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Entrevista: Ghassan Saliba*

“L’Estatapostaper
empleatsforansbarats”
POLÍTICA D’IMMIGRACIÓ · “No posem les bases per atreure
treballadors qualificats” BAIXOS COSTOS · “El govern central vol
mà d’obra barata per mantenir la competitivitat de l’economia” Per B.B.

N
ascut al Líban el 1957,
Ghassan Saliba va emi-
grar el 1976 a Bèlgica,
on va cursar estudis
universitaris. Des del

1981 viu a Barcelona, on va comen-
çar compaginant la feina de corres-
ponsal del diari libanès An-Nidaa
amb diverses col·laboracions amb
ONGs i entitats socials que treballen
amb el món àrab. Està afiliat al sin-
dicat Comissions Obreres des de
l’any 1994.

Quina és la formació dels immigrants
que arriben a Catalunya?
Una part més important del que
pensem tenen estudis mitjans o su-
periors. En línies generals, la pre-
paració dels immigrants no es cor-
respon amb la feina que fan a Cata-
lunya i això és així perquè la
política d’immigració de l’Estat no
passa per atreure treballadors qua-
lificats. Encara està vigent el tòpic
que diu que la immigració és per a
treballadors no qualificats, una
dita que comença a trencar-se amb
l’arribada de professionals molt
ben preparats de l’Europa de l’Est.
De fet, el 80% de les vacants del
Servei Català d’Ocupació són per a
feines qualificades.

La població immigrada es concentra a la
construcció, la feina de la llar i l’hostale-
ria. ¿Trobarien mà d’obra aquests sec-
tors sense l’arribada d’immigrants?
La concepció del sistema estableix
la utilització de la mà d’obra immi-
grada per abaratir costos i,
d’aquesta manera, fer competitiva
l’economia espanyola. Això com-
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porta unes condicions laborals pre-
càries. La construcció, l’hostaleria
i les feines domèstiques no són en
general feines atractives per a la
població d’aquí, especialment per
als joves, però tampoc per als im-
migrants. La prova d’això és el des-
plaçament de mà d’obra que es
produeix per exemple en l’hostale-
ria. Els immigrants quan arriben
accepten treballar en aquesta acti-
vitat, però quan porten un temps
aquí i han estabilitzat la seva situ-
ació busquen altres feines amb mi-
llors condicions.

¿Es produeixen rotacions en les feines
que fan els immigrants?
Evidentment, hi ha desplaçaments
per la mà d’obra immigrada que
passa a treballar en altres sectors.
L’agricultura era una gran font
d’ocupació per als immigrants i avui
en dia no concentra més del 5% dels
treballadors forans. A banda de la
crisi que travessa l’activitat, moltes
de les ofertes de feina són temporals
i, en general, poc atractives. El pes
de l’hostaleria també s’ha moderat
en els últims anys.

Quant temps triga un immigrant a tro-
bar feina a Catalunya?
Depèn del seu origen, la llengua
que parla i l’estació de l’any en què
arriba. Si no té papers, com és el
cas del 75% dels immigrants,
passa dificultats, però menys que
en d’altres països d’Europa, on és
molt complicat treballar sense
estar regularitzat. Els immigrants,
però, saben que trobaran feina a
Catalunya i Espanya, perquè l’eco-

nomia està creixent i hi ha dèficit
de mà d’obra. Això no és bo per a
l’economia, ja que com més emple-
ats hi ha en condicions precàries
en un país més difícil és aconse-
guir un mercat de treball de quali-
tat i qualificat. No obstant, aques-
ta no sembla la prioritat del govern
central, que aposta per una mà
d’obra immigrada barata.

Quin model creu que seria més adient
per a l’Estat?
El sistema tal com està muntat ara
per ara dificulta l’arribada de treba-
lladors d’alta qualificació. Hauríem
d’obrir vies de contractació eficients
al país d’origen per cobrir les neces-
sitats del mercat de treball de l’eco-
nomia catalana. Això no impediria
l’arribada de treballadors sense pa-
pers, però el seu nombre disminui-
ria. S’ha de buscar un equilibri entre
una política d’immigració flexible i
una de mà dura que aturi l’econo-
mia submergida.

Quins col·lectius o nacionalitats són els
que actualment tenen més presència a
Catalunya?
Els marroquins, equatorians, co-
lombians i argentins són els que,
tradicionalment, més presència han
tingut a Catalunya. En els últims
mesos estan arribant força bolivians
i romanesos. ■

* Ghassan Saliba Zeghondi és secretari
d’immigració de CCOO de Catalunya i
director del Centre d’Informació de
Treballadors Estrangers (CITE) d’aquest
sindicat.

TANTXTANT

Treball universitari

Les últimes dades sobre demanda de carreres uni-
versitàries mostren que medicina és la més sol·li-
citada a Catalunya (2.797 peticions) enfront

d’una oferta de places de 860. L’informe més recent del
CIS també situa als metges com la professió més valo-
rada. Els enquestats afirmen que la seva elevada valo-
ració té a veure amb la seva utilitat social, el seu presti-
gi social i, en tercer lloc, amb el fet d’estar ben pagada.

Amb tot, l’informe del CIS mostra també alguna cosa
aparentment sorprenent: les professions de paleta i
lampista estan més ben valorades que les d’advocat,
jutge, periodista, escriptor o policia. Una part de l’ex-
plicació d’aquesta valoració es troba en la disminució
substancial del salari relatiu dels universitaris enfront
dels graduats de nivells educatius inferiors. El 1995 un
universitari guanyava un 97% més que un treballador
amb estudis primaris, segons les dades de l’Enquesta
de Salaris. El 2002, un universitari guanyava solament
un 67% més. I la disminució continua. L’explicació
d’aquesta espectacular caiguda en la rendibilitat relati-
va dels estudis universitaris a Espanya és l’enorme aug-
ment dels universitaris que accedeixen al mercat labo-
ral i una demanda de noves especialitzacions que no
creix al mateix ritme. La conseqüència més directa
d’aquest desajustament és que els nous universitaris
ocupen llocs de treball cada vegada de menys qualifica-
ció. Aquest fenomen es coneix com sobrequalificació o
la síndrome jasp (jove encara que sobradament prepa-
rat). Un article del Banc d’Espanya assenyala que un
18% de la caiguda observada en els rendiments salari-
als de l’educació universitària pot atribuir-se al fet que
els universitaris treballen en ocupacions cada vegada
de menys qualificació. Ser universitari ja no és el que
era. I sembla que gran part de la població ho té clar, si
s’ha de jutjar per les respostes a l’estudi del CIS.

José García Montalvo
Professor de la UPF

El Banc Mundial
eleva fins al 10,4% el
creixement de la Xina

nomia xinesa, ja que la in-
flació es manté baixa, la ca-
pacitat productiva creix
d’acord amb la demanda i el
país gaudeix d’un folgat su-
peràvit en la balança co-
mercial, segons l’anàlisi del
Banc Mundial.

Sobreproducció
No obstant, l’entitat consi-
dera que un creixement més
moderat evitaria els riscos
d’un escalfament excessiu
de l’economia, ja que els ex-
perts temen que l’alta inver-
sió pot portar a una sobre-
producció. Entre les mesu-
res que ha pres Pequín per
moderar el ritme del creixe-
ment hi ha una retallada de
la liquiditat bancària, l’endu-
riment de les traves admi-
nistratives per limitar la in-
versió immobiliària i el rela-
xament dels controls en els
fluxos de capitals.

El Banc Mundial aposta
perquè la Xina continuï apre-
ciant el yuan respecte al
dòlar, ja que així podrien
augmentar les importaci-
ons –i es contribuiria a la
disminució del dèficit dels
Estats Units– i es reduiria
l’entrada de capitals. ■

| La inflació es manté
baixa, la producció
creix i el país té un
còmode superàvit
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El Banc Mundial va revisar
ahir a l’alça les previsions
sobre el creixement de l’eco-
nomiadelaXinaperaaquest
any fins al 10,4%, nou dèci-
mes més que les estimacions
que es van fer al maig. L’or-
ganisme internacional pre-
veu que aquesta alça se sua-
vitzarà fins al 9,3% l’any vi-
nent, encara que aquestes
xifres mantindran la Xina al
capdavant de les taxes de
creixement global.

L’augment del PIB xinès
en el segon trimestre va ar-
ribar fins a l’11,3%, la taxa
més elevada dels últims deu
anys. La inversió continua
sent el principal impuls de
la demanda, malgrat l’es-
forç del govern xinès per es-
timular el consum, i respec-
te a l’oferta, la indústria se-
gueix superant els serveis.
Les perspectives continuen
sent favorables per a l’eco-




