familiar. 

 

1.6  Edat / habitatge / estat civil 

Pel que fa a l’edat, només destacar que la immensa majoria es troben en edat 

laboral. També es manté la mateixa distribució per edats que en anys anteriors.  

D’altra banda, el 66 % viu en família. Tanmateix, la família s’ha d’entendre en un 

sentit més extensiu que el de la família nuclear, que és la que impera a la nostra 

societat. Moltes vegades són les dificultats per aconseguir un habitatge en 

condicions o les dificultats per fer front al pagament del lloguer o la hipoteca el que 

els porten a compartir l’habitatge. Aquestes dificultats es posen de manifest en 

l’increment de consultes vinculades a les dificultats per fer front a les hipoteques. 

 

Pel que fa a l’estat civil, el 42,6 % de les persones ateses estan casades i el 7,3 % 

són parella de fet, davant del 40,9 % que estan solteres. Aquestes dades, 

conjuntament amb les vinculades a l’habitatge i l’edat, posen de manifest 

l’estabilització creixent dels fluxos migratoris al nostre país. 
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1.7  Estudis i coneixement de llengües 

El 51 % de les persones ateses tenen estudis mitjans, professionals o superiors. 

Malauradament, aquest important potencial social es malbarata, ja que la majoria de 

les persones estrangeres ocupa llocs de treball de baixa qualificació. A això si 

sumen les dificultats d’homologació de les titulacions acadèmiques d’aquestes 

persones.  Aquesta manca d’homologació comporta moltes vegades dificultats a 

persones en atur per accedir a cursos de formació ocupacional a persones o per 

accedir a ofertes d’ocupació pública. 

 

Pel que fa al coneixement de català i castellà, encara s’observa una gran diferència 

entre les competències en les dues llengües. Això es deu a l’origen llatinoamericà 

d’una part molt important dels usuaris, que tenen un bon domini de la llengua 

castellana, però que, en canvi, mostren importants dificultats en relació amb el 

català. Tot i això, en els darrers anys s’ha donat un fort increment de les persones 

que declaren comprendre el català. Això es dóna en major mesura entre les dones, 

ja que moltes d’elles treballen en el servei domèstic o en la cura de persones, cosa 

que els permet tenir un major contacte amb la llengua catalana. 

 

1.8 Situació legal 

En el 2011s’ha invertit a la tendència iniciada al 2008 de reducció de la irregularitat i 

s’observa un increment de 4 punts de les persones en situació irregular respecte al 

2010, que passen del 36 % al 40 %. Aquest increment pot estar vinculat a l’augment 

de les persones que perden les seves autoritzacions en no poder renovar-les per no 

complir els requisits per fer-ho, una situació que està vinculada directament a la crisi 

econòmica i a l’increment de l’atur. 

 

Per països de procedència, Bolívia segueix sent el primer país en el total de 

persones en situació irregular (el 12 %), seguit del Marroc (el 10 %), Senegal (el 6 

%), Argentina (el 4,7 %) i Hondures (el 4 %). Com ja hem dit, la situació 

d’irregularitat de les persones procedents de Bolívia estaria vinculada a la imposició 

de visat al 2006, que va comportar, a partir del 2009, un gran nombre de consultes 

sobre arrelament social en portar més de tres en situació irregular al nostre país. 

Això sí, amb les dificultats per trobar un contracte de treball, que és un dels requisits 

per poder acollir-se a aquest procediment.  

 

En el cas de Marroc hi actuarien dues forces oposades: l’antiguitat i l’estabilització 

de la població immigrada d’origen marroquí en el nostre país afavoriria la regularitat, 

però, per altra banda, la proximitat geogràfica afavoriria l’arribada de persones en 

situació irregular. Tanmateix, també s’hi hauria de sumar la caiguda en la irregularitat 
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de persones que ja tenien els seus papers a causa de la crisi, en ser aquest 

col·lectiu un dels més afectats per l’atur. 

 

L’increment de les persones procedents del Senegal estaria vinculada, en molts 

casos, al fet que les persones arribades en els grans episodis de les pasteres a les 

illes Canàries de fa uns anys ja portarien 3 anys en situació irregular i podrien acollir-

se, també, a l’arrelament social. 

 

Si analitzem l’evolució de la situació legal dels darrers 6 anys, des del procés de 

regularització extraordinari del 2005, es posaria de manifest  una relació directa de 

l’increment de la irregularitat amb els moments de bonança econòmica, que 

requereixen molta mà d’obra, i una contenció, quant no una clara reducció –com 

hem pogut copsar durant el 2010-, en els moments de crisi econòmica. 

Malauradament, l’allargament d’aquesta situació de crisi pot comportar, com 

semblen indicar les dades, un increment de la irregularitat de persones que no 

poden renovar les seves autoritzacions per no complir els requisits.  

 

1.9 Situació laboral 

Al 2011 s’ha produït la reducció d’un punt percentual del nombre de persones que 

treballen respecte l’any anterior: així s’ha passat del 55 % de les persones ateses 

que treballaven al 2010 al 54 % al 2011.  

 

Per sectors, es manté, per tercer any consecutiu, la caiguda de l’ocupació de 

persones estrangeres en el sector de la construcció, un sector altament 

masculinitzat. La construcció ha passat de ser el segon sector en persones 

ocupades al 2007 (amb el 20 %) a ser el 4t al 2010, amb el 10 %, que es redueix 

encara fins al 9 % al 2011.  

 

Paral·lelament amb aquesta reducció, s’ha donat un increment del pes del servei 

domèstic, que passa del 34 % al 2010 al 37 % al 2011, i els altres serveis, que passa 

del 19 % al 21 %, en el mateix període de temps, dos sectors clarament feminitzats. 

Per tant, podem veure com es confirma que la caiguda d’ocupació afecta més els 

homes que les dones. El nombre d’homes que no treballa passa del 40 % al 2008 al 

55 % al 2010 i al 56 % al 2011. Per contra, la caiguda entre les dones és menor: del 

32,7% que no treballava al 2008 al 44 % al 2010, tot i que s’observa un important 

increment en relació amb el 2009: del 38,4 % a l’esmentat 44 %, que arriba al 45 % 

el 2011. 
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La caiguda d’ocupació afecta especialment al Marroc, que representa el 21 % del 

total de persones que no treballen, seguit de l’Equador (8 %), Bolívia (7 %) i 

Colòmbia (6 %). Pel que fa al Marroc, afecta especialment als homes, que 

representen el 20 % del total d’homes que no treballen. 

 

1.10 Treball regular/irregular 

Durant l’any 2011 s’ha observat un increment de 6 punts del treball irregular respecte 

el 2010, que ja representa el 56 % del total de les persones que treballen. 

 

El treball irregular afecta especialment al sector del servei domèstic (que segueix 

incrementant-se i ja representa el 46 % del total) igual com passa amb els altres 

serveis (el 17 %), i es redueix a la construcció, per la caiguda de l’ocupació. Per tant, 

afecta especialment les dones. 

 

També hem d’esmentar l’existència d’un atur camuflat en el servei domèstic 

discontinu, de persones que per poder renovar les seves autoritzacions de treball es 

donen d’alta a la Seguretat Social com a discontinus, es paguen les cotitzacions a la 

Seguretat Social però no treballen o treballen en un altre sector. 

 

Davant d’aquesta situació, cal tenir en compte les conseqüències que la integració 

del règim especial de treballadores de la llar en el règim general de la Seguretat 

Social pugui tenir en desaparèixer, a partir de l’1 de juliol,  l’opció de la cotització en 

com a fixo discontinu, una situació àmpliament utilitzada per aquelles dones que 

presten els serveis en més d’un casa.  

 

Per països, afecta especialment Bolívia (21,2 % del total), un col·lectiu altament 

feminitzat (el 69 % són dones), seguit del Marroc, Colòmbia i Equador.  

 

Si analitzem el comportament dels darrers anys, veiem com després de la important 

caiguda fruit del procés de regularització extraordinària del 2005 que deixa el treball 

irregular al 35 % al 2006, es produeix un increment en els anys de bonança 

econòmica que arriba al seu màxim al 2008 amb un 55 % i a partir d’aquí, ja en 

plena crisi econòmica, aquest percentatge es redueix fins al 50 % al 2010, però 

augmenta de forma significativa en el 2011 i se situa en l’esmentat 56 %. 
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1.11 Conclusions 

Les dades presentades posen de manifest, com ja es vam poder veure a l’any 2010, 

la forta incidència de la crisi econòmica entre les persones immigrades, fins al punt 

de constituir l’eix explicatiu de la memòria presentada. 

 

Això confirma que, malgrat el que determinades declaracions interessades ens han 

volgut fer creure, les persones estrangeres són tan víctimes de la crisi com les 

espanyoles. És per això que rebutgem tots els discursos que culpabilitzen la 

immigració de la crisi econòmica, l’atur o del dèficit del nostre estat del benestar, i 

una visió utilitària que veu les persones immigrades com a recursos vinculats a les 

necessitats del nostre mercat laboral. 

Però les dades també ens mostren que una de les conseqüències indirectes de la 

crisi econòmica pot ser l’increment de la irregularitat sobrevinguda de moltes 

persones estrangeres que no poden renovar les seves autoritzacions per trobar-se 

en atur o per no haver cotitzat a la Seguretat Social el mínim necessari per fer-ho. 

Per tant, aquesta realitat posa de manifest la necessitat d’incrementar les mesures 

de flexibilització dels tràmits de renovació de les autoritzacions de treball recollides 

en el Reglament d’estrangeria, que es va aprovar el juny del 2011per fer front a 

aquest possible augment de la irregularitat sobrevinguda.  

 

S’ha de tenir en compte, a part dels efectes personals que comporta la pèrdua de la 

situació de regularitat, que aquesta pèrdua també representa un greu cost social, ja 

que afecta persones moltes d’elles que es troben en un avançat procés d’inserció 

social. Aquest situació ens pot portar a la contradicció d’haver de sol·licitar mà d’obra 

des del país d’origen quan l’economia es reactivi i disposar d’un important nombre 

de persones en situació irregular al nostre país amb un elevat nivell d’inserció social i 

cultural. 

 

D’altra banda, l’important percentatge de treball irregular també hauria de comportar 

una intervenció decidida de la Inspecció de Treball contra aquest frau a la Seguretat 

Social i als drets dels treballadors i les treballadores.  

 

En aquest sentit, malauradament s’ha de tenir en compte que l’esperada desaparició 

del Regim especial de treballadores de la llar i la seva inclusió al Règim general de 

la Seguretat Social, que va entrar en vigor el passat 1 de gener, pot tenir efectes 

negatius, si no es prenen la mesures d’informació oportunes, sobre les treballadores  

estrangeres que estaven adscrites a la modalitat de fixes discontinues. En aquesta 

situació, les treballadores que estaven ocupades en diferents domicilis es donaven 

d’alta elles mateixes a la Seguretat Social i elles feien la liquidació corresponent. 
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Amb això, podien complir els requisits que els permetia accedir a la renovació de les 

seves autoritzacions de treball.  

 

En canvi, la nova normativa preveu que siguin els ocupadors els que han de 
contractar i de donar d’alta a la Seguretat Social les treballadores des de la primera 
hora de treball efectiu. S’ha donat un període de 6 mesos per poder actualitzar la 
situació administrativa a la nova normativa, i a partir de l’1 de juliol es donarà de 
baixa a la Seguretat Social les treballadores acollides a la situació de fixes 
discontinues que no hagin normalitzat la seva situació, amb els efectes negatius que 
això pugui comportar pel que fa a la pèrdua de la seva regularitat administrativa. 
 

D’altra banda, també s’haurien de potenciar els procediments existents, com ara 

l’arrelament laboral o la col·laboració amb la Inspecció de treball, previstos a la 

legislació, per donar sortida als treballadors i treballadores estrangers que es veuen 

abocats a treballar de manera irregular. 

 

Per últim, rebutgem qualsevol tipus d’instrumentalització política que potencia una 

imatge negativa de la immigració i juga amb els sentiments irracionals, la por i el 

desconeixement de la ciutadania per obtenir rèdits electorals. En aquests moments 

complicats deguts a la crisi econòmica que estem vivint és necessari més que mai 

treballar per promoure la cohesió social i la convivència.  

 

 

Barcelona, febrer de 2012 


