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El Col·legi d’Economistes de Catalunya debat els 

reptes que genera la immigració  

En una taula rodona al Col·legi d’Economistes de Catalunya sobre immigració 

amb experts en economia i dret, el fundador i director de l’ONG Proactiva Open 

Arms Òscar Camps va destacar que “els estats europeus tenen una política 

comuna en relació a la immigració al Mediterrani marcada per una inacció 

deliberada i l’externalització i militarització de les fronteres” i va denunciar que 

“Espanya bloqueja l’Open Arms per por a l’extrema dreta”.  

Barcelona, 27 de Novembre de 2019.- Les comissions d’Economia Financera, 

d’Economia Internacional i Unió Europea i d’Economia Social del Col·legi d’Economistes 

de Catalunya (CEC) van organitzar ahir a la tarda una taula rodona sobre els motius i 

causes dels fluxos migratoris, la responsabilitat dels Organismes Internacionals, de les 

Administracions Públiques i de les ONG que treballen sobre el terreny, així com de la 

integració de les persones migrants. 

El fundador i director de l’ONG Proactiva Open Arms Òscar Camps va afirmar que “el 

mar mediterrani ha estat la casa comuna de civilitzacions mil·lenàries i ara és la fossa 

comuna de milers de joves”. Camps va destacar que “els estats europeus tenen una 

política comuna en relació a la immigració al mar mediterrani marcada per una inacció 

deliberada i l’externalització i militarització de les fronteres”. A més va alertar que “en 

l’última legislatura europea han mort 18.000 persones al mar mediterrani, el més 

militaritzat del planeta, sense contar els que han desaparegut i no estan en les xifres 

oficials”.  

El director de l’ONG Proactiva Open Arms va denunciar que “Espanya ha estat el pioner 

en signar acords i construir murs per frenar la migració, i ara bloqueja l’Open Arms 

perquè té por de l’extrema dreta”. D’altra banda, Òscar Camps va recordar que “al llarg 

de la història el 3,4% de la població mundial sempre ha migrat” i va alertar que “tot i que 

complim amb el dret marítim internacional, els vaixells d’Open Arms han estat retinguts 

en 5 països de la Unió Europea”. 

D’altra banda, el professor de Dret Marítim i Seguretat Marítima a la Universitat 

Politècnica de Catalunya (UPC) i coordinador legal de l’ONG Proactiva Open Arms 

Jaime Rodrigo de Larrucea va subratllar que “la legalitat internacional és molt clara i 

obliga els estats a facilitar ports segurs a les persones rescatades al mar” i va afegir que 

“el marc legal internacional també prohibeix les devolucions en calent i garanteix a 

tothom el dret a demanar asil”. D’aquesta manera, el professor de Dret Marítim de la 

UPC va alertar que actualment s’estan vulnerant fins a 5 legislacions i convenis 

internacionals. Rodrigo de Larrucea també va explicar que “la realitat és que hi ha un 

forat negre al Mediterrani davant de la costa de Líbia, un estat fallit, on només actuen 

les ONG”. El professor de la UPC va comentar que “la crisi viscuda aquest passat estiu 

ha fet que Alemanya hagi vist que ha de posar una mica d’ordre en les polítiques dels 

estats europeus pel que fa a la migració al Mediterrani”.  

 

 



 

 

A la taula rodona també va intervenir el director d'Atenció i Acollida a la Immigració de 

l'Ajuntament de Barcelona Ramon Sanahuja, el qual va assegurar que “no s’entendria 

la raça humana sense el fenomen de la migració” afegint que “la migració és 

consubstancial al fet urbà i a la idiosincràsia de Catalunya”. Sanahuja va explicar que “a 

Espanya la gestió de la migració està molt centralitzada i no ens dona les eines suficients 

a les entitats municipals”. També va alertar que “avui en dia és pràcticament impossible 

emigrar a Espanya de manera legal i això condemna les persones a viure 3 anys en 

mans de les màfies”. Pel que fa a la situació a Barcelona, Sanahuja va explicar que 

“actualment hi ha 333.515 persones estrangeres residents a Barcelona, el 20,2% de la 

població total” i va destacar que “la primera nacionalitat d’aquestes persones és la 

italiana, mentre que les nacionalitats africanes només representen el 7% del total”. 

Sanahuja també va voler posar èmfasi en el fet que “el percentatge de titulats 

universitaris entre els estrangers no comunitaris és superior a la de la població 

espanyola que viu a Barcelona”. Finalment va comentar que “des de l’Ajuntament de 

Barcelona acollim i orientem les persones que arriben”.  

La taula rodona sobre reptes migratoris va comptar a més amb la intervenció del 

president de la Comissió d'Economia Internacional i Unió Europea (UE) del Col·legi 

d'Economistes de Catalunya i president del Consell Català del Moviment Europeu 

Xavier Ferrer, el qual va explicar que “a la Unió Europea no hi ha una política comuna 

en relació a la immigració, és una qüestió que depèn dels estats”. “Justament el que 

necessitem és que hi hagi una política europea comuna combinada amb una 

governança multinivell que impliqui també les entitats municipals”, va opinar Ferrer. El 

president de la Comissió d’Economia Internacional i UE del CEC va comentar que “es 

preveu que Àfrica dupliqui la seva població en 20 anys i això juntament amb la migració 

lligada al canvi climàtic farà que la problemàtica de la migració a Europa vagi en 

augment”. En aquest sentit, Xavier Ferrer va afirmar que “a Catalunya necessitem la 

immigració” i va assegurar que “hi ha un vincle positiu entre immigració i creixement 

econòmic, també en relació al sistema de pensions”. Finalment, Xavier Ferrer va 

demanar “facilitar que els immigrants puguin contribuir més a nivell laboral”.   

La membre de la Junta de Govern i presidenta de la Comissió d'Economia Financera 

del Col·legi d'Economistes de Catalunya (CEC) Carme Garcia va donar la benvinguda 

a l’acte, moderat pel president de la xarxa de Business Angels del CEC 

EconomistesBAN Pol Font. Finalment, la presidenta de la Comissió d'Economia Social 

del CEC Maite Soler va ser la responsable de cloure’l. 

El Col·legi d'Economistes de Catalunya és una corporació de dret públic de caràcter 

professional, que compta amb més de 8.000 col·legiats i col·legiades i més de 1.500 

societats i despatxos vinculats dedicats a les diferents vessants de l'economia i 

l'empresa. Mitjançant l’organització d’activitats i prestació de serveis, es configura com 

un centre de formació i actualització professional i com un fòrum d'opinió obert a la 

societat en general. www.coleconomistes.cat  
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Per a més informació: 
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