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Presentado

A la cimera de la Unió Europea celebrada del 13 al 15 de desembre de 2002 a Copenhaguen

es va ratificar l'admissió d'Eslováquia, Eslovénia, la República Txeca, Estonia, Letónia,

Lituánia, Polonia, Hongria, Malta i Xipre a la Unió Europea. L'l de maig de 2004 s'hauran

d'haver ratificat els tractats d'adhesió i aquests 10 pai'sos serán ja membres de pie dret de la

Unió Europea. Queden fora d'aquesta fase d'ampliació Romanía, Bulgaria i, en una situado

mes complicada, Turquía. Els tres pai'sos mantenen encara diferents nivells d'incompliment

de criteris básics per la plena incorporado.

Aquesta incorporado ha tingut com a base l'assoliment de posicions comunes, negociades

individualment segons acord adoptat en el Consell d'Hélsinki de desembre de 1999. En el

Consell de Nica, de desembre de 2000, s'acorda integrar en la negociaeió les diferents

demandes de mesures transitorios, entre les que destaquen les relatives a la lliure circulació

de persones, tema que genera fortes preocupacions des del punt de vista deis moviments

migratoris en els pai'sos de la Unió fronterers amb els pai'sos candidats (especialment

Alemanya i Austria) i també s'acorda tancar un calendan de .negociacions que asseguri la

fmalització de la negociaeió per adoptar el cabal comunitari estructurat en 31 capítols. El

desembre de 2002. a Copenhaguen, es confirma que están tancades totes les negociacions deis

31 capítols i s'acorda l'adhesió deis 10 nous membres de la Unió.

L'ampliació és ja, per tant, un fet irreversible, que no vol dir que la integració sigui una

realitat assolible a curt termini. El procés intern de cada país s'ha de fer. El concepte de

"mesures transitóries" pot allargar aspectes concrets de la incorporado efectiva. Finalment, la

construcció d'una "unió europea" real és un procés complex i-fins i tot amb un final incert,

com ens recorda la crisi europea front el tema d'Iraq, materialització d'unes tensions sobre la

forma d'entendre el qué és la Unió Europea que s'han anat manifestant repetidament, tot i que

amb intensitats i formes diferents, des deis fináis deis anys 90.

En aquest escenari europeu i internacional, en el que els jocs d'alineament basats en posicions

unilateralistes es confronten, cada cop mes obertament, amb la construcció sempre lenta i



Patronat Cátala Pro Europa

Efectes de P ampliado de la UE sobre els ámbits social i cultural de Catalunya

complexa de polítiques multilateralistes, el procés d'ampliació, amb la incorporado de 10

paísos a la "xarxa multilateral europea", la perspectiva de noves incorporacions (Romania i

Bulgaria) i la perspectiva de la negociació amb Turquía, un repte en aquest cas si que

plenament multilateral i multicultural, i sobretot el procés constituent en realització en el marc

de la Convenció, fan cada cop mes evident que la construcció de la Unió Europea i la seva

ampliació es configuren com una realitat i una perspectiva de futur que exemplifica amb

precisió, en un moment molt oportú encara que extraordináriament complex, el que significa

la cooperació, el multilateralisme i una determinada manera d'entendre la globalització. La

visualització del procés de creixement de la Unió Europea com una forma concreta i

estructurada de gestionar la globalització aporta una resposta, encara regional, pero clarament

positiva i netament diferenciada del "model americá" de globalització, del que sembla

resultar-ne una creixent desestructuració económica, social i política de les regions que operen

sota les seves "regles del joc" com Llatinoamerica, África o Orient Mitjá. Evidentment, no

tots els paísos europeus ni tots els seus dirigents teñen aquesta visió de les coses, com ho

demostra el "cas Iraq", pero, segurament aixó succeeix perqué les regles de joc de l'incipient

model multilateralista i multicultural europeu ho fan possible i, fins i tot, inevitable.

Aquesta complexa i imprevisible situació, pero, no ha d'amagar que la hipótesi de partida

d'aquest informe, que rampliació és un fet altament positiu peí eonjunt d'Europa i també per

a Catalunya, sembla plenament confirmada com es podrá comprovar al llarg de Pinforme, al

menys peí que fa ais ámbits social i cultural. I aixó amb independencia de quins siguin els

reptes concrets que puguin plantejar-se-li a Catalunya a partir de Pampliació.

Aquests elements del model europeu, que Pampliació fan mes visibles i tangibles que mai,

afecten a moltes dimensions de la societat europea, pero, son sobretot i de forma especial en

aquests moments, un fet de molt fort impacte social en sentit estricte. L'ampliació aporta,

intrínsecament, una ampliació de Pespai económic europeu i, també, una manera concreta

d'entendre la societat i la convivencia. I aquesta aportado, i el corresponent impacte que pot

teñir a Catalunya, és el factor mes rellevant i significatiu a considerar.
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Els ámbits social i cultural.

L'organització de l'análisi deis dos ámbits de societat i cultura s'ha fet segregant l'ámbit

cultural de la resta de l'ámbit social. Aquesta opció s'ha pres en rao de la forta especificitat i

de l'alta relleváncia que té per a Catalunya l'ámbit cultural, i molt especial, l'ámbit lingüístic.

En l'ámbit societat han quedat inclosos tots els altres aspectes que fan referencia a estructura

social i polítiques publiques de benestar social.

L'estructura d'análisi d'aquests dos subámbits s'ha mantingut homogénia fins allá on ha estat

possible, diferenciant-se en aquells temes en els que la naturalesa deis elements a analitzar ho

han fet necessari.

Certament, l'análisi de les conseqüéncies que pot teñir la futura adhesió de nous paísos a la

UE per ais ámbits social i cultural de Catalunya és una qüestió complexa que, a mes es

planteja en un moment especialment incert En aquest sentit, i només a títol introductori,

poden assenyalar-se les següents observacions i restriccions que ha hagut d'assumir l'análisi.

a. L'elaboració d'aquest treball ha requerit recopilar informado sobre uns páísos que

constitueixen unes realitats socials, económiques i culturáis molt distintes (i llunyanes) a la

de Catalunya. En aquesta mateixa direcció, també s'ha d'assenyalar que la situació i les

característiques deis estats candidats no son homogémes entre si, ja que hi ha importants

diferencies entre ells.

b. Hi ha múltiples incerteses respecte del futur desenvolupament d'aquest procés. Tant peí

que fa referencia al conjunt de la mateixa Unió Europea (que, com és sabut, es troba en un

procés de redefinició del seu marc constituent), com respecte de les perspectives

d'evolució futura deis estats candidats (son economies en transició, que han d'adaptar-se

ais valors i al marc normatiu de la Unió Europea).

c. S'ha de prendre en consideració la dificultat d'establir les interactivitats, evidentment

intenses i rellevants, entre els diferents ámbits considerats en aquest treball. En aquest

sentit s'ha optat per centrar l'análisi en els impactes que afecten directament i de forma

mes tangible ais ámbits analitzats. No s'ha intentat, per tant, identificar els impactes socials
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o culturáis indirectes que puguin provocar, per exemple, els canvis en l'activitat económica

que generi rampliació.

d. S'ha assumit la restricció de les fortes debilitáis informatives encara existents per a

realitzar treballs d'análisi sobre l'Europa 25. Sovint no es disposa d'informació

comparable, tot i Fimportant esforc que han fet les institucions europees i, especialment

Eurostat i els órgans responsables de la gestió de Fampliació, en aquest camp.

10
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Objectius

En el marc d'análisi descrit, els objectius d'aquest apartat del projecte son, peí que fa a

l'ámbit social, els següents:

1- Situar l'escenari social europeu a 25 i ubicar Catalunya en aquest marc.

2- Identificar els impactes que pot produir l'ampliació sobre l'estructura social de

Catalunya en els seus nivells mes estructuráis.

3- Analitzar els impactes que pot produir l'ampliació en els ámbits de construcció de

capital social i de les polítiques publiques de protecció, promoció i benestar social.

4- Identificar, a partir de Panálisi anterior, els principáis reptes a abordar en el marc

d'una estrategia de sosteniment i reforcament de la cohesió social de Catalunya en el

marc d'una Europa ampliada i mes diversificada en tots els ámbits.

Les árees d'análisi que s'han establert per la realització de l'estudi han estat, d'una part,

l'estructura demográfica i l'estructura sociológica entesa, aquesta darrera, com el marc de

relacions socials, deis models de convivencia i deis models d'organització social. D'altra part

lloc s'ha considerat l'análisi deis principáis ámbits de construcció del capital social i de

desenvolupament de les polítiques publiques de benestar social: ensenyament, habitatge i

protecció social i seguretat col lectiva i de desenvolupament personal.

Els objectius que s'han intentat assolir en l'análisi de l'ámbit cultural son:

a. En primer lloc, recopilar informado básica sobre l'estructura deis mercats i les polítiques

culturáis en els pa'ísos candidats, per a poder avaluar de la manera mes ajustada possible els

efectes de l'ampliació. Cal dir que aquesta aportado al coneixement deis futurs "nous"

estats de la UE també pot ser d'utilitat per al disseny d'estratégies de cooperació cultural i

d'intercanvi comercial des de Catalunya amb els nous estats membres de la Unió.
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b. En segon lloc, identificar i analitzar quins son els principáis efectes que l'ampliació pot

teñir en l'ámbit de la cultura sobre el conjunt de la Unió Europea, tant en relació a les

seves polítiques sectorials, com respecte l'estructura i desenvolupament deis mercats

culturáis.

c. En tercer lloc, identificar i analitzar els efectes mes destacables d'aquest procés sobre els

sectors culturáis de Catalunya, tot tractant de comparar la posició que ocupa actualment

Catalunya en el marc de la UE (deis 15), i el lloc que pot ostentar en la UE ampliada (deis

25).

d. Finalment, i sobre la base deis punts anteriors, definir els principáis reptes de Catalunya en

l'ámbit cultural davant l'ampliació, i proposar uns indicadors de seguiment del procés.

Com ja s'ha indicat anteriorment aquí tan sois es presentaran el que anomenem "impactes

socials directes" de l'ampliació. Així mateix, cal ressaltar que en aquest treball tan sois es

treballa en el nivell deis impactes que pot generar Pampliació europea i, en cap cas, es pretén

ampliar aquesta óptica a ranálisi deis impactes i efectes que pot teñir per a Catalunya el

desenvolupament global de la Unió en totes les seves altres vessants i, menys encara, será

objecte d'aquesta análisi els impactes que es puguin derivar de Tactual conjuntura

internacional sobre el mateix procés de construccio europea i sobre Catalunya tot i que, molt

probablement, els esdeveniments internacionals de fináis de 2002 i principis de 2003 poden

ser molt mes rellevants peí procés de construccio europea que la mateixa ampliado.

Finalment s'ha de teñir en compte, també, que la integrado de Catalunya a la UE té un sentit

dinámic: tot i haver-se produ'ít formalment ja fa anys, en la práctica avanca de manera

progressiva. Així, hi ha molts processos d'aquesta integrado que están en constant evolució.

Conseqüentment, els reptes d'adaptació i millora de la posició deis agents culturáis del país en

un escenari ampli i obert com ho és la UE, es renoven permanentment en funció del

desenvolupament del propi país i del context general de la Unió que es veurá sotmés a un nou

canvi degut al procés d'ampliació.

12
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Metodología

La metodología emprada per a la realització informe sobre els impactes de l'ampliaeió en

l'ámbit social i cultural ha estat partir d'informes parcials sectorials o temátics realitzats per

especialistes de reconeguda solvencia, material disponible a Internet. A partir d'aquests

informes, i d'una serie de sessions de debat amb actors deis sectors implicáis, s'ha realitzat

una sintesi que dona eos al present informe sobre els ámbits social i cultural.

L'enfocament triat, consistent en seleccionar experts reconeguts en cadascun deis ámbits

triats, ve donat per la materia que es objecte de l'estudi. Els ámbits social i, en menor mesura,

cultural es caracteritzen per aglutinar un conjunt de sectors i d'árees de polítiques publiques

heterogenis, que van des de l'habitatge fins la seguretat ciutadana, per citar dos exemples. La

impossibilitat de trobar un grau suficient d'expertesa en matéries tan dispars en un únic expert

(o fins i tot en un grup reduít d'experts) obligava a disposar d'un equip formal per

especialistes en ámbits diversos. Aquesta opció, que té com a certa contrapartida una major

dificultat d'aglutinar els resultáis deis informes de base, garariteix la máxima qualitat sectorial

i, en conseqüéncia, permet que la sintesi resultant no es vegi perjudicada per un coneixement

de base incomplet o parcialment insuficient.

Els informes en els que s'ha basat aquesta sintesi peí que fa a l'ámbit soeietat han estat els

següents.

1- Efectes demográfics de l'ampliaeió de la Unió Europea sobre Catalunya. Andreu

Domingo i Valls i Jordi Bayona i Carrasco (Centre d'Estudis Demográfics).

2- Política de migracions: Andreu Olesti Rayo (Universitat de Barcelona)

3- L'ampliaeió de la Unió Europea: Impacte en l'estructura social i el sistema

d'ensenyament de Catalunya: Xavier Matheu i Bernat Albaigés. (Fundació Cirem).

13
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4- Repercussions de 1'ampliació de la Unió Europea en el sector de l'habitatge a

Catalunya: Carme Trilla, consultora experta en habitatge.

5- Els efectes de 1'ampliació de la Unió Europea per a Catalunya. La seguretat ciutadana:

Jaume Curbet, consultor expert en seguretat ciutadana.

6- Realitats i expectatives de la política social europea: Ricard Goma i Quim Brugué

(Universitat Autónoma de Barcelona).

A mes d'aquest material básic, per a la realització d'aquest informe s'han utilitzat fonts

addicionals d'informaeió aparegudes al llarg del procés de treball i s'han aportat elements

d'análisi destinats a cobrir, en la mesura del que sigui possible, els inevitables gaps que el

treball compartimentat hagi pogut ocasionar.

Els informes en els que s'ha basat aquesta síntesi peí que fa a l'ámbit cultural han estat els

següents.

. Les polítiques culturáis: Jordi Baltá i Eduard Delgado (Fundació Interarts).

. La producció cultural: Lluís Bonet (Universitat de Barcelona).

. La promoció cultural a 1'exterior: Francesc Puértolas (Instituto Cervantes).

. El turisme cultural: Jordi Baltá i Eduard Delgado (Fundació Interarts).

. La llengua: Isidor Mari (Universitat Oberta de Catalunya).

. La recerca i el desenvolupament (R-D): Ezequiel Baró (BCF Consultors).

Aquests treballs constitueixen la principal font d'informaeió utilitzada en aquest estudi, i, com

en el cas de l'ámbit de societat, es poden consultar a Internet. La lectura d'aquests textos

proporciona, per tant, una visió detallada i aprofundida deis efectes de 1'ampliació de la UE

sobre els sectors culturáis de Catalunya en cadascun deis apartats eonsiderats.

14
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Les conclusions de les dues síntesis van ser presentades i debatudes en dues sessions de

treball que comptaren amb la partieipaeio d'experts i de persones responsables d'institucions i

organitzacions socials i culturáis del país. En la versió definitiva d'aquest document s'han

considerat les principáis conclusions d'aquestes reunions.

15
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Continguts

La part de l'estudi sobre els impactes socials per a Catalunya de l'ampliació de la Unió

Europea s'estructura en tres blocs. En el primer d'ells s'analitzen les dades demografiques

básiques, els fluxos migratoris actuáis i les tendéncies esperables de modificado d'aquests

fluxos a partir de Tampliació, i els possibles impactes que pugui produir l'ampliació sobre

l'estructura social de Catalunya. En el segon bloc s'analitzen el que s'ha anomenat ámbits de

construcció el capital social i polítiques publiques de protecció, promoció i benestar social. En

aquest darrer bloc s'ha treballat sobre l'ámbit educatiu, l'habitatge, la política social i la

seguretat.

Per a cada un d'aquests ámbits s'han intentat identificar l'estat de la qüestió i els possibles

efectes, tant positius com negatius, que es puguin derivar del procés d'ampliació per a

Catalunya. L'estructura formal d'aquest ámbit d'análisi inclou els següents apartats:

a. Demografía i immigració.

b. Estructura social

c. Ensenyament

d. Habitatge

e. Seguretat ciutadana

f Servéis básics de protecció, promoció i benestar social

En el tercer bloc es recullen algunes dades básiques, les que s'han pogut trobar per a tots els

paisos i per a Catalunya i que eren raonablement comparables, que permeten posicionar i

dimensionar Catalunya respecte els actuáis 15 membres de la Unió i els deu que s'incorporen

amb l'ampliació.

16
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Peí que fa a la síntesi de l'apartat dedicat a cultura l'análisi s'ha centrat en:

a. L'estudi deis sectors culturáis focalitzant l'estudi en els subsectors del patrimoni artístic i

historie, les arts plástiques, les arts interpretad ves (musicals i escéniques) i les industries

culturáis (llibre, fonogrames, audiovisual, etc.).

b. Atesa la seva importancia com a mitjá d'expressió cultural d'una col lectivitat, aquest

treball també ha analitzat, amb especial intensitat, els efectes de l'ampliació en l'ámbit de

la llengua. Ja fa anys que hi ha un debat sobre el reeoneixement del caíala en la normativa i

les actuacions de la UE i, per tant, és una qüestió que ocupa una posició central en el

present estudi.

c. S'ha considerat específicament el sector del turisme i la seva relació amb les activitats

culturáis. La riquesa i varietat del patrimoni cultural de Catalunya, i la fortalesa del seu

sector turístic, justifiquen el tractament diferenciat d'aquestes temátiques.

d. Finalment, s'ha contemplat el sector de la recerca i desenvolupament (R-D), que

habitualment no s'inclou en I'esfera de les activitats culturáis tot i que és ben ciar que

aquesta activitat té un impacte directe sobre el desenvolupament cultural del país.

L'estmctura formal de l'análisi de l'ámbit cultural inclou els següents apartats:

El present document d'estructura en els tres grans blocs següents, que contenen els apartats

que s'indiquen en cadascun d'ells:

a. Característiques generáis i perfil deis sectors culturáis deis pa'isos candidats a l'ampliació

de la UE en relació amb els estats membres de la Unió Europea.

b. Efectes de l'ampliació sobre el marc institucional i sobre les polítiques de la Unió Europea

en l'ámbit cultural.
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c. Principáis reptes i caractenstiques de les politiques culturáis deis paísos candidats i efectes

de la integració sobre les seves politiques culturáis.

d. Reptes de 1'ampliació de la UE sobre els mercats i les politiques culturáis de Catalunya

proposta d'indicadors d'avaluació i seguiment deis efectes de 1'ampliació de la UE sobre

Catalunya.
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PRIMERA PART: EFECTES DE
L'AMPLIACIÓ DE LA UE SOBRE
L'AMBIT SOCIAL DE
CATALUNYA
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I. Demografía i immigració

De la lectura deis informes previs abans citats i que han servit de base per a la redacció

d'aquest document, se'n desprén un element que impregna tota l'análisi sobre els efectes de

1'ampliado per a Catalunya: els moviments migratoris se sitúen en el centre de quasi totes les

preocupacions tal i com ja va succeir en les anteriors ampliacions de la Unió, i molt

especialment en el moment de la incorporado d'Espanya, Portugal i Grecia sense que, en

aquell moment, no s'acabés d'aclarir quina era la direcció deis fluxos migratoris que es podia

convertir en preocupant.

La centralitat que atorguen els documents previs ais moviments migratoris és el que ha fet

recomanable explicitar clarament que en l'ámbit demográfic el fet, prácticament exclusiu, que

el vincula a l'ampliació, és el fet migratori. Cal afegir, com s'anirá posant de manifest

progressivament, que també és el fet migratori el que genera les principáis preocupacions en

els altres capítoís d'análisi ja que prácticament tots els informes de suport han dedicat atenció

a la immigració.

1. Estat de la qüestió

La població de la Unió Europea a l'any 2000 era de 377,1 milions d'habitants. Catalunya

tenia, en aquesta data, 6,36 milions d'habitants. El 10 pa'ísos en vies d'adhesió a l'ampliació

aporten 75,1 milions d'habitants. Romanía (22,4) Bulgaria (8,3) i Turquía (67,5) en sumen

98,2 mes.

Catalunya representa 1'1,7% de la població de UE-15; 1'1,4% de la UE-25 i representaría, si el

projecte europeu actualment previsible s'assoleix, i caeteris paribus amb la situació actual,

Pl,2% de la Unió Europea a 28.

Les taxes de fecunditat se sitúen, per ais 28 pai'sos, amb Túnica excepció de Turquía (2,50)

per sota de dos i en forca casos per sota d'1,5, sent mes baixes les deis pa'ísos de rampliado
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que les deis 15. Catalunya se sitúa aquí en un punt baix (1,31) inferior a la mitjana del UE-15

(1,53) i molí propera a la de tots els paisos de 1'ampliació, excepció feta de Xipre i Malta

(1,80 i 1,50 respectivament). Peí que fa a la taxa de naixements per cada mil habitants,

Catalunya, amb 10,3 supera a tots els paisos de 1'ampliado, excepte Xipre, i está per sota deis

15 amb excepció d'Alemanya, Austria, Grecia i Italia.

Peí que fa a l'esperanca de vida la de Catalunya és la mes alta deis 28 paisos igualada amb la

d'Itália, Espanya i Franca.

Es desprén d'aquestes dades que l'homogeneitat en les dinámiques demográfíques de tots els

paisos, amb l'excepció de Turquia, és alta. Les diferencies son poc significatives en

comparació amb d'altres árees continentals i, quan n'hi ha, no apunten a una situació que

pugui fer pensar en cap desbordament demografie ja que les taxes de ereixement deis paisos

de l'ampliació son, en general, menors que les deis UE-15.

Peí que fa ais moviments migratoris, tal i com ja s'ha avancat, les coses son mes complicades.

Abans d'entrar a analitzar la situació cal aclarir que la disponibilitat de dades en aquest camp

és poc adequada. La velocitat, especialment en el cas espanyol, amb el que s'estan modificant

les dinámiques migratóries, fan que un o dos anys de retard informatiu siguí molt de temps,

cosa que no succeeix amb les dades demográfíques básiques. Les dades recents de Barcelona

ciutat, per exemple, mostren un ereixement de la població estrangera a la ciutat de quasi bé el

100 % en dos anys (Gener 2001: 74.019; 4,9%. Gener 2003: 163.046; 10,7%). La informado

disponible per a tot l'ámbit europeu és de l'any 2000, i en comptades ocasions del 2001.

D'altra banda, aquest tema té un gran forat negre, la immigraeió irregular, respecte del que no

es pot fer altra cosa que especular. Caldrá, per tant, teñir en compte aqüestes dues greus

limitacions de l'análisi en la seva valoració.

Deis 377 milions d'habitants de la Unió a 1 de gener de 2000, 18,5 milions tenien nacionalitat

estrangera. D'aquests, 13 milions eren extracomunitaris ais que caldria incloure els irregulars,

tots ells, óbviament, també extracomunitaris. Del total d'aquesta població estrangera a la Unió

residien a Catalunya 214.990 estrangers que representaven un total d'1,16% sobre el total

d'estrangers de la Unió Europea.
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Deis estrangers registráis a Catalunya a 1 de gener, només un 1,6% provenia deis paísos

candidats, lluny deis grans receptors com Alemanya (els nacionals deis candidats son el 35%

deis estrangers), Dinamarca (18,5%) o els Paísos Baixos (17%).

Durant la década deis noranta, es varen produir 3.289 altes de ciutadans amb naeionalitat

d'aigun deis paísos candidats, que representaven un 2% de les altes d'estrangers ais municipis

catalans entre 1991 i 2000. Destaquen tres períodes que marquen una creixent acceleració, de

1991 a 1996, de 1997 a 1999, i l'any 2000. Si durant els sis anys corresponents al primer

període s'enregistraren només 426 altes, al segon, en la meitat de temps es comptabilitzaren

una mica mes del doble d'entrades, per a constatar que només el darrer any 2000, les 1.916

altes doblen els tres anys anteriors.

El canvi que es produeix a partir de l'any 1996 fa pensar que, a part de l'increment real deis

fluxos, la llei de bases de régim local aprovada el 1996, que fa de l'empadronament un dret i

un deure independent de la situació legal al país, ha incidit en l'augment de les altes.

Peí que fa a l'estructura per sexe i edat, el perfil d'aquests immigrants és el de treballadors,

amb máxims per ais grups joves en edat activa, amb mes efectius d'homes que de dones, i

amb una minsa presencia de menors.

D'aquestes altes, el 69% procedien directament de l'estranger. Les primeres nacionalitats son

de paísos de l'ampliació, Polonia amb un 19,5% i els dos següents son els dos paísos

candidats exclosos encara de l'ampliació: Romania i Bulgaria amb un 46,5%, i un 11%

respectivament del total d'altes deis paísos candidats. Els municipis de les províncies de

Barcelona i de Tarragona son les destinacions mes representad es, amb gairebé el 80% de les

altes. Les darreres dades disponibles per a Catalunya mostren una evolució significativa en

termes relatius tot i que els estrangers nacionals deis paísos de l'ampliació i candidats

segueixen sent clarament minoritaris.

Al 2002 hi havia empadronades a Catalunya 280.167 persones de naeionalitat estrangera, que

representaven el 4,4% de la població total. Per grans orígens continentals, les 111.106

persones procedents de PÁfrica representaven la majoria amb el 39,7% del total d'estrangers,
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mentre que el conjunt de les 4.545 persones deis tretze pa'ísos candidats només en

representaven 1'1,6%, i encara entre aquests les diferencies eren prou notables: Romanía, amb

2.094 persones, representa per ella sola el 44% del total d'empadronats deis pa'ísos candidats,

seguida per Polonia amb 861 persones (el 18,2%), i Bulgaria amb 656 persones (el 13,8%).

Cal tornar a recordar que d'aquests candidats tan sois Polonia participa de la propera

ampliació.

Peí que fa al conjunt d'Espanya, a Catalunya hi residia la quarta part de tots els estrangers

amb permís de residencia a Espanya, percentatge que s'ha anat Íncrementant any rera any.

Evolució del nombre de residcnts estrangers a Catalunya ¡ a Espanya. 1990-2002

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Catalunya

65.990

60.800

72.291

76.244

83.296

106.809

114.264

124.550

148.803

183.736

214.990

280.167

% Catalunya /
total Espanya

16,2

16,9

18,4
17,7

18,1

21,4

21,2

20,4

20,7

22,9

24,0

25,3

Espanya

407.647

360.655

393.100

430.422

461.364

499.773

538.984

609.813

719.647

801.332

895.720

1.109.060

Font: Ministeri de l'lnterior

D'altra banda, la comparacio entre els permisos de residencia en vigor a 31 de desembre de

l'any 2000 i les persones empadronades a 1 de gener de 2001 per aqüestes mateixes

nacionalitats, ens fa creure que la irregularitat era molt mes elevada entre els immigrants

procedents de Romanía i Bulgaria que no pas en el cas polonés.

Les dades de la ciutat de Barcelona, prou signifícatives per al conjunt de Catalunya, están

actualitzades a gener de 2003 (tot i que calgui llegir aqüestes dades amb prudencia ja que no

han estat encara depurades i és probable que pateixin de sobrerepresentació) ens poden ajudar

a visualitzar la dinámica d'evolució del conjunt de la immigració i de la deis paísos candidats
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en conjunt. El Padró continu de Barcelona a 1 de gener de 2001 mostra que el municipi de

Barcelona aplegava la quarta part de tots els residents de Catalunya procedents deis paísos

candidats. D'un any a l'altre s'ha doblat la poblacio, passant de 1.168 a 2.366 persones, essent

aquest creixement especialment signifícatiu per a Romanía, Bulgaria i Lituánia. Les dades per

a gener de 2003, també per al cas del municipi de Barcelona, mostren un nou creixement

espectacular en termes relatius i un cert increment del pes en el conjunt de la immigració deis

paísos de l'ampliació i candidats.

Evolucio del nombre de residents estrangers a Barcelona ciutat per continent. 1996-2003

Total estrangers

% sobre tota la poblacio

Europa

Asia

África

América

Oceania

Apátrides

1996

(Marc)

29.354

1,9

9.407

5.576

4.044

10.213

76

38

1999

(Marc)

40.903

2,7

11.289

7.164

6.365

15.972

81

32

2000

(Marc)

53.428

3,5

13.316

9.326

8.181

22.488

85
32

2001

(Gener)

74.019

4,9

16.286

12.175

10.044

35.378

99

37

2002

(Gener)

113.809

7,6

22.924

17.934

13.893

58.944

114

<*)

2003
(Gener)

163.046

10,7

33.111

26.412

17.002

86.364

157

(*)

Taxa de

creixement

43,3

44,4

47,3

22,4

46,5

37,7

(*) No comptabilitzats

Font: Departament (¿'Estadística. Ajuntament de Barcelona

Evolucio de la poblacio estrangera a la ciutat de Barcelona per procedencia. 1996-2003

Total poblacio estrangera

Unió Europea

1996

29.354

8.412

28,7

1999

40.903

9.851

24,1

2000

53.428

11.185

20.9

2001

74.019

12.712

17.2

2002

113.809

16.211

14.2

2003

163.046

21.873

13,4

Alemanya
Austria

Bélgica

Dinamarca

Finlandia

Franca

Grecia

1.824
124

204

77

37

1.961

67

1.962
139

274

92

51

2.278

81

2.102
170

332

110

54

2.618

96

2.269
191

377

128

69

2.943

103

2.593
237

460

159

100

3.684

121

3.225
301

640

212

134

4.709

176

Irlanda 83 112 137 165 207 292

Italia 1.901 2.225 2.581 3.142 4.572 7.013
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Luxemburg

Paísos Baixos

Portugal

Regne Unit

5

376

531

1.094

7

443

782

1.267

7

535

868

1.406

7

613

949

1.558

8

754

1.104

1.936

9

980

1.291

2.473

Suecia

Paísos candidats

128

278

0,9

138

461

1.1

169

674

1,3

198

1.168

1.6

276

2.366

2.1

418

4.509

2.8

Paísos de I'amphacio
Eslovénia

123
2

243
11

302
10

429
11

641
14

1.016
20

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

República Eslovaca

República Txeca

Xipre

Paísos pendents

Bulgaria

Romania

21

1

79

6

10

4

155

35

78

2

20

5

9

1

158

9

24

4

218

60

114

2

24

8

12

1

198

13

31

3

372

121

185

9

40

13

19

1

234

35

63

4

739

253

392

13

78

18

41

1

323

57

90

6

1.725

536

1.079

21

95

34

73

2

543

91

130

7

3.493

1.063

2.288

Turquía

Resta del món

42

20.664

70,4

44

30.591

74.8

66

41.569

77,8

94

60.139

81.2

110

95.232

83.7

142

136.664

83.8

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona

Quant a l'assentament territorial de la població immigrada deis paísos candidats, es

produeixen algunes concentracions aleatóries típiques deis processos migratoris en la mesura

que les primeres migracions acostumen a construir xarxes de relacions que, sense necessitat

d'estructures mafioses darrere, articulen fluxos territorialment orientáis d'immigració que

creen pautes diferenciades d'implantació territorial, vinculades a especialitzacions productives

i laboráis. Si ens fíxem en la distribució territorial de les tres primeres nacionalitats (Romania,

Polonia i Bulgaria), veiem que les pautes son forca diferenciades: a la presencia destacada de

romanesos a municipis de les comarques del sud, a part de Barcelona, probablement

relacionada amb activitats agrícoles, es contraposa la pauta deis polonesos, amb una

distribució molt concentrada al Barcelonés i Osona. Per últim el 38% deis búlgars es

concentra a Barcelona, tenint la resta presencia a municipis de la costa o a capitals comarcáis.

De tota manera, en el marc d'aquesta dinámica normal d'assentament heterogeni i amb certes
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concentracions, tan sois es presenten alguns casos especialment extrems en les comarques del

Montsiá, les Garrigues, la Terra Alta i el Baix Ebre.
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Població amb nacionalitat d'algun país candidat a 1 de gener de 2001 a Catalunya, segons la nacionalitat i la comarca.
Total paísos Total

Romanía Polonia Bulgaria Rep. Txeca Turquía Eslováqula Hongria ütuánia Letónia Eslovénia Estonia Malta Xlpre candldats (1) estrangers (2) ( l ) / (2)

Alt Camp
Alt Empordá
Alt Penedés
Alt Urgell
Alta Ribagorga
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordá
Baix Uobregat
Baix Penedés
Barcelonés
Berguedé
Cerdanya
Conca de Barbera
Garraf
Garrígues
Garrotxa
Girones
Maresme
Montsiá
Noguera
Osona
Pallars Jussé
Pallars Sobirá
Pía d'Urgell
Pía de l'Estany
Priora t
Ribera d'Ebre
Ripollés
Segarra
Segriá
Selva
Solsonés
Tarragonés
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Valles Occidental
Valles Oriental
Catalunya

1

29
7

3
0
4

10
42

48
27

172

26

483
0
1

2

15

118
10

33
81

503

6

11
0
1

18

8
6
4

0
6

59

91
5

67

19
13

1

115

49

2.094

1
34

26

9
0

1

5

9
12

16
45

33
266

9

0

6
25

0
1

9

43
19

12

79
0

0
29

0
0

0

0

5
25

39
0

11

0
4

0

42

46

8 6 1

1

30
11

0
0

o
0

16
4

23
27

2
267

0
2

3

19

2
0

11
8

2

2

30
2

0
3

0
0

1

0

25
7

GO
0

45
8
4

0

20
21

656

0

13
1

0
0

1
2

12

7
21

42

20

66
0
4

1

10

0
1
4

28

39

0

0
0

0
2

0
1

3

0

0
8

24

3

19
4

0

0
17

8

3 6 1

1

0
0

0
0

0
1

4

0
1

29

5

100
0

0
0
6

0
1

3
16

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
2

3
0

7
0

1

0
14

4

198

0
1

0

0
0

0

0
3

10
1

5

0

45
0

0

0
4

5
0

1
6

36

0

0
0

0
7

0

0
16

1

0
1

25
0

3
0

0

0

2

5

177

0
11

0

0
0

1

2
1

2
1

26

0
41

0

0

0
4

0

3
4

12

1

2

0
0

0
0

2
1

0

0

0
5

9

0
2

0
0

0
6

3
139

0

5
0

0
0

0

1

0
12

2
7

0

18

0
0

0
0
1

0
0
2

29

0

1
0

0
4

0

2
12

0

0
4

3
1

11

0

0
0
1

2

118

0

0
0

0
0

0

0

0
0

3
3

0

13
0

0

0
2

0

0
4
4

34

0

1

0
0
0

2

0
0

0

0
0
7

0
0

0
0

0
1

0

74

0

0
0

0

0
1

0

0
0

0

5
1

13

0
0

0
0

0

0
0

0
0

2

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

3

0
1

0

0
0

2

2

30

0

1
0

0

0
0

0

0
0

0
1

0

9
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0
1

0

0
0

0

0

0
2

0

14

0

0
0

0

0
0

0

0
0

2
1

0

2
0

0

0
0

0
1

0
2

0

0

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

5

0

13

0

0
0

0

0
0

0

0
0

1
0

0

s
0

0

0
0

0

0
0
0

0

1

0
0

0
0

0

0
0

0

0
0

0

0
0

0
0

0
1

0

8

4
124

45

12

0
8

21
87

95

98

363
87

1,328
9
7

12
85

126
17

69
202

663

25

122
2

1
63

12

10
36

1

36
112
264

9
166

31
22

1

22B

140

4.743

0,1

2.6

0,9
0,3

0,0
0,2
0,4

1,8
2,0

2,1
7,7

1,8

28,0
0,2

0,1

0,3
1,8

2,7
0,4

1,5

4,3
14,0

0,5

2,6
0,0

0,0

1,3
0,3
0,2

0,8

0,0

0,8
2,4

5,6
0,2

3,5
0,7

0,5

0,0

4,8

3,0

100,0

782

9.876
2.574

725

48

1.579
2.772
5.831
1.938
9.196

21.705
3.188

91.457
535
444

287

4.925
636

1.805
6.004
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6.728
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382
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832
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0,5

1.3
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1,7

1,6
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0,9

1,1
1.2
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1,8
0,8

0,9
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0,7

5,8
9,4

0,2

4,3
3,0

3,3
2,2

2,6
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1,7

0,4

1.4

1,5

i,9
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Vistes aqüestes dades i resumint l'análisi que s'ha sintetitzat aquí i que es pot ampliar en

detall en els documents de base de Piriforme, es poden extreure algunes conclusions

principáis:

1. El pes relatiu de la immigració procedent deis pai'sos candidats sobre el total de la població

immigrada és molt baix. En la darrera dada disponible per a Catalunya tenim 4.545

estrangers procedents deis pai'sos candidats sobre un total de 280.167 que representa

1'1,6% del total d'estrangers i el 0,07% sobre el total de la població. Segons les dades, mes

recents, disponibles per a la ciutat de Barcelona, tenim deis 163.046 estrangers de la ciutat,

un 2,7% son procedents deis pai'sos candidats, inclosos Bulgaria, Romanía i Turquia.

2. L'increment deis ñuxos immigratoris procedents deis paisos candidats és alt. En alguns

casos i especialment per al període 2001-2003, son aquests fluxos migratoris els que

registren un creixement mes rápid. La minsa dimensió, pero, de la base de creixement fa

que aquest creixement tingui una significado molt relativa. Alguns casos extrems de grans

creixements percentuals sense cap signifícació son, per exemple, haver passat de 2 a 20

eslovens residents a Barcelona; de 0 a 73 lituans; o de 0 a 21 estonians. Fins i tot, pero, en

els tres casos en qué s'ha produ'ít, també a Barcelona, un veritable i signifícatiu creixement,

immigració procedent de Polonia, Romanía i Bulgaria, s'ha passat de 192 residents l'any

1996 a 3.894 a gener de 2003. Cal recordar que només entre 2002 i 2003 s'han incorporat a

Barcelona 3.832 pakistanesos, 4.969 argentins i 8.916 equatorians. I destacar, fínalment,

que una part de l'increment d'immigració es deu mes a la dinámica deis processos de

regularització deis darrers anys que ais mateixos fluxos migratoris.

3. Les característiques de la immigració deis paisos candidats presenta uns perfils forca

diferenciáis i extrems entre els diferents paisos. Hi ha un nombre important de persones

altament qualifícades i hi ha, també, col lectius molt empobrits en el seu desenvolupament

personal, especialment entre la immigració romanesa i búlgara. Dit aixó, pero, es tracta de

poblacions aparentment menys diferenciades deis autóctons que les procedents d'Asia o

África. Fins i tot, excepció feta de la llengua, en molts casos presenten característiques

socio culturáis que es poden percebre com mes properes a les autoctones que no pas les
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d'algunes poblacions llatinoamericanes, cosa que pot facilitar, en alguns aspectes, la

incorporado social.

4. L'estructura deis assentaments territorials conté alguna dinámica de concentració territorial

que, en una primera aproximado, pot semblar excessiva. La vinculació, pero, d'aquestes

dinámiques d'assentament a l'activitat económica en redueixen la seva relleváncia social.

5. Finalment ressaltar que si es diferencia entre paisos candidats i paísos de l'ampliació

actual, dos deis tres principáis aportadors de fluxos migratoris, Romanía i Bulgaria, han de

ser exclosos de l'análisi, al menys a curt termini.

A partir d'aquestes conclusions es proposa una análisi valorativa sobre la temática tractada

respecte l'impacte de Tampliació sobre Catalunya en l'ámbit demográfíc.

2. Possibles efectes negatius deriváis del procés d'ampliació de la UE en

l'ámbit demográfíc

La similitud de les dinámiques demográfiques básiques deis pai'sos candidats, amb la

permanent excepció de Turquía, i el volum migratori poc significatiu respecte del total, fa que

no es percebi cap impacte negatiu específic peí fet que els immigrants actualment residents,

procedents deis pa'isos de l'ampliació, passin a teñir plena ciutadania a Catalunya.

Tampoc sembla que hagi de preocupar que I1 ampliado comporti un canvi radical en les

actuáis dinámiques migratóries i que aqüestes puguin adquirir un volum que pugui ser

percebut com "invasor" o excessiu. En tot cas, si es produeix algún increment de fluxos

afectará abans a pai'sos fronterers (Alemanya, Austria, Nórdics, Italia,...) que lógicament

establiran mecanismes de regulació tal i com ja está previst en el marc de les mesures

transitóries. De fet, mes aviat cal esperar el contrari, a l'igual que va succeir amb els casos

d'Espanya, Grecia i Portugal, i que la incorporado a la Unió aporti una capacitat de

desenvolupament i creixement endogen que no faci tan necessária 1*emigrado.
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De fet, la base motivacional de la immigració desencadenada per la penuria económica

irresoluble en el lloc d'origen, és el principal factor de risc que pot aportar Tampliació, si

aquesta motivació persisteix i es dona en un marc de lliure circulacio de les persones. Aquest

és, pero, un escenari que, tot i que es pot donar, no sembla el mes previsible ja que si es

produeix significará, probablement, que tot el procés europeu pateix de problemes estructuráis

i els impactes negatius vindran per altres vies ben diferents de l'ampliació en si mateixa.

Així dones, es pot afirmar que els impactes negatius que pot desencadenar l'ampliació de la

Unió des del punt de vista social depenen mes de la capacitat genérica de gestionar la

immigració, que en el cas de la que procedeix deis pai'sos de l'ampliació, és de les que

presenta menys complicacions que no pas de l'ampliació de la UE. De fet, la introdúcelo de

mesures transitóries en els tractats d'adhesió, que poden permetre la regulació de la lliure

circulacio de les persones durant un periode máxim de 7 anys a partir de l'entrada en vigor del

tractat d'adhesió de cada país, aporten un instrument per la regulació deis fluxos migratoris

que en permet, al menys en teoria, una gestió ordenada.

Si íncloem en l'análisi la immigració procedent deis paísos candidats (Romanía i Bulgaria, ja

que cal recordar que els residents tures a Barcelona a gener de 2003 son 142) no inclosos en

l'ampliació en curs, poden aparéixer algunes complicacions addicionals ates que es tracta

d'una immigració mes marginalitzada i amb un fort component d'irregularitat, especialment

en el cas deis romanesos. Cal assenyaíar, pero, que aquest és un impacte que es deriva de la

"no ampliado" i no pas de 1'ampliació. Tampoc és un impacte generat per l'ampliació que es

puguin produir problemes locáis en aquells ámbits territorials en els que s'han establert

concentracions fortes de població de la mateixa procedencia, cosa que pot succeir si

l'evolució económica altera l'estructura actual del mercat de treball. La problemática que es

derivi d'aquestes possibles evolucions tindrá a veure amb els ajustos i desajustos del mercat

de treball i amb la necessitat i disponibilitat de má d'obra estrangera sigui aquesta deis pai'sos

de l'ampliació o de pai'sos tercers.1

De fet, vistes les redu'ídes dinámiques de mobilitat entre Catalunya i els paísos de l'ampliació

i l'estructura d'estocs i de creixement demográfic deis paísos implicats, tan sois des d'una

posició obertament contraria a la immigració, i fins i tot, a la mobilitat de les persones, és
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possible identificar impactes negatius específicament derivats de l'ampliació en l'ámbit

demográfic, a l'espera de com evolucionin les relacions amb Romania i Bulgaria, que com és

evident son casos una mica mes complicats com ho demostra el fet que s'hagin quedat fora de

Tactual ampliado.

3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de la UE en

l'ámbit demográfic

La UE-25, i també la UE-28, obren un espai globalitzat que s'acosta ais 500 milions

d'habitants, una zona en la que impera la lliure circulació de factors i de persones, amb

estructures demográfiques nacionals o regionals similars, amb estructures socials tendents a

convergir i amb cultures i tipologies poblacionals, sovint complementáries. Aquesta aportado

ordenada a la globalització i a la multiculturalitat és el principal impacte que es deriva de

l'ampliació actual i d'ampliacions futures, i és un impacte clarament positiu per a tota Europa

i també per a Catalunya.

L'ampliació aporta, en si mateixa, una clarificado rotunda del dret de ciutadania deis

estrangers pertanyents a pai'sos que s'incorporen i queja resideixen entre nosaltres i aquest és

també un impacte que es pot qualificar de positiu com ho ha estat per a tots els nacionals de la

UE-15.

Finalment, el possible increment de la mobilitat interna en Tespai europeu, si es produeix com

a resultat de la construcció d'aquest mateix espai i no com a derivada d'un fracás en el

desenvolupament endogen deis nous membres, ajudará a construir la societat diversa a qué

apunta inevitablement el model europeu de desenvolupament al poder comptar amb uns

efectius poblacionals que poden ajudar a la societat catalana a viure la diversitat com a tal i no

com a diferencia. La multiplicitat d'orígens en 1'estructurado d'una societat diversa, fa mes

fácil percebre el concepte de diversitat, mentre que societats diverses construídes sobre pocs

orígens i molt distanciáis en el temps, en l'espai o en la cultura, tendeixen a constituir-se en

societats escindides i diferenciades mes que no pas diverses. La presencia a Catalunya de
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nacionals deis paVsos de Pampliado complementa i matisa positivament la creixent diversitat

de Catalunya.

4. £1 factor immigratori en I'análisi deis impactes socials de l'ampliació de

la UE sobre Catalunya

Abans d'entrar en I'análisi de la resta de temátiques enunciades al principi de l'informe,

referides a possibles impactes de l'ampliació de la Unió Europea sobre altres ámbits de la

societat catalana, és necessari situar un element molt rellevant per a aquesta analisi que és la

posició central que ocupa la immigració (a partir de la signatura deis tractats d'adhesió,

mobilitat interna i lliure circulació de les persones enlloc d'immigració) en totes les

temátiques analitzades en els informes previs a la redacció d'aquesta síntesi.

A la vista de les aportacions deis experts, i des del punt de vista social, quasi es pot afirmar

que tots els impactes detectats, d'altra banda relativament pocs, es deriven del fet immigratori

amb tan sois un parell d'excepcions (política social europea i seguretat ciutadana).

A aquesta constatació cal afegir-hi que, lógicament, si Pimpacte migratori presenta pocs

impactes negatius i és Pelement central del canvi social que es pot derivar de Pampliadó, ja

es pot avancar com a conciusió principal d'aquest informe que els impactes de l'ampliació

son pocs i poc negatius.

Es rellevant avancar aquí aquesta conclusió per orientar la lectura de la resta de l'informe des

d'aquest element central en qué es configura el fet immigratori en el marc de l'ampliació.
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II. Estructura social

S'analitzen a continuado Testat de situació i els impactes que pot plantejar rampliació de la

Unió Europea en 1'ámbit social.

1. Estat de la qüestió

Els eixos básics que ordenen, articulen i estratifiquen la societat catalana, com en general

succeeix en el conjunt de la societat europea, s'estructuren al voltant del treball que es

configura com el principal factor de socialitzacio i de posicionament social, i son els següents:

1. La disponibilitat d'ocupació: activitat, ocupació i atur

2. Les condicions d'ocupació: estabilitat i precarietat

3. La qualificació de l'ocupació: qualifícació, no qualifícació

4. Classe social: trebaltadors, dasses mitjanes, bloc alt

5. Edat

6. Genere

7. Origen

8. Distribució de la renda

9. Estructura familiar

10. Estructura territorial

Com s'observa de les dades disponibles, en les darreres décades s'ha produít un fort canvi a

Catalunya en la seva estructura social, que molt resumidament, es pot sintetitzar en els

següents elements:
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1. Increment notori de les taxes d'activitat i ocupació i reducció de les taxes d'atur,

mantenint-se encara un diferencial signifícatiu de genere i edat (joves ' majors de 45

anys).

2. Tendencia a la precarització del mercat de treball especialment pels joves. Inseguretat

de la relació laboral i degradado de la situació de treball. Recentment aquesta tendencia

s'está concretant en un increment perceptible de la sinistralitat laboral.

3. Tendencia a la dualització del mercat de treball des del punt de vista de la qualificació.

En aquest terreny la immigració no qualifícada juga un paper especialment rellevant.

4. Tendencia a la millora general de les condicions socioeconómiques del conjunt de la

poblacio acompanyada de processos puntuáis de fort enriquiment i, també, de

marginació extrema. Formado d'una classe mitjana de molt ampli espectre i, al mateix

temps, molt heterogénia.

5. Fort envelliment de la poblacio en base a un important increment de Tesperanca de vida

i una molt baixa natalitat.

6. Irrupció significativa de la dona en l'escena social i laboral, tot i mantenint-se encara

forts nivells de desigualtat de genere, i aparició de conflictes puntuáis, pero, molt

rellevants (divorcis i separacions, discriminació en el mercat de treball, problemes en la

distribució del temps i en l'assignació de les tasques de reprodúcelo i treball doméstic,

episodis de violencia doméstica greus,....) que manifesten les dificultáis d'adaptació de

la societat a determináis requeriments de les dones i a l'aparició de noves formes

d'estructuració deis cicles vitáis i de les biografíes personáis.

7. Increment molt rápid de la diversitat social amb una forta incidencia en aquest canvi

deis processos migratoris encara que aquest no sigui 1'únic factor de diversificado

social.

8. Diversificado de les estructures familiars clássiques. Aparició generalitzada de

discontinuTtats en les histories personáis i familiars i estructurado de noves tipologies
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qualificació i categoría professional. No obstant aixó, la seva formado de base facilitaría que

experimentessin una rápida promoció laboral a mesura que explotessin les seves potenciáis

competéncies.

La hipótesi d'acumulació implicaría que, a banda de Tactual immigració en la franja baixa

de qualificació, les necessitats de contractació de les empreses en les franges mes altes

requerissin fluxos de treballadors amb capacitació mitjana i alta. Partint del fet que aquests

pa'ísos disposen d'un estoc signifícatiu, pero limitat, de persones amb aqüestes

característiques, l'atracció d'aquests treballadors es faria en competencia amb d'altres

destinacions comunitáries.

Les conseqüéncies que es derivarien de la plasmació real d'aquestes dues hipótesis serien les

següents:

Escenari de substitució

Si el reeurs d'incorporar persones que provenen de mercats de treball externs s'orienta cap a

la recerca de má d'obra barata (com s'ha vingut fent fíns ara amb la immigració

extracomunitária), aquest fet podría estar connectat amb la inseguretat que es percep en

sectors de la classe treballadora del país, en incidir aquest factor en el conjunt deis salaris, tot

pressionant-los a la baixa. L'argument de qué els immigrants realitzen feines que no volen

realitzar els nacionals el que realment pot indicar és que hi ha empresaris que opten per

estratégies empresarials de redueeió de costos laboráis enfront d'altres altematives basades en

l'augment de la productivitat i relevado de salaris fíns a condicions acceptables.

Les necessitats de les empreses de persones amb qualificació mitjana i alta es veuria satisfeta

principalment amb les persones que provenen de l'expansió educativa. Les persones que

provenen deis nous membres de la Unió tendirien a substituir a treballadors extracomunitaris.
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Escenari d'acumulació

Si del que es tracta és de cobrir les necessitats de les empreses catalanes en les franges miíja i

alta de qualificació i competencia professionals, 1'arribada de treballadors comunitaris (fruít

de 1'ampliado) vindria a reforcar el potencial de creixement de l'economia catalana, tot

aportant un valor important de coneixement a la seva producció. Si la taxa de població en atur

(franja de qualificació baixa) i el diferencial entre població potencialment activa i població

activa efectiva no es redueix, aixó no tindria relació directa amb la lliure circulació des deis

nous Estats membres, sino que estaría en relació amb Tocupabilitat d'aquests sectors, les

condicions d'accés a l'ocupació (incloent-hi la persistencia d'un mercat de treball irregular) i

el grau de desenvolupament de la política de benestar.

Peí que fa al mercat de treball, la pressió a la baixa deis salaris es veuria aleshores ampliada a

les franges mitja i alta de qualificació, produint-se un efecte pinca tant pels sectors autóctons

amb formado secundaria i superior com pels que no completen satisfactóriament la

secundaria. Tot i així, el nombre de persones que provenen d'aquestes franges mitjana o alta

seria petit (tendiria mes aviat cap a d'altres mercats europeus amb millors nivells de retribució

d'aquests sectors), per la qual cosa l'impacte sobre els salaris, per la banda alta, seria forca

limitat.

D'aquesta análisi se'n deriven dues conclusions iniciáis. En primer lloc, la vía d'impacte

social que es preveu com a mes factible es derivaría de la immigració i del sistema productiu.

En segon lloc, es pot afirmar que, fins i tot l'impacte derivat de l'evolució del sistema

económic i del subsistema del mercat de treball es preveu de baixa intensitat i amb rellevants

aspectes positius.

Es pot afirmar, per tant, que no es percep la possible aparició d'impactes negatius per

l'estructura social de Catalunya que puguin derivar-se, directament des de l'ámbit social, de

l'ampliació de la Unió Europea. Aquesta visió positiva de l'ampliació en l'ámbit de

l'estructura social es basa en els següents tres arguments principáis:
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1. Les dinámiques migratóries, actuáis i previsibles, procedents del pa'ísos candidats

difícilment tindran una dimensió que pugui arribar a constituir-se en un "factor de risc"

específíc en cap ámbit de la vida social. Altres dinámiques migratóries plantegen reptes,

quantitatius i qualitatius, molt mes complexes que les que s'originen en els paísos

candidats.

2. L'estructura social de Catalunya és ja prou madura i está prou internacionalitzada com

per poder assumir poblacions estrangeres en peu d'igualtat respecte deis autóctons i

relacions estructuráis intenses amb nous pa'ísos sense patir especiáis difícultats. Tan sois

cal comptar amb les difícultats que pot plantejar, per a la incorporado d'aquestes

poblacions, les mesures transitóries que s'acordin fíns arribar a la plena integració i que

poden plantejar millors condicions d'ajust, pero, també algunes tensions pels residents

nacionals deis nous pa'ísos membres que viuran aquest període de transició amb

indubtables incomoditats subjectives, i probablement també objectives, i potser també

en situacions "d'irregularitat transicional" amb solució temporal garantida.

3. La diversitat de models de vida, la diversitat d'estructures socials i familiars i la

maduresa del mercat de treball combinats amb una considerable homogeneítat entre

aqüestes formes básiques d'organització social que caracteritzen Catalunya i les

expectatives i valors dominants en les societats que s'integren al projecte europeu,

permeten esperar una acomodació relativament fácil de la societat catalana al nou

escenari UE-25 o UE-27, així com una possibilitat clara ¿'incorporar ciutadans

procedents deis pa'ísos candidats, que en la dimensió esperable en qué es pot xifrar

aquesta incorporado, difícilment plantejará cap problema especialment crític.

Tampoc en aquest ámbit, per tant, s'identifíquen impactes negatius significatius

desencadenats per l'ampliació de la Unió Europea.
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3. Possibles efectes positius deriváis del procés d'ampliació de la UE en

^estructura social de Catalunya

L'ampliació de la Unió és, en si mateixa, un pas amb conseqüéncies económiques i polítiques

eminentment positives. Ho és per al conjunt de la Unió, tot i que pugui comportar costos

d'incorporació per a alguns delss 15 membres actuáis o per a algunes regions deis paísos de la

UE-15. Ho és, també, per ais paísos que s'incorporen a la Unió tot i els esforcos que

l'assumpció del cabal comunitari els hi hagi pogut plantejar. També des del punt de vista

social, i mes encara en un entorn tan incert com el que s'está vivint al final de 2002 i principi

de 2003, la perspectiva de Tampliació de la Unió aporta un valor social significatiu per al

conjunt de les societats implicades que també afecta a Catalunya que, a mes, ha de suportar

pocs costos associats a aquest benefici social de pertányer a una comunitat internacional

creixentment integrada i cada cop mes ampie territorialment, económica i demográfica.

L'impacte social directe mes esperable, la incorporació de ciutadans deis nous paísos

membres, té també una clara vessant positiva ja que ajuda en la configuració d'una societat

diversa sense plantejar especiáis problemes de confrontado cultural, social, económica,

demográfica ni tampoc, un cop aprovats els pactes d'adhesió i superades els mesures

transitóries que puguin afectar a la lliure circulació de les persones, de drets de ciutadania en

un marc de diversitat.
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III. Ensenyament

1. Estat de la qüestió

Un cop mes, l'impacte de rampliació sobre un aspecte central de l'estructura social catalana

com ho és un deis principáis sistemes de formado del capital social, l'ensenyament i el

sistema educatiu, es deriva directament i exclusiva del fet immigratori i, de forma molt mes

indirecte i circumstancial, de la possible modificado, incorporado o ampliació d'algunes, per

rao de les necessitats deis pai'sos de rampliació, de les polítiques comunitáries, que en aquest

camp podrien centrar-se en l'adequació, a través de la formado deis recursos humans, a les

noves condicions deis mercats de treball o a la potenciació de polítiques actives d'ocupacio

basades també en polítiques formatives.

Peí que fa al primer aspecte i com ja s'ha assenyalat, les dimensions de la immigració

procedent deis pai'sos de rampliació no és la primera font de preocupació de les polítiques

d'incorporació de filis d'immigrants al sistema educatiu. D'altra part, i tot que es tracta d'una

immigració amb diferencia lingüística alta, el grau de diferenciació global cultural és molt

menor que el que presenten els immigrants procedents d'África o Asia, i en alguns aspectes,

fins i tot menor que el deis immigrants 1 latinoamericans.

En aquest sentit és important posar de manifest que el nivell formatiu deis immigrants

procedents, en general deis paisos de Test, és el mes alt després deis nacionals procedents de

la UE-15 i de la resta de l'OCDE. Les xifires orientatives mes recents disponibles, que son

sobre el municipi de Barcelona de gener de 2003, mostren un 43,3% deis immigrants amb

estudis primaris; un 26,8% amb estudis secundaris i un 28,9% amb estudis superiors. Els

titulats mitjos i superiors per les árees del Magrib i ¡'África subsahariana son, respectivament,

15,1% i 8,2% per al Magrib i 20,1 i 9,5 per a 1'África subsahariana. Es molt probable, encara

que no es disposa d'aquesta informació amb data recent per pa'ísos, que aqüestes dades siguin

encara mes bones per ais deu pai'sos de rampliació ja que la situació pitjor es dona a Romanía

i Bulgaria.
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Nivell d'estudis de la poblado estrangera de 16 anys i mes a la ciutat de Barcelona.
Gener 2003

TOTAL
Homes

Dones

África del nord i Magrib
Homes

Dones

África subsahariana
Homes
Dones

América del sud
Homes
Dones

Europa central i oriental
Homes

Dones

Unió Europea
Homes

Dones

Poblado
estrangera

138.782

73.927
64.855

12.014

8.328

3.686

2.354

1.586
768

62.355

28.273
34.082

9.070
4.741

4.329

19.824
10.774

9.050

% Estudis
primaris

45,5

49,0
41,5

75,5

74,8

76,9

68,8

68,8
68,8

41,0
41,1
41,0

43,3

48,7
37,4

24,5
23,0

26,0

% Estudis
secundaris

25,9

24,2

27,8

15,1
15,4

14,5

20,1

18,9
22,5

31,8
32,4

31,2

26,8
28,0
25,4

25,2
25,3

25,2

% Estudis
superiors

27,1

25,3
29,1

8,2

8,7

6,9

9,5

10,8
6,8

25,4

24,6
26,1

28,9

22,2
36,2

49,0
50,6

47,5

1,6

1,5

1,6

1,2

1,0

1,7

1,7
1,5
2,0

1,8

1,9
1,6

4,1

1,1
1,1
1,2

1,2
1,3

Font: Departament d1 Estadística. Ajuntament de Barcelona

De fet, el primer informe de la Comissió Europea sobre les polítiques d'oeupació deis pai'sos

candidats sitúa, peí que fa a la implicació de les empreses en la formació professional

continua, a la República Txeca, Estonia, Letónia, Eslovénia, Lituánia, Polonia i Hongria per

davant d'Espanya, que, en l'Europa deis 25, només supera a Bulgaria, Portugal, Grecia i

Romania en aquest ámbit formatiu. Peí que fa ais treballadors eontractats implicáis en aquests

processos formatius, Espanya se sitúa només per darrera de la República Txeca i Eslovénia,

amb prop del 25%.

Aqüestes dades signifiques que l'aportació de capital social deis paisos de l'ampliació té una

considerable qualificació i, també, una mes que respectable capacitat formativa, el que millora

sensiblement la seva capacitat d'acomodació i de generació d'entorns familiars i formatius

forts per ais seus descendents.
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Sens dubte, les diferencies lingüístiques, i aquest 43% de poblado amb només estudis

primaris, requereixen d'un esforc addicional per part del sistema educatiu per a una

incorporado plena d'aquesta població. La seva proximitat cultural, una estructura de valors

molt sólida al voltant de la relleváncia social i personal de 1*educado i un entorn grupal amb

un nivell alt de formado, fan molt menys dificultós el procés d'adaptació i aprenentatge.

2. Possibles efectes negatius deriváis del procés d'ampliació de la UE en

l'ensenyament

Un cop mes, sembla evident que no es poden detectar especiáis impactes negatius per al

sistema educatiu derivats ni de la immigració de l'Est ni de 1'ampliació de la Unió a 25. Tan

sois la incorporado de Romanía i Bulgaria, excloses de la primera fase de l'ampliació, amb

una immigració mes nombrosa i menys qualifícada, podrien generar algunes tensions

significatives en el sistema educatiu i sempre menors que les que plantegen altres col lectius

d'immigrants.

Els dispositius previstos en el sistema educatiu, com el Pía d'Acollida deis Centres Docents,

per fer front a la necessitat d'incorporació rápida de la població immigrada al procés formatiu,

troben una població relativament fácil d'incorporar en els nacionals deis paísos de

1'ampliació. Cal, finalment recordar que el nivell de demanda d'educació infantil d'aquesta

població, adaptada a baixes taxes de natalitat en els seus paísos d'origen és també menor que

les d'altres col lectius.

Des del punt de vista de la incorporado al mercat de treball, tot i que aquest ja no és un tema

que correspongui tractar en aquest informe, sí és rellevant posar de manifest dos possibles

problemes específics que pot generar a Catalunya la població provinent deis paísos de

1'ampliació. En primer lloc, es pot assenyalar la problemática, forca comú, que pot provocar

la sobrequalificació en un mercat de treball que sovint buscar en l'immigrant má d'obra no

qualifícada. En segon lloc, i també com a conseqüéncia d'aquesta alta qualificació,

especialment técnica, pot aparéixer una certa competencia directa amb els autóctons per
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l'accés a llocs de treball de mitja i alta qualifícació, sobretot en moments en els que es

produeixin tensions en el mercat de treball.

3. Possibles efectes positius derivats del procés cTampliado de la UE en

l'ensenyament

Un cop mes cal repetir que, peí que fa a l'impacte directe de l'ampliació de la Unió, generat

principalment per la immigració o la lliure circulació de les persones, peí que fa al sistema

educatiu i a l'ensenyament no es troben indicis d'impactes positius remarcables. La minsa

quantitat d'efectius immigratoris presents fa difícil que alguns elements qualitatius puguin

teñir un impacte rellevant.

Si la massa crítica assolís una certa dimensió es podrien produir potser dos efectes positius

sobre el sistema d'ensenyament a Catalunya:

1. En un marc de forta immigració, la presencia en el sistema educatiu i d'ensenyament

d'estrangers amb una diferenciació cultural considerable, sobretot peí que fa a l'idioma,

pero, en canvi amb proximitats culturáis i hábits i valors educatius similars, pot aportar

un valor d'enllac i normalització deis factors diferenciáis entre els autóctons i altres

immigrants molt mes diferenciats que els nacionals deis paísos de l'ampliació.

2. El considerable nivell formatiu aportat pels nacionals deis principáis paísos de

l'ampliació, especialment en l'ámbit deis ensenyaments técnics i professionals, que

converteix els seus paísos amb competidors clars de Catalunya en l'atracció

d'inversions, especialment industriáis, com s'ha pogut comprovar ja en un parell

d'experiéncies així com la seva alta competí ti vitat en el propi mercat de treball de

Catalunya, poden incentivar la millora deis sistemes d'ensenyaments professionals,

sempre menystinguts en el nostre sistema educatiu.
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IV. Habitatge

1. Estat de la qüestió

En els darrers vint anys, de forma paral lela a la progressiva obertura de les polítiques

d'habitatge al lliure funcionament deis mercats, han anat prenent eos en el si d'Europa un

conjunt de problemátiques d'habitatge que es mostren resistents a les mesures internes deis

pa'ísos, bé sigui per insuficiencia deis recursos esmercats, bé per la inadequació deis

instruments. Assenyalem com a mes rellevants i mes comunes, les problemátiques d'accés a

un habitatge per part deis joves, la caiguda de l'oferta d'habitatge de lloguer (especialment el

social), la inadequació deis habitatges deis pares existents per a la gent gran i per a les

persones amb disminució que els ocupen, el malbaratament de recursos que suposa la

presencia abundant —i molí elevada en algunes zones— d'habitatges desocupáis

permanentment, la degradació de determinats barris antics, conseqüéncia i causa, alhora, de

processos d'exclusió social, la degradació de barris de construcció intensiva i de baixa qualitat

(pública i privada) en els anys 60 i 70, que no han seguit, a mes, programes de manteniment,

el creixement del nombre de persones sense sostre, la presencia creixent de persones

immigrades mal tolerades, des del punt de vista de l'habitatge, per part de propietaris i veíns,

o la proliferació de situacions abusives en la contractació d'allotjament per a col lectius amb

menys recursos i amb menys capacitat de negociació.

Ates que el financament és una peca clau en aquest sector, es podría pensar que la forta

integració deis mercats financers a nivell europeu propiciaría que els mercats d'habitatge

s'anessin igualant, pero, de moment, la constatació és que els tipus d'interés hipotecaris, les

condicions deis préstecs i els preus deis habitatges segueixen pautes diferents en cada país i

comporten així nivells diferents de problemátiques a resoldre.

El programa URBAN, que la UE va posar en marxa l'any 1994, va ser un primer

reconeixement de les dificultáis que algunes ciutats trobaven per fer front amb els seus propis

recursos ais processos de degradació de barris, que és una de les problemátiques abans
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esmentades. La prolongació en el programa URBAN II (any 2000) per al període 2002-2007,

confirma aquesta necessitat. Els programes URBAN, concebuts pero des d'una óptica

urbanística i social, o els programes EQUAL (INTEGRA) de lluita contra la discriminado i

les desigualtats en el mercat de treball, o els INTERREG, per a la integrado territorial

harmónica, no teñen el seu origen en competéncies en materia d'habitatge, les quals no

formen part de les responsabilitats directes de la UE, pero teñen, indubtablement, una

incidencia directa i clara en l'ámbit que ens ocupa, ja que no es concep un procés de

regeneració urbá, o un procés d'integració social, sense afectar de pie la situació en la que es

troben els habitatges: com diu FEANTSA (Federació Europea de les Organitzacions que

treballen amb persones sense sostre), "l'accés a l'habitatge és la clau principal de la inclusió

social".

La tendencia que s'está seguint a Europa en el camp de l'habitatge s'orienta cap a una forta

obertura de la provisió d'habitatges al mercat lliure i a una reducció de la intervenció pública i

a la liberalització deis circuits, amb la conseqüent pérdua de la tradicional cobertura universal

que caracteritzava la majoria de sistemes d'habitatge europeus. Es podría dir que Europa es va

aproximant a una estructura mes propia deis sistemes liberáis o deis mediterranis, entre els

quals figura Catalunya.

Malgrat aquesta tendencia, pero, les diferencies entre els pares d'habitatge i els sistemes

d'habitatge europeus i el cátala son encara molt notables. A manera d'aproximació s'apunten

aquí cinc grans trets que diferencien avui encara de manera clara el pare d'habitatge de

Catalunya de l'europeu.

1. Dimensionament del sector públie respecte del privat. A Catalunya, el pare públie

suposa un 3,5% del total i la nova oferta anual no arriba a 0,2 habitatges per 1.000

habitants, mentre que la mitjana de la Unió europea es sitúa en un 18% d'habitatge de

lloguer social (básicament públie) i en 81 habitatges per cada 1.000 habitants.

2. El segon tret diferencial és la inexistencia de pares de lloguer privats pero convinguts

amb l'administració pública, amb l'objectiu de complementar Toferta pública directa.
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3. Un tercer tret diferencial de l'habitatge a Espanya és l'atomització del pare de Iloguer

privat en una proliferació de petits propietaris i una molt redu'ída presencia d'operadors

de dimensió mitjana o gran, que fa molt difícil de dirigir-lo cap a objectius socialment

necessaris.

4. Abséncia, a Espanya i a Catalunya, d'un sistema d'ajut al pagament deis lloguers, com

existeix a tots els pa'ísos europeus (llevat deis mediterranis), que permeti trobar un punt

d'equilibri, tant en els pares públics, com en els convinguts, com en els privats, entre el

cosí de promoció, gestió i manteniment deis habitatges i el preu máxim que una llar pot

satisfer en funció del seu nivell d'ingressos i de les característiques familiars.

5. Manca d'una provisió sufícient d'habitatge de proteccio oficial per a la venda.

Es important posar de manifest aqüestes diferencies que confereixen una evident feblesa a la

política d'habitatge catalana des del punt de vista social, molt especialment en uns moments

en qué en la majoria de paísos europeus s'alcen veus contra la liberalització i els perills que

está comportant des del punt de vista de la polarització social, l'increment de la marginació de

capes i col lectius amb menors recursos, i el risc d'exclusió.

Segons fonts europees, els paísos de la UE destinen, com a mitjana, el 28% del PIB a la

proteccio social (oscil lant entre el 16% i el 35%) pero els pagaments destinats específicament

a cobrir despeses d'habitatge no arriben al 5%. En el cas de Catalunya el percentatge es mou

al voltant del 0,5%. Així mateix, segons un estudi realitzat per FEANTSA, a la UE hi havia,

Tany 1998, 3 milions de persones sense habitatge propi i uns 15 milions de persones que

vivien en condicions d'infrahabitatge i de sobreocupació d'habitatges.

La forta correlació entre habitatge i integrado social —i la seva recíproca, entre manca

d'habitatge digne i exclusió social— és admesa universalment i no cal dir que el cas de

Catalunya, amb un molt menor pes específic de pares públics, l'escassa representació del

mercat del Iloguer —i aquest encara, a mes, sotmés a les liéis lliures del mercat— i la práctica

abséncia d'oferta d'habitatge de compra protegit, s'arrenglera entre els pa'ísos amb mes
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dificultáis per fer front a aqüestes realitats d'exclusió descrítes tant obertament per la

Comissió.

Es a dins d'aquest context que cal situar la propera ampliació de la UE amb els paísos del

centre i est d( Europa, i és només dins d'aquest ámbit que es pot valorar la incidencia que

l'ampliació podrá teñir sobre el sector de l'habitatge a Catalunya.

Es poden identificar tres tipus de repercussions de l'ampliació sobre el mercat de l'habitatge a

Catalunya:

1. Augment de la demanda d'habitatge via immigració o via mobilitat de eapitals deis

paísos de l'ampliació, facilitada per la moneda única.

2. Obertura o eixamplament deis mercats d'inversió per al sector de la construcció cátala,

relacionada amb el fort déficit de construcció i de rehabilitació que caracteritza

aquests paísos. Obviament, es tracta d'un impacte netament económic.

3. La tercera línia possible de repercussió és indirecta, i es produirá en la mesura que la

particular situació de gravetat en les problemátiques d'habitatge en els paísos

candidats pugui ser un detonant que acabi de convencer les altes instáncies europees

de la necessitat d'intervenció i de la necessitat d'adopció d'una estrategia europea per

a l'habitatge.

No hi ha dubte, que l'habitatge és un element clau en el procés d'integració social, pero també

és ciar que les repercussions identificades, peí que fa a la primera línia de repercussió i vistos

els volums migratoris i la tipología de les migracions proeedents deis paísos candidats que son

esperables, l'ampliació, com a tal, tindrá una incidencia marginal en la, d'altra part ja prou

greu problemática de l'habitatge a Catalunya, que está molt mes afectada per altres col lectius

immigrants tan en termes quantitatius com qualitatius (especialment si considerem a Romanía

i Bulgaria excloses de Tactual ampliació) i fins i tot per una part important de la població

autóctona. Peí que fa a l'impacte en el mercat de l'habitatge a través d'un increment de la

mobilitat de eapitals que es puguin orientar cap el mercat cátala de l'habitatge proeedents deis

paísos de l'ampliació es tracta d'una possibilitat que en qualsevol cas será, també,
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ínevitablement marginal si considerem la situació deis mercats nacionals d'habitatge de cada

un deis paisos de 1'ampliado i que fan preveure, en una primera etapa, una forta tendencia al

consum intern en el mercat de I'habitatge. D'altra part, l'evolució, brutalment inflacionaria

del mercat cátala i espanyol de I'habitatge, fan que estigui deixant de ser una alternativa

inversora gaire atractiva i sobre tot poc assequible per a paisos amb rendes per cápita properes

a la meitat de la renda per cápita catalana i en alguns inferior a la meitat.

Peí que fa a la segona línia de repercussió, i vista l'evolució del mercat cátala i espanyol de

I'habitatge, és clarament possible que els mercats interiors de la construcció i I'habitatge deis

paisos de l'ampliació sigui altament atractiu per a les empreses catalanes i espanyoles del

sector de la construcció.

La tercera línia de repercussió identificada a 1*informe de base se centra en l'efecte que pot

teñir la penosa situació del pare d'habitatges deis paisos de rampliació sobre les polítiques

comunitáries en el sentit de modificar les prioritats d'aquestes polítiques fins el punt

d'avancar cap a la construcció d'una política forta d'habitatge d'ámbit comunitari que no seria

possible sense la inclusió en ella deis actuáis 15. En aquesta possible direcció sembla que

apunta la creixent relleváncia de les polítiques urbanes davant la degradació generalitzada en

la s'estan sumint els barris periférics, receptors principáis de la immigració, d'una bona part

de les ciutats europees.

En conseqüéncia, les altes instáncies europees han inclós la "qüestió urbana" com un deis

elements importants en el terreny de la lluita contra els desequilibris económics i socials. En

el segon Informe de la Comissió sobre la Cohesió Económica i Social s'assenyalen dues

dimensions en relació a aquest objectiu: la persistencia de desequilibris territorials, i el paper

de les zones urbanes com a centres de creixement per assolir un desenvolupament policéntric,

pero en les que es concentren bosses de gran pobresa. En el primer aspecte, 1'Informe

reconeix que els desequilibris territorials que eren ja a la base de la Perspectiva Europea

d'Ordenació Territorial (PEOT) de 1999, adquirirán una dimensió addicional amb

l'ampliació. En el segon, comenta que les zones urbanes de la Unió presenten les disparitats

socials i económiques mes marcades i que a alguns barris existeixen nivells de pobresa i

48



Patronat Cátala Pro Europa

Efectes de l'ampliació de la UE sobre els ámbits social i cultural de Catalunya

d'exclusió molt elevats i que, també aquí, 1*ampliado engendrará un important augment de les

disparitats socials, económiques i territorials.

La "qüestió urbana", situada en el centre del canvi económic, social i territorial, és

considerada una de les prioritats futures per a la cohesió económica i social: "moltes

disparitats es concentren a les ciutats, on les iones ambproblemes d'exclusió ipobresa son.

molt próximes a les de gran prosperitaí". En aquest sentit, com ja apuntava la Comunicado

de la CE "Towards an Urban Agenda in the European Union", la UE, tot i no teñir un mandat

explícit per desenvolupar polítiques urbanes, "hauria de jugar un paper complementan en la

direcció de projectes urbans, en la mesura que té responsabilitat política en molts sectors que

teñen una relució directa amb el desenvolupament i la qualitat de la vida en les árees

urbanes".

Un deis primers programes concrets que van reconéixer la necessitat d'una iniciativa

comunitaria relativa a la regeneració económica i social de les ciutats i deis barris en crisi,

amb la fínalitat de fomentar un desenvolupament urbá sostenible, va ser el URBAN, de l'any

1994, per al període 94-99, que va ser complementat durant el mateix període per projectes

pilot urbans (PPU), amb carree al Fons Europeu de Desenvolupament Regional FEDER. Tal i

com s'ha presentat de forma breu anteriorment, l'any 1998 la Comissió va reconéixer

1'eficacia d'aquests programes, cosa que va donar peu a la seva prorroga a través de!

programa URBAN II, l'any 2000, per al període 2000-2006.

El nou programa té dos objectius principáis:

a. Fomentar l'elaboració i l'aplicació d'estratégies especialment innovadores a favor d'una

regeneració económica i social sostenible de les ciutats petites i mitjanes o deis barris en

crisi de les grans aglomeracions; i

b. Millorar i intercanviar els coneixements i les experiéncies sobre la regeneració i el

desenvolupament urbá sostenible a la Unió Europea.

La iniciativa URBAN II es concentra al voltant de setanta zones urbanes amb mes de 10.000

habitants, repartides en tot el territori de la Unió de la manera següent: Alemanya 12; Estat
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espanyol, Italia i Regne Unit 10; Franca 9; Bélgica, Grecia, Portugal i Holanda 3; Austria i

Finlandia 2; i Dinamarca, Irlanda i Suécia 1.

La previsió de canalització de fons FEDER cap a Catalunya, a través del programa URBAN II

ha estat extremadament restrictiva , cosa que pot conduir a la situació descrita per M. Barnier

"com un risc de manca de cobertura europea per a les regions que actualment constitueixen

Objectiu I i que deixaran de ser-ho sense haver completar el procés de convergencia

previst".

De cara al futur, i en un context de la Unió ampliada, s'enduriran mes encara les possibilitats

d'accés a fons europeus per les raons ja exposades en els apartáis anteriors, i aixó afectará

sens dubte, de forma negativa, les necessitats de remodelació urbana de moltes ciutats grans i

mitjanes de Catalunya.

Com reconeix D. Dujols, referint-se a la situació de la xarxa d'habitatge social a Franca i el

paper que pot exercir en la millora de la convivencia i la integrado social en els barris, "per

primera vegada els reglaments deis fons estructuráis integren explícitament la dimensio

urbana, cosa que és una innovado, pero sabem que de cara al futur la competencia será molí

dura ja que no está previst que els fons creixin al mateix ritme que el nombre d 'habitants,

amb l'ampliació europea7' .

No obstant aixó, en aquest camp, en el que, com s'ha dit, les mancances deis paísos candidats

no son tan diferents de les de molts barris de les ciutats de la Unió actual, l'ampliació pot

1 El 14 de gener de 2002, la Comissió Europea va aprovar el programa per a la regenerado urbana de Sant Adriá
del Besos, centrat en el barri de la Mina. L'ajut comunitari per al període 2000-2006 será de 12,3 M EUROS.
Aquest programa, que va ser presentat peí Consorci de la Mina, en el qual participen rAjuntament de la
poblado, la Diputado de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, té com a prioritats la promoció de les noves
tecnologíes, la millora de l'entorn empresarial, l'accés de grups desafavorits al mercat laboral i la millora de
l'entorn urbá.

2 M. Barnier, Comissari europeu, responsable de la Política regional i de la Reforma de les Institucions, a la
conferencia "Ciutats i cohesió. Llicons apreses de la iniciativa comunitaria URBAN", a Londres, juliol 2002.

3 D. Dujols, Directora de les relacions institucionals i del partenariat de la Unió nacional HLM, a les Jornades
sobre 'LRenovació urbana: construir el vostre futur, mitjancant l'ajut deis fons estructuráis 2002-2006", Paris,
mar? 2001.
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obligar a un canvi de perspectiva en els diagnóstics de la Comissió i a posar en evidencia la

necessitat d'incrementar els esforcos col lectius per assegurar un tractament mes igualitari

entre zones amb problemátiques semblants, cosa que podría suposar una recuperació de fons

cap a determinades destinacions de Catalunya.

Ratificant el que diu Dujols, ''''donar una oferta d"igual qualitat per a tots, és també un mitjá

molt potent per fer efectius els tractats que parlen de Iluita contra la discriminado i a favor

de la inclusió: les condicions de I'habitat, elfet d'oferir a tothom un habitatge de qualitat i

ben localitzat que permeti la millor integrado, que permeti l'accés ais servéis, prop d'una

escola amb oportunitats veritables, és com a mínim tan eficac com mantenir determinades

accions de recolzament per ajudar la integrado de les persones. Per aquesta rao cal

convencer les altes instancies de la conveniencia de canalitzar fons cap a I 'habitatge, encara

que la Comunitat no hi tingui competéncies predetenninades ".
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RESUM DELS IMPACTES PER A CATALUNYA EN EL SECTOR D'HABITATGES

Ambits

Producció
d'liabítatgcs

Mercat c!c
l'habitatge

Sectors catalans
implicáis

Industria de la
conslrucció

Sector immobiliari

Sector financer

Situado i tendéncies actuáis

UE

Crcixemcnt baix de noves
necessitats.

Modcració en la nova
construcció.

Privatització deis pares públics.

Disminució deis pares de

lloguer

Augment de la compra
d'habitatgcs.

Liberal ització i obertura deis
mercats financers.

Increment deis mercats
hipotecaris.

Inflació preus.

Tendencia a l'homologació de
les condicions financeres: tipus
interés baixos.

Fortes discrepancies fiscals

PECO

Déficits histories

d'habilatge.

Insuficiencia de nova
producció.

Insuficiencia d'oferta.

Privatització deis pares
públics, radical o gradual,
segons els paísos.

Inflació de preus.

Tipus d'intcrés alts.

Dificultáis de la
normalització fiscal ¡
jurídica de la tílularitat deis
habítatges.

Paper actual UE

Directives sobre control de
l'edificació.

Directives sobre seguretat en la
construcció.

Direclivcs sobre competencies
professionals (arquitectes).

Directives sobre comité
consultiu i inrormació
estadística en els ambits
económic i social.

Directives sobre mercat
hipotecan.

Directives sobre harmonització
fiscal.

Directives sobre garandes deis
consumidora

Activitats vinculablcs a
l'ampliació

Construcció a l'intcrior
de Catalunya.

Construcció ais PECO

Habitatge necessari
(residencia habitual) de
població ¡inmigrada deis
PECO.

Habitatge coin segona
residencia de ciutadans
PECO.

Habitatge com inversió
de ciutadans PECO.

Impactos per a Catalunya

Dircctcs

Increment demanda
d'habitalge per
¡inmigrado.

Increment demanda
d'habitatgcs permobililat
de capitals.

Obertura de mercats de
construcció ais PECO.
Per déficits de producció
interna.

Increment d'inversió
estrangera (PECO).

Inc remenl de demanda
hipotecaria.

Increment demanda de
servéis immobiliaris
(intermediado i
administració)

Indirectos

Reforcament de
normatives de control,
del procés construcliu.

Reforcament de
directives sobre garantics
deis mercats hipolecaris.

Reforcament de
directives sobre
homogeneització fiscal.

Reforcament de
normatives sobre
garanties deis
consumidors.
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KESUM DELS IMPACTES PER A CATALUNYA EN EL SECTOR D'IIABn ATGES

Anibits

DistrihucJó
equitativa deis
hnbitatgcs

Pares d'habitnljje i
ciutats

Scctors catnlatis
implicáis

Servéis socials.

Habilalgc Social

Urbanismc i
Rchabilitació

Situació ¡ tendencics actuáis

UE

entre paísos.

Rcducció de la provisió pública
d'habilalge.

Reduce i ó de les subvencions
genériques per l'accés a
l'habitatgc

Reforcainent deis ajuts a les
persones i famílies en lunció
deis ingressos.

Rcíbrc deis ajuts per a la
compra iT habitat ge.

Polarització social:

• crcixement del nombre de
persones exeloses del mercal,

- creixement del nombre de
Mars mal ailoljades.

Creixement del pes de la
rchabililació en el PIB.

Degradado de barris i
segregació social.

Estímuls al mantcniírtcnl i

recuperació deis nuclis

histories.

Eslímuls a la rchabilitació i

PECO

Rcducció de l'oferta pública
d'habitatgc (radical en
alguns casos).

Ajuts pera la compra
d'habitalge.

Manca de provisió
d'habilatgc social de
lloguer.

Pares degradats

Insuficiencia d'invcrsió en
rehabilitado

Paper actual UE

Directives sobre integració tlcls
joves.

Directives sobre lluita contra la
discriminació

Directives pera la lluita contra
l'cxclusió.

Directives sobre
(lesenvolupainent harmonios i
equilibra! del terrítori europeu.

Directives sobre
desenvolupament urbá
sosteníble.

Programes i Fons de
desenvolupament urbá.

Activitats vinculablcs a
l'ampliació

Ajuts generáis per l'accés
a l'habítatge, poblacíó
i inmigrada PECO.

Polílíques especifiques
pera població immigrada
exclosa del mercal.

Ajuts a la rehabilitado
iThabitatges tle població
immigrada PECO.

Rehabi lilac ió habilatges i
edificis ais PECO

Rchabilitació de nuclis
histories i barris
degradats ais PECO.

lmpactes per a Catalunya

Dircctes

Increment demanda
habitatge social
d'iiTimigració amb rendes
baixes.

Increment demanda
preslacions económiques
relacionades amb
habitalgc per part de
població amb rendes
baixes.

Disminució de la dotació
de Fons Socials.

Obertura de mercats per
rehabilitado deis pares
d'habitatge ais PECO.

Increment de la demanda
d'obres de rehabilitació.

Increment de demanda
d'ajuts pera la
rehabilitació per part de
població amb rendes
baixes.

Indirectcs

Increment de les
pressions per aconseguir
una Intervcnció directa de
la UE en la promulgado
de normatives sobre
habitatge social.

Increment de
recomanacions UE peral
desenvolupament
soslenible.
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RESUM DELS IMPACTES PER A CATALUNYA EN EL SECTOR D'HABITATGES

Ámbits
Scctors catalans

implicáis

Situado i (endeudes actuáis

UE

regenerado de pares públícs.

PECO
Paper actual UE Activitats vinculablcs a

Tampliació

Impactes per a Catalunya

Directos

Disminució de la dotació
de Fons Estructuráis per
programes
(URBAN/EQUAL).

Indirectos
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Taula 1. Pares d'habitatges, construcció de nous habitatges i poblado. 2001

Müers
d'habitants Llars

Milers
d'habitatges

Superávit /
Déficit

d'habitatges

Habitatges x
1.000 hab.

Habitatges
acabats

Habitatges
acabats x
1.000 hab.

Hongria 10.005,3 3.7OO.OOO 4.080,0 380.000 407,8 28.100 2,8

Txecoslováquia 10.266,5 4.500.000 4.369,0

Polonia 38.644,2 12.600.000 1.900,0

-671_.OOO_

:700 ;000

425,6 24.800 2,4

307,9 106.100 2,7

Eslováquia 5.402,5 1.900.000 1.682,2 311,4 10.300 1,9

Letanía 2.366,1 1.000.000 956,0

Lituánia 3.692,6 1.400.000 1.360,0

Estonia 1.366,7 600.000 623,0

-44.000

-40.000

23.000

404,0 956 0,4

368,3 4.463 1.2

455,8 623 0,5

Xiprc
Eslovénia

Malta

PECO

Unió Europea

Catalunya

759,3
1.990,1

391,4

74.884,7

377.026,2

6.361,0

184.000
n.d.

n.d.

25.884.000

152.210.300

2.300.000

275,2
694,7

130,0

26.070,1

170.012,0

2.600,0

91.200
n.d.

n.d.

-1.178.600

17.801.700

300.000

362,4
349,1

332,1

348,1

450,9

408,7

5.083
6.000

n.d.

186.425

2.000.000

56.515

6,7
3,0

n.d.

2,5

5,3

8,9

Font: Euroconstruct, ONU, Eurostat

Taula 2. Crédit hipotecan, tipus d'interés ¡ preus deis habitatges a Europa

Alevnanya

Espanya

Franca

Irlanda

Holanda

Dinamarca

Suécia

Regne Unit

Tipus d'interés hipotecari
%
6,4

4,3

5,7

4,4

5,8

7,0

6,3

6,5

Préstecs hipotecaris
concedits (100=1990)

401

229

104

510

592

656

122

187

Preu deis habitatges
(100=1990)

115

140

n.d.

227

216

142

117

134

Font: Carme Trilla "La poítica d'habitatge en una perspectiva comparada"

Taula 3. Habitatges de propietat a les principáis ciutats del Centre i Est d'Europa

Ciutats % habitatges de propietat

Praga 12

Riga

Barcelona

23

75

Budapest

Liubliana
2L
76

Vilnius

Belgrad 85

Zagreb

Tallin

90_

92

Sofía

Tirana

93_

95

Font: UN Habitat, segons S. Tsenkova. Barcelona estimado propia
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Taula 4. Participado pública en

Letónia

Hongria

Xipre

Polonia

Estonia

Lituánia

Eslo venia

Eslováquia

Txecoslováquia

MitjanaPECO

Unió Europea

Catalunya

la nova construcció d'habitatges.

Public

0,0

0,3

0,4

6,3

0,1

0,5

0,8

1,4

6,3

16,1

1,0

Privat

1,4

19,9

6,2

74,3

1,1
3,7

5,3

6,8

16,3

135,0

49,0

Milers d'

Total

1,4
20,2

6,6

80,6

1,2
4,2

6,1

8,2

22,6

151,1

50,0

habitatges. 1998

% públic

0,0

1,5

6,1

7,8

8,3

11,9

13,1

17,1

27,9

10,7

14,3

2,0

Font: elaboració propia amb dades ONU, Euroconstruct i DGAiH de la Generalitat de Catalunya

Taula 5. Habitatge social

Holanda

Alcmanya

Regne Unit

Austria

Suécia

Dinamarca

Noruega

Mitjana UE

Franca

Finlandia

Irlanda

Bélgica

Italia

Portugal

Catalunya

Suíssa

Espanya

Luxemburg

Grecia

a la Unió Europea

% Lloguer social

35

26

24

23

22

19

18

18

17

14

11

7

6

4

3,5

3

2

2

0

Font: Carme Trilla "La política d'habitatge en una perspectiva europea comparada". Col lecció Estudis Socials, n° 9,
Fundació "La Caixa".
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2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació de la UE en

rámbit de l'habitatge

L'ampliació de la UE, de forma indirecta, pot repercutir de diferents formes en l'habitatge a

Catalunya i algunes d'elles poden posar mes pressió a un mereat ja molt pressionat i

inflacionari.

La primera d'aquestes pressions és la que poden generar els immigrants nacionals deis paísos

de l'ampliació o deis paisos candidats, que será evidentment proporcional ais moviments

migratoris procedents d'aquests paísos. La baixa presencia a Catalunya d'efectius d'aquests

paísos fa preveure que 1'impacte será relativament poc significatiu, encara que en un mereat

tan "estressat" com el de l'habitatge qualsevol petita pressió pot ser molt rellevant. A mes de

la poca dimensió quantitativa la proximitat étnica i cultural, molt important en aquest mereat,

especialment en rámbit del Uoguer de preu baix, disminueix el risc de tensions socials en

aquest camp.

Una segona font de pressions addicionals sobre el mereat de l'habitatge prové del tipus de

demanda que poden manifestar els immigrants procedents deis paísos de l'ampliació. Si bé és

cert que una part d'aquests immigrants canalitzará la seva necessitat d'habitatge a través del

mereat lliure, molt probablemént una altra part important s'adrecará a 1'oferta d'habitatge

social de Catalunya per rao del nivell d'ingressos o per rao de manca de regularització de la

seva situació laboral. Aquests casos suposaran un increment de demanda, o bé de provisió

d'habitatge públie, o bé d'ajuts socials o prestacions económiques relacionades amb

l'habitatge (avals, subvencions per al pagament de lloguers, etc.). Aixó pot comportar una

competencia entre els ciutadans autóctons i la població immigrada per l'accés a uns recursos

públics molt escassos encara que aquesta será una competencia compartida amb tota la resta

de la població immigrada i amb una part important deis autóctons (joves especialment).

Aquest increment de demanda pot venir, a mes, acompanyat d'una major dificultat per aecedir

a recursos comunitaris en els ámbits de la intervenció urbana i social, tot i que Tactual posició

de Catalunya, ja exclosa d'alguns d'aquests fons, fa pensar que aqüestes possibles
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modificacions deis criteris d'assignació a mig termini deis fons estructuráis tinguin pocs

efectes.

3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de la UE en

l'ámbit de l'habitatge

En aquests darrers temps, resulta difícil trobar cap mena d'element positiu en el mercat i en la

política d'habitatge des del punt de vista social. La construcció i l'habitatge quasi bé sempre

només aporten bones noticies des del punt de vista económic. Així és també des del punt de

vista que centra l'atenció d'aquest informe. La situació deficitaria i caracteritzada per la

degradado, deis pares d'habitatge deis paísos de l'ampliació poden ser una magnífica

oportunitat de negoci peí potent sector de la construcció espanyol i cátala.

A banda d'aquesta conseqüéncia, 1'ampliado pot evidenciar la necessitat d'algun nivell

d'harmonització en el mercat de l'habitatge a nivell europeu. Els camps mes propicis a

aquesta perspectiva poden ser l'ámbit técnic, l'ámbit financer i l'ámbit fiscal. Podría ser que

aquesta dinámica s'amplien a algunes árees de la política social d'habitatge tot i que es fa

difícil imaginar que els estats nacionals estiguin disposats a compartir a curt tennini una

política pública tan cara i tan sensible socialment i económica.
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V. Seguretat ciutadana

La seguretat, en sentit ampli (seguretat personal i seguretat ciutadana), s'ha situat en el centre

del debat social i polític actual fins el punt que comenca a plantejar-se una perspectiva de

futur en la que apareix el repte d'haver d'escollir entre llibertat i seguretat com opcions

centráis i incompatibles del model social. La inseguretat ciutadana de la quotidianitat; el Crim

Organitzat Global (COG) vinculat a la corrupció, el narcotráfic i el tráfíc d'armes; el

terrorisme, 1*11 de setembre de 2001; les crisis d'Iraq i de Corea del Nord i la reacció

estratégica de l'administració Bush davant tot plegat, entre d'altres factors, semblen acostar a

la societat global cap aquest dilema. L'impacte social d'aquesta dinámica és obvia. I la

vinculació d'una part d'aquesta preocupado creixent per la seguretat está vinculada al fet

migratori i, especialment encara que de forma menys explícita, a la lliure circulació de les

persones i la desaparició de les fronteres. L'especial significació que han adquirit en alguns

d'aquests ámbits de preocupació els pai'sos de Test europeu, amb especial intensitat en el cas

de Rússia, han constru'ít un imaginan social que vincula ais pa'ísos de Test i ais seus nacionals

amb les máfíes russes i el COG. Tenint en compte que la percepció de seguretat o inseguretat

és un factor element central en la construcció del model de convivencia social és inevitable

plantejar-se la identifícació, análisi, avaluació i, en la mesura del possible, desenvolupament

de suggeriments i propostes d'actuació, de les conseqüéncies que es pot preveure que tindrá

per a Catalunya el procés d'ampliació de la Unió Europea en aquest camp que planteja quatre

qüestions principáis:.

La primera de les qüestions a tractar té a veure amb la necessitat d'esbrinar l'impacte de la

desaparició i allunyament de les fronteres exteriors i el seu impacte en la seguretat interior.

La segona qüestió ens dura a intentar reformular "el problema de la inseguretat ciutadana" en

aquest nou context.

La tercera qüestió se centra en la necessitat de revisar l'eficácia global del model tradicional

de control policíac de la delinqüéncia, en un context de degradació del servei públic de
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seguretat i amb una particular considerado a les disfuncions própies del model policíac

existent a Espanya i, específicament, a Catalunya.

Finalment, procurarem identificar la situació actual de la inseguretat ciutadana a Catalunya en

el context del procés d'integració europea i, en la perspectiva de l'ampliació projectada de la

UE, les tendéncies que, presumiblement, marcaran la seva evolució en els propers anys.

1. Estat de la qüestió

A Catalunya el problema de la inseguretat ciutadana s'ha incrementat en els darrers anys.

Així, l'índex global de victimització ha passat de 12,84 al 1998 a 14,92 al 2000; el quocient

global de multivictimització de 1998 era 1,48 i al 2000 s'incrementava fins a 1,61; i,

finalment, l'índex global de fets delictius passava de 19,07 al 1998 a 24,07 al 2000.

Al costat d'aquesta dinámica s'ha de situar la dinámica global del COG i el seu impacte a

Catalunya. D'acord amb els cálculs mes prudents, l'any 1993, només els beneficis (que no pas

els ingressos) generats peí conjunt de les activitats crimináis en el món ja superaven el bilió

anual de dólars, equiparant-se així al total del pressupost federal deis Estats Units per a aquest

mateix any. Una altra dada significativa és que només el tráfic mundial de drogues va superar,

l'any 1994, els 500.000 milions de dólars, és a dir, un volum de diner superior al generat peí

comerc mundial de petroli aquest mateix any.

Les xarxes flexibles del crim, poden aprontar, cada cop mes, les avantatges competitives

própies de la nova economía global: d'una banda, uns entorns locáis propicis -dominats

tradicionalment per les máfies- i, de l'altra, una prodigiosa capacitat de les xarxes globals del

crim per eludir les regulacions nacionals i els burocratitzats procediments de la col laboració

policiac internacional.

A Catalunya, el Departament d'Interior té coneixement de l'existéncia d'almenys 70 (unes

200 a tota Espanya) bandes de delinqüents integrades per ciutadans de fins a quaranta

nacionalitats distintes, que están dedicades professionalment, al blanqueig de diners, el tráfic

de cocaína i hatxís o la falsificado de documents, pero també al tráfic de persones, de dones
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en particular, els atracaments, el robatori o el tráfic de vehicles de gran cilindrada. Entre

aqüestes bandes s'hi troben les tríades xineses (dedicades a la immigració il legal i l'extorsió),

les diferents famílies de la mafia italiana (amb les seves ocupacions tradicionals), els cártels

colombians (que darrerament han estés les seves activitats a l'atracament de joieries), la

yakuza japonesa (que segueix amb el tráfic de drogues, la prostitució i, darrerament, també la

falsificado de rellotges de luxe), la mafia russa (instal lada a Catalunya sobretot per a viure-hi

i dirigir els seus negocis), els "nigerians" (especialitzats en prostitució), els "albanesos i

kosovars" (que prefereixen els robatoris de naus industriáis: una dada significativa: 10 accions

l'any 1995 i mes de 2.000 durant l'any 2000), etc. Situació aquesta que ve a acreditar, a casa

nostra, els vineles existents entre les bandes locáis de delinqüents i les xarxes que

constitueixen el fenomen del Crim Organitzat Global.

Tot i el convenciment generalitzat que les principáis formes de delinqüéncia organitzada, el

terrorisme o el frau ja no es poden tractar eficacment únicament en un marc i que la lletra deis

Tractats permetria un enfocament globalitzat del tema, no es pot parlar amb propietat de

l'existéncia d'un auténtic ordre públie europeu basat en la lluita unificada contra el terrorisme,

el tráfic de drogues i el Crim Organitzat Global.

2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació de la UE en la

seguretat

En aquest escenari els principáis efectes negatius que pot aportar rampliació de la Unió i que,

d'alguna manera, poden afectar a Catalunya, son tres:

1. El repte de les noves fronteres exteriors.

2. La crisi del control policíac de la delinqüéncia

3. La percepció sobre l'assignació de responsabiíitats a l'augment de la inseguretat

ciutadana.
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Una de les bases principáis que suporten el projecte de la Unió Europea és la desaparició de

les fronteres interiors i en el reforcament de les fronteres exteriors i del control de les

migracions i deis drets d'asil.

En la perspectiva de 1'ampliado de la Unió Europea, la seguretat de les fronteres exteriors

esdevé, encara mes, un tema essencial. No pas sense rao, si es té en compte que a l'horitzó de

la Unió ampliada acabará tenint fronteres amb paísos com ara Bielorússia o Ucra'ína. Els

futurs Estats membres esdevindran responsables de la seguretat interior de la Unió alhora que

estaran sota l'efecte d'un procés de transido económica i social. El cert és, pero, que les

actuáis fronteres exteriors de la Unió europea constitueixen una anella feble de protecció que

amenaca el nivell de seguretat interior deis Estats membres, especialment en un espai sense

fronteres interiors: a la UE hi ha actualment, segons estimacions impossibles de comprovar,

uns tres milions d'immigrants clandestins, pero anualment entren mig milió mes. En aquest

sentit es manifestá, el desembre de 2001, el Consell europeu de Laekenen en una de les seves

conclusions: «Una millor gestió del control a les fronteres exteriors de la Unió contribuirá a

lluitar contra el terrorisme, les xarxes d'immigració il legal i comerc d'éssers humans».

Son, justament, els nous desafíaments a la seguretat interior els qui pressionen a una Unió

europea en procés d'ampliació a considerar les fronteres exteriors com a una qüestió

prioritaria. En aquest context, li és imprescindible a la Unió abordar, almenys, quatre

qüestions principáis:

. Assegurar la confianca mutua entre els Estats membres.

. Millorar l'eficácia de la lluita contra la immigració clandestina, contra el comerc

d'éssers humans i contra els tráfics relligats a la criminalitat organitzada i a la droga.

. Donar-se els mitjans per a lluitar contra totes les formes d'amenaces interiors i exteriors

que el terrorisme fa pesar damunt els Estats membres i la seguretat de les persones.

. Garantir un nivell elevat de seguretat a 1'interior de la Unió europea després de la seva

ampliado, en particular després que els nous Estats membres hagin estat autoritzats a

aplicar el bloc de Schengen.
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La percepció de la ciutadania, altament subjectiva en aquest tema, no és homogénia i aixó és

un risc afegit al tractament d'aquestes quatre prioritats. Un sondeig realitzat per la Comissió

Europea i difós recentment (juliol 2002) mostra que els joves centren les seves preocupacions

en problemes com l'atur, la pobresa i l'exclusió (els tres assumptes prioritaris per al 79% deis

enquestats), els drets humans i la democracia (74%) o la protecció de la naturalesa (71%).

Aqüestes dades contrasten drasticament amb alió que exigeixen els adults a les institueions

europees. Per a ells, la prioritat máxima és preservar la pau i la seguretat (la preocupació

primera per al 91% deis enquestats), seguida de la lluita contra l'atur (90%) í el crim

organitzat o el tráfic de drogues (89%). El medi ambient figura en sisé lloc, i en el seté, el

respecte deis valors democrátics i deis drets humans.

La degradació que ve patint el servei públie de seguretat, en el context de la reducció de la

capacitat efectiva de l'Estat per generar béns publics, sembla indubtable que facilita l'extensió

d'una cultura de la impunitat que permet atemptats generalitzats contra els drets de la persona

i que deixa al ciutadá ordinari, que no es pot pagar seguretat privada, en una situació de

creixent indefensió i, per tant, amb un inquietant sentiment d'inseguretat.

No és, dones, estrany que al llarg deis darrers vint anys la privatització de la seguretat hagi

experimentat també un creixement espectacular, fíns al punt que, en alguns pa'ísos europeus,

els efectius policials dirigits per companyies privades ja igualen (és el cas de Dinamarca,

Luxemburg, Suécia o el Regne Unit) i fins i tot superen la forca pública (a Polonia i Hongria,

la proporció entre policies privats i publics és de 2 a 1). A Espanya, el total deis efectius de la

policía pública, 179.400 l'any 1999, contempla des del seu estancament Paugment constant

deis efectius privats, que es van situar en 71.500 persones aquest mateix any, és a dir, una

xifra superior a la de la Guardia Civil, a la del Cos Nacional de Policía i, és ciar, a la del total

de les policies locáis. L'Estat debilitat per l'impuls globalitzador i fins i tot capturat peí Crim

Organitzat Global obre les portes a un creixement continuat de la inseguretat i a una tendencia

a la restitució forcada a la societat del recurs a la violencia com a forma de relació entre els

ciutadans.

Espanya, convertida en extraradi i frontera sud de la Unió Europea amb un continent áfrica

agonitzant, no podia eludir el qüestionament de l'eficácia d'un model policial forjat en el
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franquisme, que no ha completat la seva transido a la democracia i que es veu creixentment

confrontat amb la necessitat d'atendre noves i cada cop mes exigents demandes socials de

seguretat.

En canvi, el debat i la percepció social sobre al inseguretat no consideren rellevants aqüestes

limitacions i troben un altra cap de ture a qui responsabilitzar de la falta de seguretat. La

inseguretat ciutadana sembla teñir ais sectors socials marginats o exclosos i, mes

recentment, ais immigrants, com actors principáis que es converteixen així en el fácil boc

expiatori d'un deis problemes mes greus i complexes que venen patint les societats

occidental s.

Convé, dones, teñir present que a Espanya, en els quatre primers mesos de l'any 2002, les

Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van detenir a 10.984 estrangers per no teñir permís de

residencia i a 8.600 mes per entrada il legal (en pastera per exemple). En total van ser 19.585,

gairebé el doble deis 10.417 detinguts per aquests conceptes en el mateix període de 2001. La

xifra representa el 41% de tots els estrangers detinguts, inclosos aquells que ho van ser per

presumptes delictes o faltes, que ascendiren a 46.678, un 42% mes que entre gener i abril de

2001. No s'ha d'oblidar tampoc que, a diferencia deis espanyols, que només poden ser

detinguts quan hi ha indicis que han comes algún delicte o falta, els estrangers, grácies a la

Llei d'Estrangeria, poden ser duts a comissaria només per no teñir la documentació en regla,

la qual cosa suposa simplement una infracció administrativa (com conduir a mes velocitat de

la permesa). El passat mes d'abril, el llavors ministre de l'Interior Mariano Rajoy, en un deis

seus múltiples intents de relacionar delinqüéncia i immigració, va sostenir al Congrés que deis

313.956 detinguts (espanyols i estrangers) registráis en tot 2001, 116.139 eren forans, pero va

ometre que gairebé la meitat (44.139) ho van ser per trobar-se en situació administrativa

irregular sense que estiguessin acusats d'haver comes cap mena d'infracció penal.

Curiosament, a les planes d'economia de la mateixa edició del diari que informava d'aquesta

situació (El País, 12 juliol 2002), s'hi podia trobar una altra dada referida ais immigrants: de

juny de 2001 a juny de 2002, la Seguretat Social va acollir a 462.983 nous cotitzants, deis

quals un 47,8% eren estrangers (un 44,5% a Catalunya, el gener de 2002).
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A la vista d'aquesta reflexió es pot concloure que relacionar seriosament la inseguretat

ciutadana amb la immigracio com factor principal és el resultat d'una visió fácil i cómode del

problema i un missatge amb certa rendibilitat per all desenvolupament de determinades

polítiques socials i migratóries. La possibilitat de fer-ne responsable a la immigracio deis

pa'ísos vinculáis a Pampliació és encara mes forcada, íot i que si és cert que hi ha dos factors

que poden afectar a Catalunya des del fet de Pampliació:

1. La lliure circulació associada a la desaparició de les fronteres interiors pot facilitar que

el COG vinculat ais paísos de Pest europeu, sobretot a les máfies russes i exjugoeslaves,

utilitzi a nacionals deis nous pa'ísos membres amb majors facilitats.

2. El menor desenvolupament social i económic deis nous responsables de fes fronteres

exteriors de la Unió i la presencia de models de desenvolupament generadors de sectors

públics amb alts nivells de corrupció poden ajudar a fer mes permeables les noves

fronteres de la Unió al COG.

Catalunya té una posició geoestratégica que no és central pero si rellevant en els circuits del

COG i, des d'aquesta posició pot veure's afectada per algún deis riscos mencionats. Sembla,

en canvi, mes producte deis mitjans de comunicació i de percepcions poc fonamentades que la

immigracio económica deis paísos de Pampliació, considerant la seva petita dimensió i

deixant ciar que en cap cas es pot identificar aquesta immigracio amb el COG, pugui plantejar

especiáis problemes de inseguretat ciutadana. En tot cas, dependrá de la capacitat que tingui el

sistema polític de regular adequadament els mercats de treball, els fluxos migratoris i la seva

gestió social que, finalment, la immigració, de Pest o d'on sigui, hagi de recorrer a la petita

delinqüéncia o es vegi implicada en delictes administratius per sobreviure.

3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de la UE en la

seguretat

L'ampliació pot aportar majors cotes de seguretat de les actualment existents i implicar a mes

paísos en la recerca d'un espai comú segur per a tothom ja que Pampliació constitueix una
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oportunitat per a l'estabilitat política d'Europa en promoure l'ampliació de la zona de pau que

representa avui dia la Unió a territoris que sovint han estat escenari de guerres i on han sorgit

infínitat de conflictes. En un món sotmés a divisions i turbuléncies, el procés d'ampliació pot

permetre avancar cap a la unitat i l'estabilitat a Europa i, d'aquesta manera, aportar una

contribució important a l'estratégia global de prevenció deis conflictes. Des d'aquest punt de

vista, Tampliació pot aportar un escenari de pacifícacio ampliat que conforma la primera base

per la seguretat.

L'ampliació está provocant ja una segona dinámica que pot derivar en un impacte altament

positiu per la seguretat comuna: la introducció en l'agenda política del debat sobre el sistema

comú de seguretat exterior i interior que pot permetre alguns avéneos en la millora i

modernització del mateix concepte de seguretat i de la seva gestió global.

Finalment, i'ampliació aporta la regularització automática, després de les transicions que

s'acordin del que ara poden ser "estrangers" i fíns i tot irregulars. En paraules del Conseller

d'Interior de la generalitat de Catalunya, Xavier Pomés: «Com mes reduím el període

d'incertesa deis immigrants, com mes puguem reduír la "il legalitat" sobrevinguda, com mes

reduim la possibilitat de construcció i/o apandó de guetos internament uniformes racialment,

religiosament o culturalment, mes "problemes" ens estalviaretn». L'ampliació resol aquest

problema, i en la mesura que els fluxos migratoris procedents deis nous paísos membres no es

disparin fíns a límits no absorbibles, cosa que com ja s'ha pogut veure sembla altament

improbable, l'ampliació es constitueix aquí en un factor netament positiu.
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VI. Servéis básics de protecció, promoció i
benestar social

En aquest apartat es pretenen revisar els eiements d'impacte que pot produir l'ampliació en

alguns deis sistemes básics de protecció, promoció i benestar social. Entre aquests sistemes

considerem inclosos el sistema de servéis socials, els sistemes locáis de socialització i

promoció social (cultura, esports, servéis comunitaris,...) i els sistemes de protecció

monetaritzats mes básics: pensions, atur i rendes mínimes d'inserció.

Aquests sistemes, conjuntament amb el sistema educatiu i les polítiques d'habitatge,

configuren les bases deis moderns estats europeus del benestar i n'estructuren els seus eixos

d'intervenció pública. En aquesta análisi, i d'acord amb les orientacions que han proporcionat

els apartáis previs, ha semblat necessari, per la seva relleváncia, tractar específicament els

ámbits de l'habitatge i I'ensenyament, així com el de la seguretat. Els temes que abordarem

ara aquí, en canvi, a banda de compartir situacions similars amb els sectors ja analitzats,

presenten suficients homogenei'tats internes i están, a mes, relativament poc afectáis peí

procés d'ampiiació vist des de l'angle social, com per poder fer-ne una análisi integrat que se

centrará en els efectes que pot teñir l'ampliació de la Unió sobre els sistemes de protecció,

promoció i benestar social de carácter públic.

1. Estat de la qücstió

Com és prou conegut, el marc de les polítiques socials comunitáries té poc de comunitari i

molt de nacional. La Unió Europea s'ha caracteritzat per la seva orientació económica i, en els

darrers temps, fins i tot sembla, a la práctica que s'enforteix aquesta orientació. Les fases

d'aquest procés, han estat les següents:

1957-1972: mercat cornil sense agenda social. Durant la primera etapa del projecte

d'integració europea no existeix prácticament política social. La creació deis Fons Social
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Europeu (FSE) en el Tractat de Roma i la seva primera reglamentado (1960-71) representen

les úniques incursions de la Comunitat en el terreny de les polítiques socials.

1973-1980: aparició del régim de benestar comunitari. Els anys 70s s'inicien amb una

aproximado mes activa a la política social, la qual ha estat sovint reladonada amb l'ampliació

del 1973 (Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca). També, durant aquesta década, les posicions

deis governs socialdemócrates alemanys (Brandt i Schmidt) i británics (Wilson i Callaghan)

s'imposen en Pencara feble estrategia neoliberal. Així, a la cimera de París (1972) es produeix

un primer gir social i es proposa a la Comissió el disseny d'un Programa d'Acció Social (PAS)

per la fase 1974-1980. Les polítiques socials europees inicien el seu camí en 4 grans ámbits:

. Es concreta el I Programa d'Acció contra la Pobresa.

. Es regulen certs aspectes del mercat laboral: les directives de salut laboral i de protccció

deis treballadors en cas de regulació de l'ocupació, fallida o canvis de propietat.

• S'adopten tres directives básiques respecte la igualtat de genere: respecte els salaris, les

condicions laboráis i la seguretat social.

• Finalment, el nou reglament deis FSE (1971) reforca la lógica de la concentració

territorial de les actuacions.

1980-1988: pressions neoliberals i parálisi social. Durant els anys 80s s'imposa la nova

hegemonía programática neoliberal i euroescéptica liderada peí govern Thatcher i, per tant, el

frágil desenvolupament de la política social europea pateix fortes pressions. En el sentit

contrari, també durant aquest període figures polítiques com Mitterrand i Delors aposten per

la creació d'un espai social europeu. S'imposa la lógica de percebre la política social com un

complement -necessari pero subordinat- al desplegament del Mercat Únic.

. S'aprova el Programa Pobresa II.

. S'aprova el I Programa sobre Igualtat d'Oportunitats i s'adopta el principi d'acció

positiva (1984).
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. Entre 1980 i 1987 el Consell paralitza totes les propostes de directives en l'ámbit social.

Finalment, l'aprovació del Programa d'Acció sobre el creixement de l'ocupació (1986),

proposat per Gran Bretanya, suposa la incorporació a escala europea de la posició neoliberal

que connecta l'ocupació a la desregulació del mercat laboral i al retall de les despeses en

protecció social.

1988-1991: l'agenda social del mercat únic. L'Acta Única Europea (AUE) no introdueix

canvis efectius en l'ámbit socia!, tot i que sí es produeixen algunes transformacións de

carácter simbólic i programátic. Els estats membres amb l'excepció de Gran Bretanya, donen

suport el 1989 a la Carta Social de Drets Socials Fonamentals deis Treballadors (la Caria

Social Europea). Per altra banda, des del punt de vista programátic, es produeix la primera

reforma important deis Fons Estructuráis i s'aprova el Programa d'Acció Social peí període

1989-1994.

1992-1995: política social europea i crisi pos-Maastricht. El Traetat de Maastricht tampoc

incorpora mil lores significatives per Pámbit social, sino que mes aviat consolida l'asimetria

entre la potent europe'ítzació monetaria i la feble europei'tzació social. Només l'Acord de

Política Social, aprovat sense Gran Bretanya com a protocol annex al Traetat de Maastricht,

suposa un tímid avene. Aquest Acord, junt amb el PAS (1989-94), genera unes regles dejoc

mes favorables per la política social, ja que trenca el principi de la unanimitat i introdueix

selectivament la co-decisió parlamentaria.

Junt amb Pan tenor, cal fer esment a dos iniciatives que complementen el desenvolupament de

la dimensió social europea durant aquest període:

. L'aprovació al 1993 del Llibre Blanc sobre Creixement, Competitivitat i Ocupació, el

qual representa haver assumit el fracás de les posicions neoliberals en el terreny de

Pocupació.

. Un segon punt d'inflexió en les polítiques europees de cohesió el trobem en la segona

reforma deis Fons Estructuráis (1994), on s'amplien els recursos disponibles i

s'intensifíca la dimensió europea de les polítiques de cohesió.
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1996-1998. Tracta d'Amsterdam i política comuna d'ocupadó. El Tractat d'Amsterdam

incorpora un nou marc constitucional per la UE i suposa avéneos desiguals per la dimensió

social:

D'entrada, l'antic Protocol Social és acceptat peí laboristes británics i s'incorpora al redactat

del Tractat, incorporant també un capítol d'ocupació. També s'amplia l'agenda comunitaria

contra la discriminació.

Per altra banda, es produeix una nova modifieacio en els processos formáis de decisió: s'estén

el mecanisme de la co-decisió, pero no avanca la regla de la majoria qualificada.

Finalment, la resta d'assumptes de l'agenda comunitaria de benestar s'agrupen entorn al nou

PAS (1998-2000)

1999-2001: llums i ombres entorn 1*Agenda 2000. Després de la crisi de la Comissió Santer,

el nomenament d'Anna Diamantopoulou com a responsable de la cartera de Treball i

Assumptes Socials suposa una revitalització, no sense complicacions, de l'espai social

europeu:

. Es consolida el procés de Luxemburg amb l'aprovació de les directives sobre l'ocupació

i amb el Pacte Europeu per l'Ocupació de Colonia de 1999.

. Aquest procés, pero, s'insereix en un escenari de polítiques macroeconómiques

restrictives fixades en el Pacte peí Creixement i l'Estabilitat de 1997 i en l'anomenat

Procés de Cardiff de 1998.

. La irrupció de la nova economía també té efectes sobre la política social europea: el

Consell de Lisboa de 2000 aposta per les noves tecnologies de la informado i la

comunicado.
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. Finalment, cal destacar la no incorporado de la Carta Europea de Drets Fonamentals al

Tractat de Nica.

La principal conclusió que es pot treure d'aquesta trajectória és que la política social segueix

están, en la seva part fonamental, en mans deis estats nacionals i que no hi ha política social

europea forta, ni tan sois harmonització de les polítiques nacionals.

En aquest escenari, i tenint en compte que l'impacte estructural principal i directe que pot

produir l'ampliació está vinculat al fet migratori i que Catalunya ocupa una posició receptora

d'immigració respecte deis paísos de Pampliado, es pot concloure que el sistema de benestar

i protecció social de Catalunya haurá d'afrontar la inclusió d'aquests contingents immigrants

en el seu sistema de benestar, i a partir de l'aprovació deis tractats d'adhesió ho haurá de fer

en les mateixes condicions que son vigents pels nacionals.

Aquest repte, pero, no presenta, a la práctica, especiáis elements de diferenciació respecte de

la problemática que planteja ia resta de la immigració, que un cop assentada, també accedeix

en condicions d'igualtat ais sistemes de benestar social quedant les. diferencies entre

comunitaris i no comunitaris, prácticament recloses a Pambit deis drets de ciutadania política.

Podem afirmar dones que els impactes derivats própiament de l'ampliació en aquest camp son

inexistents i si hi ha canvis, i molt rellevants, derivats de la conversió d'Espanya i de

Catalunya en país receptor d'immigració. Tot i que, per tant, aquests canvis no son imputables

a l'ampliació, pero, si poden afectar ais ciutadans deis nous paísos membres se'n fa un breu

repás en el ben entes que, probablement siguin els nacionals deis pa'ísos de l'ampliació els que

tinguin menys pes, sobretot respecte llatinoamericans, africans, i fins i tot, aigunes

nacionalitats asiátiques (xinesos, pakistanesos,...).

Les principáis conseqüéncies que es deriven de la posició de país receptor d'immigració de

paísos amb baix nivell de desenvolupament económic i culturalment fortament diferenciáis

(llengua, cultura, étnies, religió,...) per les polítiques socials publiques i per les societats

receptores son els següents:
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1. Increment intensiu de la demanda de servéis públics de benestar social degut a qué tota

la nova població es sitúa en el quintil mes baix de Péscala social.

2. Risc de competencia pels recursos públics en benestar social sempre escassos, i en

qualsevol cas, limitats, entre autóctons amb nivell de renda baixa i immigrants, amb la

possibilítat que aquesta competencia desencadeni confrontacions racistes i/o xenófobes.

3. Necessitat, per tant, d'ampliar els recursos públics destinats a despesa en benestar i

protecció social. Cal considerar que la incorporado d'aquest capital huma difícilment es

pot reaíitzar sense alguna inversió addicional.

4. Necessitat d'adaptació a situacions de diversitat cultural del sistema de servéis públics

que es veu confrontat amb usuaris adaptats a practiques diferents i que requereixen

d'informació addicional o de tractament diferent deis autóctons (alimentació, condicions

d'atenció, Mengua, formado, comprensió d'un sistema social de benestar democrátic i

no autoritari, etc.).

Aquests son alguns deis reptes que li planteja a la política social la condieió de país receptor

d'immigració. L'ampliació, en el cas que suposi un increment deis actuáis fluxos migratoris

procedents deis paísos de Fest, provocará un increment en la dimensió d'aquests reptes, que,

en tot cas, serán menors i menys complexos d'abordar que els que están plantejant altres

contingents immigratoris.

2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació de la UE en les

polítiques socials

Els possibles efectes negatius que pot provocar l'ampliació en el camp de les polítiques

socials considerades en aquest apartat ja s'han apuntat en l'análisi precedent i están

directament vinculáis a Fincrement d'immigració que pugui provocar l'ampliació en si

mateixa, que ja s'ha establert com poc signifícatiu, i al conseqüent increment de demanda i

complexificació d'aquesta demanda en rao de les diferencies culturáis. De tota manera, caldrá

matisar la qualifícació "d'impacte negatiu" a aquesta modificado i increment de la demanda
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de béns socials, ja que si aquesta demanda ve acompanyada d'una aportacio neta al sistema

productiu i al sistema social a través d'una incorporado, fins i tot qualificada, deis

contingents immigratoris al mercat de treball, caldrá considerar que aquesta incorporado al

sistema de benestar social és positiva i aporta un saldo net, ja que el cost d'inversió per a la

construcció d'aquest "capital social productiu" ha estat inexistent. Aquesta hipótesi positiva

ha de venir acompanyada, i aixó és molt important per a Catalunya, de les aportacions

pressupostáries que corresponguin i que hauran de ser proporcionáis a la major recepció

immigratória de Catalunya.

El segon efecte negatiu, en aquest cas indirecte, que pot ocasionar l'ampliació és que, davant

els greus reptes socials deis paísos de l'ampliació, el conjunt de la Unió opti, una vegada mes,

peí debilitament de les polítiques socials comunitáries i aposti per una nova reducció i

"nacionalització" de les polítiques socials, tendencia aquesta ja subjacent a les actuáis

perspectives fínanceres 2000-2006. Així, la continuítat del procés d'ajust a la baixa en el nou

període 2007-2012 peí que fa a la cohesió social es veuria agreujada per la difieultat de

conciliar la gran diversitat social entre els antics i els nous Estats candidats

3. Possibles efectes positius deriváis del procés d'ampliació de la UE en les

polítiques socials

Els aspectes positius de l'ampliació de la Unió peí que fa a les polítiques socials internes son

inexistents. A tot estirar es podrien identificar elements de suport a un aprenentatge

relativament mes cómode que el que poden demandar altres col lectius respecte el tractament

de la diversitat en l'ámbit públic. Peí que fa a la política social comunitaria si es podría

produir aquí la concreció de la hipótesi contraria al debilitament de les polítiques

comunitáries. Aquesta hipótesi és la que es pot anomenar d'intensificació. Aquesta hipótesi

sobre la possible evolució de les polítiques socials comunitáries es basa en l'evidéncia

histórica segons la qual anteriors processos d'ampliació han conduit a millores en el camp de

la política de cohesió social, encara que sigui únicament com a compensado per a les regions

que menys es beneficiaran de l'eixamplament deis mercats i per l'intent de situar les
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polítiques socials Uuny del nivell nacional en un moment de crisi del eoncepte d'Estat del

benestar.

Considerant aquesta hipótesi, i tenint en compte les tres principáis restriccions que patirá la

política social europea:

. major diversitat deis régims de benestar ais Estats de la UE ampliada;

. limitació de la despesa peí sostre de les perspectives fínanceres;

. i dificultáis en el procés de construcció de la política per les complexitats deis

procediments comunitari, tot i la tendencia recent a la simplificació

Les dues vies mes factibles d'intensificació de la política social comunitaria son:

. El major desenvolupament de les estratégies europees d'ocupació i d'inclusió.

. L'avanc en els ámbits de salut laboral, igualtat i lluita contra la discriminació.

Aqüestes dues árees de millora tindrien un efecte positiu, tot i que moderat per a Catalunya.

Per contra, cal esperar que no es produeixin millores significatives en materia de:

. Regulacions laboráis vinculants.

. Polítiques estructuráis i de cohesió.

En aquest cas la valoració de 1'impacte és diferent. En el cas de les regulacions laboráis es pot

esperar un efecte negatiu ja que poden prosperar situacions de dumping social contra

Catalunya que es podrien evitar en cas de la vinculació d'aquestes regulacions laboráis. Peí

contrari, i atenent a la baixa importancia deis fons estructuráis, deis de cohesió i de les

iniciatives comunitáries, Catalunya no sortirá mes que marginalment afectada per les

probables restriccions d'aquests instruments comunitaris. El resultat net, en tenues de si
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prevaldrá la intensificado o Pafebliment, no es pot establir de fonna definitiva en aquests

moments, ja que dependra de com es concretin els dos ámbits.
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VII. Conclusions

1. Conseqüéncies de l'ampliació sobre la societat catalana

De la lectura deis anteriors llistats d'efectes positius i negatius en els diferents ámbits sembla

derivar-se que els impactes de rampliado en la vessant social no son d'enorme magnitud.

Peí que fa a la societat, la línia principal d'impacte de l'ampliació que caldria esperar, i que

preocupa al gruix de la ciutadania, és el derivat del moviment de persones. Si l'adhesió deis

nous Estats candidats comportes una forta pressió migratoria cap ais actuáis Estats membres i

les seves regions, entre elles Catalunya, aquest fet se superposaria a les dificultáis actuáis per

integrar i gestionar els fluxos migratoris que es donen en el present. En el cas del nostre país,

els fluxos que provenen del Magrib i de 1'África Subsahariana i d'América Llatina. Així

mateix, aquest hipotétic flux tensionaria Tactual model d'Estat del benestar que opera a

Catalunya, pressionant sobre diferents ámbits d'actuació que actualment es poden considerar

en situació de major exigencia. Es tractaria, concretament, deis ámbits que en els apartats

anteriors s'han revisat.

D'entrada, un increment signifícatiu del moviment migratori comportaría canvis en

l'estructura demográfica de Catalunya i afectaría ais eixos de vertebrado social que

determinen l'estructura social catalana. En particular, la principal via d'impacte podría ser

sobre el mercat de treball. A la vegada, aquest augment deis nacionals deis pa'ísos candidats

pressionaria sobre Thabitatge, intensificaría els problemes actuáis de l'ensenyament,

comportaría una major grau de dificultat peí que fa a la seguretat ciutadana i exigiría

adaptacions deis servéis socials i les polítiques de benestar.

Tot i que la lógica del raonament és bona, la baixa incidencia del moviment de persones

implica que la intensitat de l'impacte demográfic s'ha de considerar reduida, en termes del

conjunt de Catalunya. Aquest és un missatge fonamental del present estudi, ja que hauria de

desarmar la principal inquietud de l'opinió pública: no hi haurá cap allau migratori que

acabará de desballestar els eixos i els ámbits d'intervenció social mes febles.
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Aquesta conclusio no implica que alguns deis efectes detectats no tinguin una importancia, si

mes no qualitativa i amb tota probabilitat per la seva capacitat per generar efectes indirectes.

Es bo recordar els que segurament son mes significatius.

No hi haurá un alian migratorí ...

El col lectiu d'immigrants procedents deis pa'ísos candidats será relativament petit, tot i el

carácter creixent d'algunes nacionalitats. Tanmateix, la tendencia a la localització geográfica

que mostra la seva distribució territorial i la concentració en nacionals de Bulgaria i Romanía

(que no s'integraran a la UE almenys fins al 2007) pot comportar situacions no desitjades en

determinades localitats que requereixin d'intervenció pública.

Respecte ais determinants últims deis fluxos migratoris, val la pena destacar que serán

fortament dependents de les condicions en qué s'estableix l'adhesió deis nous membres, i en

particular de les condicions especifiques peí que fa al moviment de persones, i de les

expectatives de creixement económic.

Peí que fa ais fluxos regulars, les condicions de l'adhesió comportaran que, un cop finalitzats

els períodes transitoris en els quals la lliure circulació de persones no s'aplicará plenament, els

nacionals deis nous Estats membres gaudeixin del principi d'igualtat de tráete tant en l'accés

com en l'exercici d'una activitat económica.

... ni efectes remarcables sobre la demografía catalana

Des d'un punt de vista estrictament demográfic els efectes d'aquestes migracions sobre

l'estructura de la població, la fecunditat, la mortalitat o la nupcialitat será molt limitada.

En conjunt, la pressió sobre el mercat de treball i l'estructura social será limitada

Els resultats peí que fa a l'estructura social poden ser sensiblement diferents en funció del

tipus de relació que s'estableixi entre aquests nous residents i els anteriors. Teóricament es

poden donar dos escenaris, de substitució deis residents extracomunitaris per residents deis

nous Estats membres o d'acumulació deis dos col lectius. A la práctica el mes probable és
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que, tot i que possiblement a curt termini es produirá una certa substitució de nacionals

d'Estats extracomunitaris residents a Catalunya per nacionals deis nous candidats, la situació

es revertirá a mig termini, dominant, per tant, l'escenari d'acumulació.

Els efectes d'aquesta acumulació, un altre cop teórics, serien el reforcament del potencial de

creixement de l'economia catalana, mitjancant la millora de 1'oferta de capital huma de

capacitació mitjana i alta, i certa pressió salarial en aqüestes categories professionals.

Tanmateix, cal recordar que el reduít volum del flux d'immigrants redueix fortament aquests

impactes a la práctica, tot i que per certs sectors o especialitats professionals poden teñir

importancia.

En referencia ais fluxos de carácter irregular, cal esperar que Fadhesió comportará una menor

pressió d'aquesta modalitat de moviments de persones deis pa'ísos candidats. Tanmateix, al

menor nombre d'irregulars deis nous pa'ísos comunitaris caldrá contraposar els possibles

problemes de permeabilitat de les noves fronteres exteriors de la UE. Tot i que es preveu que

Peliminació deis controls interns ais candidats no es faci efectiva fíns que transcorrin varis

anys des de l'adhesió, aquesta qüestió vindrá supeditada al problema general de la manca de

modernització administrativa deis candidats.

Incidencia lleugerament negativa sobre la seguretat ciutadana

La qüestió del control de les fronteres exteriors també afecta a l'ámbit de la seguretat

ciutadana. En la mesura que una part del recent augment de la inseguretat ciutadana a

Catalunya deriva deis processos de globalització del crim, que teñen el seu principal exponent

en 1'augment del nombre de bandes organitzades multinacionals, cal entendre que la major

porositat exterior de la UE pot incrementar marginalment aquesta tendencia de major

criminalitat.

La desvinculado de la política social catalana de la comunitaria fa preveure pocs impactes

en aquest ámbit...

Peí que fa a les polítiques socials catalanes, la seva vinculació, i per tant dependencia, de la

reduVda política social europea és escassa. Tanmateix, 1'ampliado pot teñir un efecte positiu
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en Pámbit de la redefinició de les polítiques europees de benestar social. Les difícils

condicions socials deis paísos de Pampliació poden fer necessari una "política social europea"

mes forta de la que en puguin sortir beneficiáis tots els estats membres per la via de

1'homogeneització de criteris o el desenvolupament de normativa (habitatge, sanitat, mercat

de treball, polítiques actives d'ocupació, etc ).

Apareix un risc principal com a contrapartida de la possibilitat anterior: la reducció deis

fluxos financers cap a Catalunya procedents deis fons comunitaris. Catalunya no és una regió

receptora de primer nivell pero les aportacions rebudes no son en absolut menyspreables i,

aqüestes sí es poden veure seriosament afectades.

Quant a l'habitatge, es produiran les pressions lógiques de la recepció d'immigrants íot i que

aquesta pressió té poc a veure amb Pampliació en si mateixa, excepció feta que Pampliació,

en contra del que es preveu, desencadeni un allau immigratori. Concretament, s'intueix, a

través de Panálisi del sector de l'habitatge, que es poden produir alguns impactes, positius i

negatius, derivats de Pobertura de les fronteres económiques. El binomi construcció-habitatge

permet visualitzar oportunitats per les empreses espanyoles i impactes en la demanda

d'habitatge. En ambdós casos, pero, i especialment en el segon donada la baixa taxa

migratoria i els pocs capitals disponibles per part deis pai'sos candidats, no son esperables

impactes quantitativament significatius.

En Pámbit de Pensenyament, la presencia d'immigrants a les escoles amb nivells intermedis

de diferenciació respecte deis autóctons (sovint només la llengua encara que aquesta sigui una

diferencia principal) pot aportar un element de trencament de la confrontació entre col lectius

molt mes diferenciáis ajudant a introduir el concepte de diferencia sense necessitat de

confondre'l amb la confrontació cultural.

2. L'ampliació en clau d'oportunitat

D'aquesta enumeració d'efectes directes, com s'ha comentat anteriorment, es deriva la idea

que Pimpacte de Pampliació de la Unió sobre Pámbit social de Catalunya és moderat per no

dir directament baix en termes de dificultáis o amenaces. L'ampliació no representa un
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problema per a Catalunya. Aquesta idea, tanmateix, pot teñir l'efecte contraproduent de no

aprontar les oportunitats que representa el procés d'adhesio deis nous Estats membres.

Tots els informes sectorials recollits en la segona part de l'estudi i que es refereixen a ámbits

d'intervenció pública (...) acaben "convergint" en la constatació que les polítiques publiques

que operen son marcadament millorables. La diagnosi de la insuficiencia deis instruments

d'intervenció peí que fa a habitatge, servéis socials o seguretat ciutadana, per citar només tres

exemples, son diversos i no son objecte del present estudi. Amb tot, rampliado de la UE

representa una bona oportunitat per aprofimdir en les reformes necessáries.

Finalment, i davant l'abséncia d'impactes negatius significatius derivats del procés

d'ampliació de la Unió Europea, cal concloure que 1'ampliado de l'espai europeu ha de ser

qualificat d'excel lent noticia per a Catalunya, al menys en l'ámbit social, ja que en permet la

incorporado a un escenari culturalment divers, económicament consistent i socialment mes

equilibrat que qualsevol altre espai globalitzat del conjunt del planeta.

80



Patronat Cátala Pro Europa

Efectes de l'ampliació de la UE sobre els ámbits social i cultural de Catalunya

VIII. Propostes de l'ámbit social.

1. Directrius generáis d'actuacions en I'ámbit social

El perfil baix que presenten els diferents impactes socials que pot generar Pampliació de la

Unió Europea sobre Catalunya fa poc necessari dotar-se d'estratégies d'actuació especifiques

peí que fa a la preservacio de la cohesió social de Catalunya front aquest procés. L'ampliació,

en canvi, en tant que oportunitat per al desenvolupament de tot el territori europeu i, també,

per tant, de Catalunya, ofereix algunes oportunitats per posar mes en primer pía elements de

desenvolupament global de la Unió i de Catalunya en el marc de 1'Europa deis 25. Les

propostes de línies i ámbits de treball que s'apunten a continuació es deriven així de dos

eixos de referencia: en primer lloc, deis impactes especíñcs, que encara que previsiblement

poc rellevants, han de ser consideráis i seguits en la seva evolució. En segon lloc, de les noves

condicions i del nou posicionament en qué Catalunya es trabará en I'Europa a 25 tenint

especialment en compte que la dimensió territorial, poblacional., económica i social i la forta i

diferenciada identitat cultural catalana, queda netament ressaltada en un escenari en el que la

relació estat-nació-regió queda fortament alterada amb la incorporado deis nous membres,

alguns d'ells, demográficament, económica i cultural, de menor dimensió que Catalunya.

En aquest marc, les línies de treball que es proposa considerar per Pacció de Catalunya en el

nou escenari europeu ampliat i peí que fa a l'ámbit social son les següents:

1- Fer un seguíment continuat de Pevolució deis fluxos de relació que es puguin

donar entre Catalunya i els nous paísos membres amb especial atenció, peí que fa a

l'ámbit social, ais fluxos i mobilitat de persones en totes les seves possibilitats

(migració económica definitiva o temporal, mobilitat per raons de formado,

mobilitat per increment de relacions económiques, turisme,...).

2- Demanda de major reforc de les polítiques comunitáries orientades a la

redistribució i a la descentralització de Pacció de la Unió en l'ámbit de les

polítiques socials amb Pobjectiu d'assegurar una veritable "cohesió comunitaria" i
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no només un sistema "d'ajut al desenvolupament" per ais paisos (o regions) mes

desfavorits.

3- Reduir les barreres jerárquiques entre els conceptes estat-nació-regió-nivell local

de forma que sigui possible reconéixer la representació d'interessos socials

diferenciats en cada un d'aquests nivells i incrementar les relacions de xarxa en

detnment de les relacions intergovemamentals com a peca clau del marc relacional

europeu.

4- Desenvolupar el concepte de ciutadania europea i fer explícits els drets i deures

que comporta aquesta condició mes enllá de la "ciutadania estatal" de cada

europeu.

5- Pressionar peí desenvolupament de directives, legislacions i polítiques que

tendeixin a rhomogenei'tzació de les polítiques nacionals de benestar social en

ordre a aconseguir que les necessitats que es reconeguin peís nous paisos membres

ajudin millorar les condicions de desenvolupament deis 15. rhomogenei'tzació deis

drets socials que puguin anar sent consideráis urgents per l'assoliment de nivells

europeus de benestar social en els nous paisos membres poden ajudar també a

resoldre determinats forats negres encara mal resolts a casa nostra (habitatge,

sanitat, servéis socials,...)

6- Insistir en la necessitat de no oblidar el "flanc mediterrani", tant peí que fa a les

polítiques de desenvolupament internes com de relació exterior, en el model de

desenvolupament europeu.

7- Dedicar atenció ais impactes socials que es puguin derivar de les decisions

económiques que comporti l'ampliació, molt especialment peí que fa ais fons de

cohesió i a la PAC, que sens dubte es veurá afectada també per l'ampliació i amb

ella, una part rellevant de la societat rural catalana.

8- Reforcar els llacos i vineles socials amb els nous paisos membres, assegurant així

un millor escenari de comprensió i relació amb les poblacions que cstabieixin aquí
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la seva residencia, i afavorint una major presencia social de Catalunya en el nou

ámbit europeu

La concreció de les actuacions a realitzar en el marc d'aquestes línies d'actuació s'haurá de

promoure des de tots els ámbits de la societat catalana i no només des de la seva estructura de

govern. El paper de la societat civil i de les empreses en la realització d'actuacions

d'integració amb els nous pa'ísos de la Unió, a l'igual que amb els 15, en cap cas és una

qüestió estrictament "intergovernamental" si no que és una qüestió plenament social i, com es

posará de relleu mes endavant, també cultural, en la que les organitzacions socials teñen un

paper estratégic a desenvolupar.

2. Accions concretes

A banda de les directrius generáis anteriors es relacionen un seguit d'accions que concreten

algunes de les propostes anteriors.

A. Creació d'un "observatori de l'ampliació"

Ambit: efectes generáis de Pampliado de la UE a Catalunya.

Conclusió: tot i que l'ampíiació, peí que fa ais aspectes socioeconómics, representa

fonamentalment oportunitats mes que no pas amenaces, cal garantir una actitud activa de

seguiment del procés per tal d'anticipar vies d'actuació, tan per aprontar aqüestes oportunitats

com per minimitzar possibles dificultats que puguin generar-se.

Repte per a Catalunya: Catalunya ha de teñir present que els efectes de l'ampliació es

registraran al llarg d'un període de temps dilatat i, per tant, no és un projecte que acaba el

2004 sino que s'inicia en aquesta data.

Proposta d'actuació: la creació d'un Observatori de l'ampliació permetria concretar aquesta

actitud imprescindible de seguiment i anticipació. L'Observatori podría teñir diferents formes

administratives, des d'un grup de treball informal fins a una unitat administrativa
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convencional, passant per models com una xarxa d'observadors qualificats, formats per

experts sectorials amb l'encárrec concret de realitzar aquest seguiment. En qualsevol cas,

rObservatori hauria de mantenir estreta relació amb grups existents a Catalunya que

actuaiment están seguint processos amb punts de contacte amb el tema de l'ampliació. A tall

d'exemple, la Generalitat de Catalunya realitza un seguiment en materia d'inversió estrangera

que tracta d'anticipar processos de pérdua d'inversions industriáis i de teixit productiu, una

tendencia que es podría intensificar amb l'ampliació.

B. Realització d'una campanya d'informació ciutadana sobre l'ampliació

Ambit: efectes de i'ampliació en la ciutadania catalana.

Conclusió; les conclusions del present informe, i en particular les derivades de l'evolució deis

fluxos migratoris i de l'evolució demográfica, constaten que en cap cas es produirá un "allau

migratori" de ciutadans deis nous estats membres.

Repte per a Catalunya: aquesta conclusió, fonamental peí que fa a l'ámbit social, s'ha de

traslladar necessáriament al conjunt de la ciutadania, a fi d'avancar-se front a actituds

xenófobes o interpretacions errónies que afectin la percepció de la realitat i les mesures

d'intervenció publiques que calgui adoptar

Proposta d'actuado: realitzar una campanya d'informació i de sensibilització sobre el qué és

l'ampliació, quines repercussions socials i culturáis poden derivar-se, etc. Aquesta campanya

hauria d'incloure accions a diferents nivells, des de les adrecades al gran públic fins a les

destinades a col lectius específics.

C. Canvis en materies deis distints cicles formatius

Ambit: efectes de l'ampliació de la UE peí que fa a la formació.
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Conclusió; raprofitament de les oportunitats que es deriva de 1'ampliado exigeix que

ciutadans, empresaris, professionals, personal de F administrado, etc., disposin d'un

coneixement suficient de la UE ampliada i deis propis nous estats membres.

Repte per a Catalunya: millorar el coneixement de la reaiitat comunitaria, de la propia UE i

deis pa'ísos candidats, a fi de modificar tant el marc de referencia general sobre quin és l'espai

rellevant per a la ciutadania catalana.

Proposta d'actuació: introduir canvis en els plans d'estudis de diferents nivells (ensenyament

priman, secundan, professional, superior, no reglat,...) de manera que s'imparteixin

continguts sobre la UE i els nous estats membres.

D. Pía de contingencia sobre el financament local i autonómic

Ambit: efectes de Fampliació sobre el financament de les polítiques publiques.

Conclusió: el canvi de les perspectives financeres 2007-2013 pot comportar la desaparició o

reducció del finan9ament comunitari de determinades accions claus de la política pública

local i autonómica.

Repte per a Catalunya: aprontar Foportunitat per replantejar-se aqüestes polítiques i, si

escau, preparar un pía d'actuació per a cercar fonts alternatives de financament.

Proposta d'actuació: realitzar un estudi detallat de les intervencions publiques de les

administracions catalanes financades o cofinancades amb ajuts comunitaris, incorporant

propostes de cerca de fonts alternatives i proposant un cert posicionament cátala en les

negociacions del futur paquet pressupostari comunitari.
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IX. Annex estadístic

País

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburg

Paísos Baixos

Portugal

Rcgne Unit

Suecia

UE-15

Catalunya

Bulgaria

Eslovónia

Estonia

Hongria

Lelónia

Lituania

Malla

Polonia

República
Eslovaca

República Txcca

Romanía

Xiprc

12 Estats

Turquía

Escons

Europeu

99

17

22

13

50

13

72

22

12

72

6

25

22

72

18

535

-

17

7

6

20

8

12

5

50

13

20

33

6

197

Població
(milers hab.)

82.071

8.072

10.200

5.357

39.290

5.158

60.982

10.504

3.620

57.640

430

15.800

9.930

59.113

8.911

377.078

6.361

8.279

1.989

1.412

10.076

2.389

3.682

386

38.740

5.382

10.262

22.402

778

105.777

67.546

Superficie
milers Km2

356,9

83,8

30,5

43,1

504,8

337,0

551,0

132,0

70,3

301,2

2,6

41,5

92,1

244,8

449,9

3.241,6

31.9

110,9

20,3

45,3

93,0

64,6

65,3

0,3

312,7

49,0

78,8

238,4

9,2

1.087,8

769,6

Dcnsitat
hab. / Km2

229,95

96,27

334,12

124,31

77,84

15,31

110,68

79,60

51,50

191.35

166,28

380,48

107,84

241,45

19,80

116,3

199,4

74,6

98,1

31,2

108,3

37,0

56,4

1.221,5

123,9

109,8

130,1

94,0

84,1

97,2

87.8

Espcranca de vida

Homcs

-

-

74,9

-

75,5

74,1

75,2

75,5

73.9

76.2

-

75,3

-

-

77,4

753

76,0

68,0

72,0

65,0

67,0

65,0

66,0

74,7

70,0

69.0

72,0

68,0

75,0

66,0

Dones

-

-

81,4

-

82,7

81,0

82,7

80,6

79,1

82,6

-

80,6

-

-

82,0

81.S

82,6

75,0

80,0

76,0

76,0

77,0

77,0

80.0

78,0

77.0

78.0

75.0

80,0

71,0

Taxa de Naixemcnts x
fccundital

1,34

1,32

1,65

1,76

1,22

1,73

1,89

1,30

1,89

1,25

1,78

1,72

1,54

1,64

1,54

1,53

1,31

1,20

1,22

1.34

1,32

1,24

1,25

1,50

1.29

1,21

1,14

1,20

1.80

2,50

1.000 hab.

8,8

9,6

11,0

11,9

10,4

10,6

12,9

9,0

14,8

9,6

11,9

12,5

10,7

11,2

10,6

103

8,3

8,7

9,7

9,5

8.5

8,7

9,6

9.1

9,3

9,0

9,3

10,8

Dcfuncions
x 1.000 hab.

10.2

9,2

10,4

10,9

9,2

9,4

8,9

9,4

7,7

9,9

8,3

8,8

10,4

10,2

10,6

9,2

13,9

9,t

13,6

13,0

13.8

11,8

7.7

9.2

9,6

10,5

12,0

6,4
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País

despesa per llar

Alimcnts Educació

Conseqücncics personáis de
I'ampliació de la UE

Despesa %dellars
cnR+D , n H amb acces
(%PIB) I D H " a Internet

PIB / cápita
(EU15=100) d a

%aturats
dellarga valora

l'amplia-

ció
positiva-

mcnt

valora
Famplia- N S / N R

CIO

ncgativa-
ment

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Esponja

Finlandia

Franca

Grecia

Irlanda

Italia

Luxcmhurg

Paísos Baixos

Portugal

Rcgne Unit

Succia

UE-15

Catalunya

Bulgaria

Es lo venia

Estonia

Hongria

Lctónia

Lituania

Malta

Polonia

República
Eslovaca

República Txeca

Romanía

Xiprc

12 Estats

Turquia

11,1

13,4

13.3

13,1

18,3

14,2

16,2

16,6

15,2

19,0

10,1

10,5

21,2

10,5

15,4

17,2

46,5

26,1

35,7

28,9

42,1

48,1

-

35,1

33,0

25,2

55,3

-

0.5

0,3

0,5

0,4

1,4

0,2

0,5

2,4

1,4

0,8

0,1

1,2

1,3

1,3

0,1

1,7

0,6

0,7

1.2

0,4

1,0

0.3

-

1,3

0,5

0,6

0,6

-

2,5

1,8

2,0

2,1

0,9

3,4

2,2

0,7

1,2

1,0

-

2,0

0,8

1,9

3,8

1,9

1,1

0,6

1,5

0,8

0,7

0,4

0,6

-

0,8

0,7

1,2

0,4

0,3

0,7

0.925

0,933

0.923

0,905

0,894

0,913

0,918

0,867

0,900

0,900

0,902

0,921

0,858

0,918

0,923

0,899

0,772

0,861

0,801

0,817

0,771

0,789

0,865

0,814

0,825

0,843

0,770

0,886

0,732

37,9

46,2

34,7

58,9

23,4

48,1

26,2

11,7

46,2

32,9

43,6

58,5

23,4

46,5

64,3

36,1

29,9

-

24,0

9,8

-

2,0

3,2

-

7,7

-

11,0

-

20,0

104,10

111,70

105,00

118,60

83,30

103,00

100,10

69,00

119,10

104,60

188,50

111,50

72,50

101,70

104,20

100,00

84,87

31,37

69,56

44,63

51,57

32,18

36,11

-

37,17

49,11

59,77

25,46

-

46,17

25,53

8,4

4,1

7,5

11,8

8,9

8,8

-

4,4

-

2,6

-

5,1

-

5,0

7,7

8,7

16,4

7,0

13,7

6,4

14,6

16,0

4,5

16,1

18,6

8,8

7,1

3,4

6,6

4,0

0,8

3,2

0,9

3,9

2,4

3,1

5,4

1,3

5,8

0,5

0,9

1,5

1,3

1,0

3,1

3,0

12,6

3,7

6,2

2,6

7,4

8,1

2,9

7,4

11,3

4.3

3.3

1.2

2,4

70,0

76,0

65,0

59,0

74,0

61,0

71,0

81,0

78,0

80,0

54,0

37,0

73,0

69,0

73.0

71,0

99,0

92.0

88,0

97,0

87,0

98,0

90,0

88,0

97,0

94,0

93,0

96,0

25,0

20,0

32,0

33,0

22.0

30,0

26,0

16,0

19,0

18,0

36,0

62,0

27,0

25,0

20.0

' 25,0

1,0

3,0

8,0

3.0

13,0

0,0

6.0

10,0

3,0

5,0

5,0

4,0

5,0

4,0

3,0

8,0

4,0

9.0

3,0

3.0

3,0

2,0

10,0

2,0

0,0

5,0

7,0

4,0

0,0

5,0

4,0

0,0

0,0

2,0

4,0

2,0

0,0

1.0

3,0

0,0
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I. Perfil deis sectors culturáis deis pai'sos
candidats en relació amb els Estats
membres

Préviament a l'análisi deis efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre Catalunya, és

necessari definir de forma general les característiques deis estats candidats a l'adhesió.

D'aquesta manera, es fa una breu introducció amb la finalitat de conéixer com son els sectors

culturáis deis pai'sos candidats i, consegüentment, es dibuixa el futur "perfil" que aqüestes

activitats tindran en el conjunt de la UE ampliada. Aquest esbós deis sectors culturáis a la

futura Europa deis 25, constitueix una primera aproximado al "nou" marc de referencia del

desenvolupament cultural de Catalunya de cara ais propers anys.

Concretament, en aquest apartat es fa una breu exposició i análisi de certes dades estadístiques

básiques relatives ais següents punts:

a) La llengua.

b) Els mercats culturáis.

c) El turisme.

d) La recerca i desenvolupament.

A. Llengua

Els pai'sos candidats es caracteritzen per formar part d'árees lingüístiques de reduVda

dimensió, si es comparen amb els principáis estats que avui integren la UE. Aquest fet té dues

conseqüéncies a destacar (veure Quadre 1):

c. D'una banda, s'incrementará la diversitat lingüística i cultural entre els pa'ísos membres

de la Unió Europea a partir del 2004: cadascun deis estats candidats té una llengua

propia diferent de les actualment existents a la UE (excepte el cas del grec a Xipre).
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d. D'altra banda, hi haurá una major presencia d'estats amb árees lingüístiques i culturáis

de petita dimensio. A l'extrem superior, només Polonia (i el polonés) té una dimensio

superior ais 30 milions d'habitants. A l'extrem inferior, la major part deis estats

candidats (i les respectives llengües) teñen una dimensio inferior en termes de població

a rárea del cátala (tant respecte deis habitants de l'área lingüística del cátala, com deis

habitants que entenen i/o parlen aquesta llengua): Eslováquia, Lituánia, Letónia,

Eslovénia, Estonia, Xipre i Malta son comunitats lingüístiques amb una població de

menys de 6 milions d'habitants.

Quadre 1.
Dimensio de les árees lingüístiques de la UE i deis estats candidats

Milions d'habitants

A) Estats membres de la Unió Europea
Alemany 90,2

Francés

Anglés
Italia

Espanyol

Neerlandés

Grec

Portugués

Suec

Danés

Finés

B) Estats candidats a l'ampliació <

Polonés

Romanes

Hongarés

Txec

Búlgar

Eslovac (1)

Lituá(l)

Letó(l)
Eslové

Estonia (1)

Grec

Maltes

62,7

62,2
57,4

39,8

21,2

10,6

9,8

9,3

5,2

5,1

Je la Unió Europea

38,7

22,5

10,5

10,3

8,3
5,4

3,7

2,4

2,0

1,4
0,8

0,4

C) Cátala
Població de l'área lingüística 10,8

Entenen la llengua 9,8

Estats on és llengua oficial

Alemanya, Austria i Luxemburg

Franca, part de Bélgica i Luxemburg

Regne Unit i Irlanda

Italia

Espanya

Pa'isos Baixos i part de Bélgica

Grecia
Portugal

Suécia i parí de Finlandia

Dinamarca

Finlandia

Polonia

Romanía

Hongria

República Txeca

Bulgaria

Eslováquia

Lituánia

Letónia

Eslovénia

Estonia

Xipre

Malta

Catalunya, Ules Balears i Comunitat
Valenciana
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Parlen la llengua 1JI
(1) No tota la població sap parlar la llengua oficial de l'Estat.
Font: Dades obtingudes de l'opuscle "El cátala, llengua d'Europa".

B. Mercats culturáis

Tot i que no es disposa d'informació estadística per a totes les activitats que configuren els

mercats culturáis (ja que les estadístiques d'abast internacional es circumscriuen, en general,

ais ámbits de les industries culturáis: llibre, fonogrames i audiovisuals), poden destacar-se

certs aspectes de relleváncia relatius ais dos punts següents:

a. La producció de béns i servéis culturáis.

b. El consum de productes culturáis.

En general, tot indica que els estats candidats teñen una capacitat de produir béns culturáis en

els ámbits industriáis menor que els estats mes grans de la UE (Alemanya, Franca, Regne

Unit, Italia, etc.): tant en termes de nombre de llibres editats (veure Quadre 2) com de

peí lícules realitzades (veure Quadre 4). Aquesta situació s'explica, principalment, peí fet que

la dimensió d'aquests "nous" estats (o árees culturals/lingüístiques) limita les possibilitats de

generació d'economies d'escala en les activitats culturáis industriáis. Aquest condicionan!

també es dona en el cas de Catalunya (sobretot respecte de la producció cultural en llengua

catalana), i en altres paisos "petits" de ractual UE.

A mes a mes, s'ha de teñir igualment en compte que aquest fet té una major incidencia en el

desenvolupament deis productes culturáis on hi ha unes majors barreres d'entrada per Felevat

cost deis prototipus (com és el cas del cinema compara ti vament amb el llibre). Pe! contrari,

s'ha de remarcar que aqüestes observacions no son extrapolables a la resta de sectors culturáis

(arts plástiques, arts interpretad ves, patrimoni, etc.), en els que la lógica d'economies d'escala

(i, per tant, la dimensió deis mercats) no té un impacte tan directe sobre el seu

desenvolupament
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Finalment, cal assenyalar que, en general, els paisos de l'Europa de l'est compten amb una

excel lent tradició de formado artística clássica (en arts musicals, escéniques, etc.)- Aquest

fet, associat ais baixos costos de la má d'obra d'aquests estats en relació a la UE, proporciona

un elevat grau de competitivitat laboral en certes activitats culturáis. Tot i aixó, la manca de

recursos per al financament d'aquestes activitats, condiciona en bona mesura el seu

desenvolupament.

Quant al consum de productes culturáis, hi ha tres qüestions a subratllar:

a. En primer lloc, les dades deis mercats culturáis reflecteixen clarament el menor nivell

de renda per capita deis paisos candidats en general. Així, la despesa en cultura total

(per exemple, en fonogrames) té uns valors molt inferiors en els estats de l'Europa de

Test, comparativament amb els que integren actualment la UE (veure Quadre 3).

b. Paral lelament, es constata un baix grau d'introducció de la tecnología associada al

consum cultural (aparells electrónics de reproducció): tant en el baix percentatgc de CD

venuts respecte ais cassettes (veure Quadre 3) com de llars amb magnetoscopis de vídeo

disponibles (veure Quadre 4). Aquest fet sembla que ha de ser extensible al pare de

sales de cinema que, malgrat ser ampli a la majoria deis paisos candidats (veure Quadre

4), tot indica que necessitará d'un important esforc de modernització.

c. Finalment, respecte les preferéncies en el consum cultural cal dir que no hi ha dades

precises sobre aquesta qüestió a tots els paisos de la UE i ais estats candidats: no

existeixen estadístiques sobre hábits i practiques culturáis deis ciutadans comparables i

disponibles per a tots els paisos.

Tot i aixó, es constata que malgrat la baixa renda per capita que caracteritza l'economia

deis estats candidats, en alguns d'aquests hi ha un percentatge de despesa de les famílies

en cultura forca elevat (veure Quadre 5). En els casos de la República Txeca (11,0%),

Eslovénia (8,8%) i la República Eslovaca, la proporció de la despesa en cultura de les

llars respecte el seu consum total supera clarament la dada d'Espanya (6,2%). A la
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franja baixa d'aquesta estadística hi ha Romanía (2,6%), Bulgaria (3,0%) i Lituánía

(3,5%).

D'aquestes dades cal remarcar-ne dues observacions básiques. Per un costat, que el

desenvolupament cultural deis paísos candidats presenta forca diferencies entre si. Per

un altre costat, que hi ha certs estats de Test d'Europa en els que, tot i haver-hi una

menor despesa cultura en termes absoluts respecte de la UE, les diferencies no son tan

accentuades en termes relatius. Aquest fet pot indicar que en aquests casos existeixen

unes bones condicions per a un rápid i intens creixement deis mercáis culturáis (en

fiinció, és ciar, de la velocitat de creixement económic general d'aquests paísos durant

els propers anys).

Quadre 2.
Nombre de titols de llibres editats anualment ais paísos de la UE i ais estats candidat

Titols de Uibres
Nombre Any

A) Estats membres de la Unió Europea
Alemania _ _ 80.779 _ _1.999
Austria " [ 777777.77777 _ 6.487 '___________________.
Bélgica (en neerlandés) _ 9.816 __J999__
.Dinamarca 14.455 1_999_

Espanya(j) '_ _̂  Z77777777777 ^1^^_LZZI11_Í2£L-1—
Fjníándia_ _ _ „ _ _ 7.000 _ _ 1999
Franca_ _ _ iM°Í._...._ _ _ Z Z I ^ _
G r e c i a 5 . 9 1 4 J V 9 9 8

Irlanda 8 . 3 2 5 2 0 Ó 0

Luxemburg _ ___ 878 _ _ _ „ i?99
Portugal 9.196 1998
Regne Unit 110.155 1999
Suécia 12.547 1999

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea
Bulgaria 4.950 1998
Eslovénia _ _ _ 3/722 1998
Estonia _ _ _ 3.317 1997
Hongria _ ^ _ _ _ _ _ J L 7 3 J 1999
Letonia _ _ 2.652 _ 1999
Cituania_ _ _ _ _ 3.827 __ 19?1.
Maíta (2) _ _ j 777777777 „ io4_777777777~"!??5"
Polonia _ _ _ Í.6j62 ^ _ ______
Rep. Eslovaca (2) ' " " " 3.800 1996
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Rep. Txeca 11.965 1998

Romanía (2)
Xipre

C) Catalunya (1)
En cátala
En castellá
Altres

7.199
n.d.

23.723
7.261
16.126

336

1996

1999

Fonts: UIE (2001), "Annual Book Title production, 1990-2000", Statistics on Publishing and Promotion of Book
Trade. www.gremieditorscat.es. (1) Federación de Gremios Editores de España (2) UNESCO
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Quadre 3.
Mercat fonografic ais paísos membres de la UE i ais estats candidats. Any 2000.

Milions d'unitats
de Cassetes

Milions
d'unitats de

CD

%CD
s/ total unitats

Vendes al detall

us$
A) Estats membres de la Unió Europea

Alemán ya

Austria

20,6

0,6

204,9

19,1

Bélgica 0,1 20,9

90,9

97,0

99,5

2.627,3

289,1

266,8

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a

Bulgaria

Eslovénia

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

Rep. Eslovaca

Rep. Txeca

Romania

Xipre

0,2

8,8

0,5

8,8

0,4

0,3

0,8

8,9

n.d.

3,8

11,4

0,3

l'ampliació de la Unió Europea

1,6

0,6

0,4

3,4

0,5

0,5

n.d.

14,2

0,6

2,1

15,6

0,1

18,7

60,6

10,7

110,4

7,5

34,1

8,0

35,2

n.d.

12,2

201,6

25,9

0,3

1,1

0,4

4,1

0,3

0,7

n.d.

20,2

1,0

4,8

0,2

0,9

98,9

87,3

95,5

92,6

94,9

99,1

90,9

79,8

n.d.

76,3

94,6

98,9

15,8

64,7

50,0

54,7

37,5

58,3

n.d.

58,7

62,5

69,6

1,3

90,0

233,3

562,9

115,8

1.694,7

90,3

455,0

142,2

532,2

n.d.

141,5

2.828,7

322,9

4,7

18,0

6,7

57,0

6,2

3,7

n.d.

156,5

9,7

40,5

29,6

16,8

Font; IFPI (2001).
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Quadre 4.
El mcrcat audiovisual ais pai'sos mcmbres de la UE i ais estats candidats

Penetració deis , , , . _, « . , . _ , , Mitjana d'assisténciaNombre total de films Nombre de sales , J , .maonetoscopis a . .._ , , , . . anual a sala de cinema per
uv*r produits (I) de cinema . . .cases amb TV nabitant

% de cases 4 . . , . . Entrades cinema /Anv , „,., Any Nombre Anv Nombre Any . .... .amb TV _ * * habitant

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya 1999 83,1 2000 75 1999 4.651 2000 [,86
Austria 1999 80,1 1999 23 1999 524 2000 2,01
J3elgica 1999 73,3 2000 12 1999 492 2000 2,17
Dinamarca 1999 85,2 2000 21 1999 345 2000 2,00
Espanya 1999 71,7 2000 98 1999 3.340 2000 3,43
Finlandia 1999 77,9 2000 10 1999 362 2000 1,24
Franca 1999 83,5 2000 145 1999 4.971 2000 2,80
Grecia 1999 63,9 2000 18 1999 380 2000 1,28
Holanda 1999 71,1 2000 23 1999 461 2000 1,36
Irlanda 1999 75,9 2000 3 1999 299 2000 3,94
Italia 1999 65,8 2000 103 1999 4.200 2000 1,88
Luxemburg 1998 70,7 2000 8 1999 21 2000 3^12
Portugal 1999 57,1 1999 15 1999 584 1999 1,52
RegneUnit 1999 88,9 2000 913 1999 2.758 2000 2,39
Suécia 1999 83,4 2000 37 1999 1.132 2000 1,92

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea
Bulgaria 1999 37,0 2000 3 1999 208 2000 0,27
Eslovénia 1999 57,4 1999 3 _ _ J999_ 85__I9j>9 yjO
Estonia 1999 33,4 2000 0 1999 174 2000 0,6J
Hongria 1999 _34,4 2000_ 2\__ 1999 __571, 2000 [,24
Letónia_ 1999 4±J_ _2000_ 2 _ 1999 115 _[999_ __ML
Lituánia 1999 25,3 _2000__ 2___ _ 1999 99_ 1999 0,48
.Malta 1998. 66,7 nA. üA.J_ J}A_
Polonia 1999 63,3 2000 20 1999 860 2000 0,44
Rep. Eslovaca 1999 30,0 1999 3__ J999. 342 1^99 0,56
Rep. Txeca 1999 61,6 1999 [7 1999____J40 2000 1,50
Romania 1998 32,2 2000 C) 1999 316 2000 0,20
Xipre 1998 68,4 2000 1 1999 28 1999 1,12

otal pa
atalun;

(1) En els casos que no produeix cap llargmetratge el darrer any del que es disposa d'estadístiques, no suposa que
no se'n produeixin en altres anys
(tot i que, en la majoria deis casos es fa en una baixa quantitat).
(2) En el cas de Catalunya, la penetració deis magnetoscopis fa referencia al total de les llars (i no només a les
que disposen aparells de TV).
Fonts: Observatori Europeu de 1'Audiovisual. Anuari Estadístic 2001 i Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya.

Total pa'ísos UE
Catalunya (2)

1999
2001

80,1

85,1

2000

2001

604

19
1999
2001

24.520
717

1999

2001

2,16
5,23
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Quadre 5.
Percentatge de la despesa en consum cultural per llar respecte de la despesa total ais
estats me ni bies de la UE i ais estats candidats

% de la despesa enAny „ . v.lleure i cultura

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya ___ 1999_ 11,9

Austria 1999 12,3

jielgica _ _ J999

Dinamarca 1999 11,2

Espanya . 1999 6,2

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda (1)

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria

Xipre

Rep. Txeca (2)

Estonia

Hongria

Lituánia

Letónia

Malta

Polonia

Romanía

Eslovénia

Rep. Eslovaca

1999

1994

1999

1999

1999

1999

1994

1999

1999

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1997

1998

10,7

7,6

4,5

10,4

n.d.

6,3

8,7

3,7

13,4

14,6

3,0

n.d.

11,0

7,5

6,7

3,5

5,6

n.d.

6,5

2,6

8,8

8,2

(1) Provisional. (2) Estimacions basades en les classificacions nacionals deis 9 principáis grups de despesa.
(3) Amb les dades disponibles, es pot estimar el percentatge de la despesa en lleure i cultura corresponent a
Catalunya per sobre de la dada del total d'Espanya (al voltant del 7,0%). Veure www.ine.es
Font: Eurostat (2000): Consumers in Europe. Facts and figures.
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C. Turisme

A partir de l'análisi de les dades generáis sobre el turisme en els pa'ísos de la UE (actual i

ampliada) es poden assenyalar dues qüestions básiques (veure Quadre 6):

a. En primer lloc, que hi ha estats candidats que ja constitueixen importants árees

d'afluéncia de turisme: l'any 2000, Polonia i Hongria concentraren al voltant del 50%

del total de turistes que viatjaren ais futurs pa'ísos membres de la UE.

b. En segon lloc, que hi ha un comportament molt "irregular" en l'evolució del turisme en

aquests pa'ísos. Els percentatges de creixement/ decreixement del nombre de turistes

l'any 1999 respecte del 1995, indiquen importants variacions tant en un sentit positiu

com negatiu. Davant d'aixó, sembla que cal preveure un desenvolupament "inestable"

d'aquests mercats, mentre no existeixin unes condicions prou satisfactóries per a una

óptima arribada de visitants turístics en els pa'ísos candidats (de seguretat ciutadana, de

disponibilitat d'infrastructures, etc.).

Hi ha previsions de l'Organització Mundial del Turisme (OMT) segons les quals es preveu un

cert decantament del turisme de l'Europa Occidental ais pa'ísos de l'est. En aquest sentit,

s'apunten els següents factors clau:

a. La diversitat i varietat de la seva oferta: son pa'ísos que van des de les illes del

Mediterrani, ais estats báltics i els pa'ísos del centre d'Europa; i compten amb un notable

llegat de cultura popular i tradicional, i de tradició clássica en els camps de la música, la

lírica i el teatre.

b. El preu: el turisme és una activitat intensiva en treball i per tant, amb salaris baixos, de

manera que els estats candidats poden competir clarament en aquests mercats. No

obstant, per a aixó cal que hi hagi personal qualifícat (sobretot amb coneixements de

llengües estrangeres) i infrastructures adequades (hotels, etc.).
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Quadre 6.
Arribades de turistes estrangers per paisos de destí de la UC i deis paisos candidats

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Fran9a

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria

Xipre

Rep. Txeca

Estonia

Hongria

Lituánia

Letónia

Malta

Polonia

Romanía

Eslovénia

Rep. Eslovaca

Resta d'Europa

Total Europa

Catalunya

Any

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1999

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Turistes (nombre
d'arribades)

18.983

17.982

6.457

2.088

48.201

2.700

75.500

12.500

10.200

6.728

41.182

807

12.037

25.191

2.746

2.785

2.686

5.700

1.100

15.571

1.226

490

1.216

17.400

3.274

1.090

1.053

66.410

403.303

12.368

% creixement
1999/1995

+ 3,6

+ 0,4

+ 3,5

- 1,2

+ 7,6

+ 8,4

+ 5,0

+ 4,7

+ 10,7

+ 7,4

+ 4,1

+ 2,2

+ 5,1

+ 1>9

+ 3,0

-8,1

+ 3,8

+ 13,5

+ 15,7

-7,4

+ 21,6

-1,6

+ 2,1

- 1,7

+ 3,9

+ 4,8

+ 1,9

+ 4,1

Fonts: World Tourism Organisation - WTO i Direcció General de Turisme de la Generaütat de Catalunya.

100



Patronat Cátala Pro Europa

Efectes de l'ampliació de la UE sobre els ámbits social i cultural de Catalunya

D. Recerca i desenvolupament

Prenent com a indicador la Despesa Interna en Recerca i Desenvolupament (DIRD), es

constata novament que hi ha notables diferencies de situació entre els paísos candidats (veure

Quadre 7). Així mateix, s'observa que, en termes relatius, la posició d'alguns d'aquests paísos

no és massa distinta de la que hi ha en els estats membres.

Per a completar aquesta visió de la R-D en els estats candidats, cal fer les següents

observacions:

a. Hi ha una elevada quantitat de personal investigador, fet que respon a Televat nivell

educatiu de la major part d'aquests paísos. Malgrat aixó, s'ha d'assenyalar que aquest

personal treballa majoritáriament a les administracions publiques.

b. Una de les principáis diferencies d'aquests estats, comparativament amb els membres de

la UE, és la baixa participado de les empreses en el financament i la realització de R-D.

Per tot aixó, pot afirmar-se que la situació de la R-D en els paísos candidats es caracteritza, en

general, per una feble capacitat de generar i, sobretot, d'absorbir nou coneixement tecnológic.
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Quadre 7.
Despesa interna total en Recerca-Desenvolupament (DIRD) en % del PIB ais país os
membres de la UE, candidats a l'adhesió, Estats linits i Japó.

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

Total pai'sos membres de la Unió Europea

Any

2000

2000

1999

1999

2000

2000

2000

1999

1999

2000

1999

2000

2000

2000

1999

% DIRD sobre el PIB

2,5

1,8

2,0

2,1

0,9

3,4

2,2

0,7

2,0

1,2

1,0

n.d.

0,8

1,9

3,8

1,9

B) Estats candidats a 1'ampliació de la Unió Europea

Fonts: Direcció General de Recerca de la CE (2002) i Eurostat (2002)

Bulgaria 2000 0,6

X i i p r e 2 0 0 0

Rep. Txeca 2000 1,2

Estonia 2000 0.8

Hongria

Lituánia

Letónia

Malta

Polonia

Romanía

Eslovénia

Rep. Eslovaca

Estats Units

Japó

Catalunya

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

0,7

0,6

0,4

n.d.

0,8

0,4

1,5

0,7

2,7

3,0

1,1
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II. Efectes de Pampliació de la UE en
Pesfera de les polítiques culturáis

1. Efectes de l'ampliació per a cultura: elements institucionals

En primer lloc, s'analitza en quina mesura 1'ampliació de la UE tindrá efectes sobre el seu

marc institucional, és a dir, sobre les normes fonamentals que en regulen el seu funcionament.

Respecte a aquest punt cal tractar, d'entrada, una de les principáis qüestions que es deriven de

la futura integrado deis estats candidats a la Unió: el reconeixement de l'oficialitat de noves

Mengües. A continuació, es consideren els efectes que pot teñir l'ampliació sobre el marc

institucional de la UE en els altres ámbits objecte del treball: la cultura, el turisme i la recerca.

A. Llengua

Actualment, la regulació institucional básica de la UE relativa a la llengua es pot resumir a

dos nivells básics: d'una banda, els principis normatius fonamentals i, d'altra banda, la

reglamentació del régim lingüístic.

a. Primerament, i en el terreny deis principis fonamentals, les bases jurídiques de la Unió

Europea recullen de forma explícita el principi de la diversitat cultural i lingüística. Així

per exemple, hi ha Particle 22 de la Carta Europea deis Drets Fonamentals, o bé la

resolució del Parlament Europeu i del Consell Europeu relativa a l'Any Europeu de les

llengües on s'afírma que "totes les Mengües europees, en la seva forma oral i escrita, son

iguals en valor i dignitat des del punt de vista cultural i formen part integral de les

cultures i de la civilització europees". Sobre aquesta base, pot afírmar-se que el valor de

la igualtat de totes les llengües de la Unió Europea té un cert reconeixement al nivell

deis principis normatius de carácter general.

b. En segon lloc, i en una esfera mes práctica, hi ha la regulació del régim lingüístic de la

UE. En aquest ámbit cal fer esment deis conceptes de llengua oficial i de treball, que
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van ser introduíts peí Reglament de régim lingüístic de l'any 1958. S'ha de teñir present

que en els Tractats només es fa referencia a la llengua de redacció d'aquests, i es

determina que el Consell ha de fixar per unanimitat el régim lingüístic de la comunitat.

L'esmentat Reglament de régim lingüístic estableix, en els seus trets fonamentals, els

següents principis:

- Per un costat, es considera que les llengües en qué és redactat el Tractat son

reconegudes com a llengües oficiáis, amb la sola excepció de l'irlandés. Aqüestes

llengües oficiáis s'empren en les comunicacions entre els ciutadans i les Ínstitucions.

Així mateix, els reglaments, els textos d'abast general i el Diari Oficial es publiquen

en aqüestes llengües, per a respectar el principi de seguretat jurídica.

- Per un altre costat, tal com es preveu en l'esmentat reglament, les diferents Ínstitucions

europees han desenvolupat i/o especificat les modalitats d'aplicació del régim

lingüístic en el seu fiancionament.

- Finalment, s'ha d'assenyalar que el Reglament de régim lingüístic de la UE disposa

que, "en alió que concerneix ais estats membres on hi ha diverses llengües oficiáis,

l'ús de la llengua será determinat, a petició de l'estat interessat, segons les regles

generáis que es desprenen de la legislado d'aquest estat".

En aquest marc normatiu general de la UE, la posició de la llengua catalana en l'actualitat és

la següent:

a. Tot i que en el Reglament de régim lingüístic no s'estableix cap obstacle insalvable per

a l'oficialitat a Europa d'aquelles llengües que només son oficiáis a una part del territori

d'un estat membre, el Tractat d'adhesió d'Espanya a la Unió Europea no fa cap esment

a cap altra llengua oficial en el territori de l'Estat mes que al castellá. Des d'aleshores,

el govern espanyol tampoc no ha intervingut de forma decisiva per a introduir millores

en el tractament del cátala per part de la normativa comunitaria.
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b. L'any 1990, amb la Resolució 1235/90 del Parlament Europeu es va donar una resposta

parcial a diferents resoludons deis Parlaments autonómics de les Ules Balears i de

Catalunya sobre la situado del cátala. Aquesta resolució es limitava a demanar al

Consell i a la Comissió que adoptessin mesures que permetessin: publicar en cátala els

tractats i els textos fonamentals de les Comunitats, difondre en cátala la informado

pública relativa a les institucions de la UE ais mitjans de comunicado, incloure el cátala

en els programes elaboráis per la Comissió per a l'aprenentatge i el perfeccionament de

les llengües europees, i utilitzar el cátala en les relacions oráis i escrites amb el públic a

rOficina o oficines de la Comissió de les Comunitats Europees a les Comunitats en

qüestió. Malgrat la importancia d'aquesta resolució, s'ha d'assenyalar que aquesta

queda lluny deis plantejaments fets des de Catalunya i les Ules Balears. A mes a mes,

cal teñir en compte que encara hi ha casos en qué no s'aplica plenament el contingut

d'aquesta resolució. Per exemple, els projectes educatius en llengua catalana no poden

accedir a ajuts del Programa Sócrates, mentre que sí ho poden fer altres llengües "no

oficiáis i de treball" com Tirlandés, el luxemburgués, o les deis paisos candidats a

T ampliado.

c. Per altra banda, també cal fer esment de l'antecedent que suposá Taprovació l'any 1997

de la directriu europea relativa a l'etiquetatge deis productes comerciáis, segons la qual

tan sois els estats poden regular l'ús de les llengües en Tetiquetatge i, a mes, únicament

les llengües oficiáis de la Unió poden tenir-hi cabuda (tot i que una sentencia del

Tribunal Constitucional espanyol havia reconegut a la Generalitat de Catalunya la

facultat de regular l'ús de les llengües oficiáis en l'etiquetatge -STC 147/1996-). Per

tant, tot i que el Govern de la Generalitat de Catalunya té competencia en la regulació

de la política lingüística relativa al cátala, l'ús públic i comercial d'aquesta llengua pot

arribar a estar directament condicionat per la manca de reconeixement de la normativa

comunitaria de l'oficialitat de les llengües.

Com a conseqüéncia de les logiques dificultáis que comporta la situació de multilingüisme

existent a la UE, la práctica i els usos lingüístics operatius de les institucions comunitáries no

responen de forma plena ais principis básics establerts per les normes jurídiques que s'han
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esmentat anteriorment. Mes concretament, i sobre la base de ¡'experiencia real del

funcionament de la UE, cal fer les puntualitzacions següents:

a. En primer lloc, tot i que la normativa comunitaria disposa el principi d'igitaltat entre les

Uengües d'Europa, de fet hi ha una certa "estratificado jerárquica" de les Uengües en la

comunitat:

. Hi ha les onze Uengües oficiáis i de treball: alemany, anglés, danés, espanyol,

finlandés, francés, grec, italiá, neerlandés, portugués i suec (a les que el 2004 s'hi

afegiran les nou Uengües deis estats candidats: eslovac, eslové, estonia, hongarés, letó,

lituá, maltes, polonés i txec).

. Existeix una llengua de tractat i de comunicació amb les institucions: l'irlandés.

. Hi ha una llengua que, sense ser oficial, participa plenament en els programes de la

UE com si fos llengua oficial: el luxemburgués.

. Així mateix, existeixen les Uengües que son oficiáis en el seu propi territori, sense que

hi hagi un reconeixement per part de la UE: el cátala, la resta de Uengües oficiáis

d'Espanya, etc.

. Finalment, cal fer referencia a les altres Uengües parlades históricament a la UE, sense

cap tipus de reconeixement oficial.

Davant d'aquesta complexa "estratificado jerárquica" de les Uengües europees que

existeix de fet, cal fer dues observacions:

. Per un costat, aquest fet suposa que el régim lingüistic de la UE no respecta plenament

el principi fonamental de la igualtat lingüística: hi ha Uengües que no teñen cap tipus

de reconeixement "efectiu" per part de la UE, mes enllá de la simple declaració del

principi genéric del dret a la diversitat i a la igualtat.
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. Per un altre costat, les dificultáis (i els costos) que comporta el multilingüisme a

Europa, tendeixen a resoldre's (de forma implícita o explícita) mitjancant un sistema

amb diferents "graus" de reconeixement deis drets lingüístics: llengua de tractat,

llengua oficial, llengua de treball, llengua de comunicació, llengua amb dret a

participado en programes europeus, etc.

b. En segon lloc, per a garantir la seguretat jurídica deis ciutadans es recorre al que es pot

denominar com el principi de suficiencia (front al d'igualtat). Es a dir, es considera

suficient que la UE publiqui les seves disposicions en alguna llengua que sigui oficial a

tot el territori de cada estat per tal que la seguretat jurídica deis ciutadans quedi

garantida. Darrera d'aquest principi hi ha la idea del "nombre mínim de llengües

oficiáis", que acaba convertint-se en un principi d'exclusió per a fixar el "nombre

máxim admissible de llengües oficiáis" (com s'ha posat clarament de manifest en el cas

de l'etiquetatge deis productes comerciáis en cátala, esmentat anteriorment).

c. Finalment, i en tercer lloc, es constata que a la práctica no existeix un multilingüisme

"integral". Deixant de banda l'exigéncia que les comunicacions entre les institucions i

els ciutadans, i els textos jurídics es facin en totes les llengües oficiáis, en la regulació

del régim lingüístic no s'especifiquen la resta de funcions de les llengües de treball.

Així dones, ja en Tactual UE (no ampliada), hi ha una clara tendencia al reconeixement

del principi de simplificado de les llengües de treball en el máxim nombre de

comunicacions, especialment a nivell intern : existeixen uns costos económics i unes

enormes dificultáis logístiques i operatives per a la posta en práctica d'un

multilingüisme integral. Davant d'aixó, tot indica que es tendeix cap a la utilització

d'una (-es) única (poques) llengua (-es) franca (-es) de comunicació, essent ranglés (i el

francés) les llengües mes utilitzades en els treballs interns de la UE. Així, per exemple,

4 Cal teñir present que aquesta simplifícació es dona tant en relacíó a la reducció de les llengües de treball en els
usos interns no sotmesos al principi de seguretat jurídica, com en la reducció de les llengües de treball en els
organismes europeus que no es consideren estrictament "institucions"
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l'any 2001, el 56,8% deis origináis traduíts eren en anglés, el 29,8% en francés, el 4,3%

en alemany i el 8,8% restant en la resta de les Uengües oficiáis.

En aquest escenari, el régim lingüístic de la UE davant del procés d'ampliació sembla que

podrá desenvolupar-se en el marc deis següents eixos fonamentals:

a. D'entrada, cal preveure que a nivell formal es mantingui com a principi normatiu

fonamental el valor de la igualtat entre les Uengües. En principi, sembla lógic preveure

que tots els estats vetllaran per a que no es trenqui formalment aquest principi.

b. Paral lelament, sembla previsible que s'accentuara la neeessitat d'augmentar l'eficiéncia

deis processos de treball interns, en els que la tendencia a la simplificado lingüística en

el "treball" de la UE sembla inevitable. Per tant, difícilment es donará en el futur una

situació de "multilingüisme integral".

c. Davant d'aixó, cal contemplar la possibilitat que, com a conseqüéncia de l'ampliació de

la UE, s'aprofundeixi en T estratificad ó deis usos iingüístics, tot reconeixent-los a

diferents graus. En aquest sentit, podría avancar-se cap a una distinció entre llengua

oficial i de treball, qüestió que podría regular-se implícitament, o bé aplicar-se de forma

explícita:

. Una aplicació implícita d'aquesta solució sembla mes "fácil", ja que suposa el

manteniment de la situació actual, en la que aparentment es reconeix una plena igualtat

éntreles Uengües oficiáis, sense que aquest multilingüisme existeixi de forma integral.

Aquesta situació afavoriria els estats amb les Uengües majoritáriament emprades en el

treball de la UE, i atorgaria el máxim grau de protecció "formal" de la resta de

Uengües (amb un estatut d'aparent igualtat respecte les altres oficiáis que s'utilizanen

com a Uengües de treball). Així, a la práctica, hi hauria grans diferencies en els usos

Iingüístics per part de les institucions europees.

. Explicitar una solució de la qüestió ofereix unes majors garanties democrátiques i

d'igualtat pero, sens dubte, requereix d'un important esforc de negociació en el que la

major part deis estats (membres de la UE i candidats) haurien de cedir en el
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reconeixement deis seus drets lingüístics front a unes poques llengües de treball que

esdevindrien instruments están dan tzats de comunicació interna.

d. En rescenarí d'una "estratificado jerárquica" implícita de les llengües, caracteritzat peí

manteniment de !a situació actual, és previsible la continuítat del principi de suficiencia

de cara a garantir la seguretat jurídica deis ciutadans (i, sobretot, per a justificar

l'existéncia d'un nombre mínim -o máxim admissible- de llengües oficiáis). En canvi,

amb una regulació explícita de la qüestió, els efectes económics i logístics d'un

increment de les llengües podrien limitar-se peí propi sistema d'estratificació deis usos

lingüístics (sense necessitat de recorrer a l'esmentat principi de suficiencia).

Aquest escenari que s'acaba de descnure contempla tant la possibüitat (mes fácil) de mantenir

Tactual régim lingüístic de la UE a nivell formal (mentre aquest evolucionaría de fet cap una

major simplificado en l'apartat de les llengües de treball), com de modificar-lo tot definint

explícitament una estratificació deis drets lingüístics (l'opció mes difícil).

Davant d'aixó, les perspectives de reconeixement del cátala son, certament, millors en el

segon deis supósits plantejats que no pas en el primer. Tot i que la resposta a aquesta qüestió

está fortament condicionada peí desenllac que tindran els processos d'ampliació i de

formulado de la futura Constitució Europea.

B. La cultura, el turisme i la recerca i desenvolupament

No es preveuen canvis significatius en el marc institucional de la UE relatiu a la resta

d'ámbits objecte d'aquest treball: la cultura5, el turisme6, i la recerca i desenvolupament7. Per

Segons la normativa vigent de la UE, la cultura és una área que corTespon a la sobirania estatal, de manera que
l'acció de la Unió té una incidencia indirecta en aquest ámbit. El Tractat estableix que la Comunitat contribuirá
al desenvolupament de les cultures deis Estats membres, afavorirá la cooperario entre aquests i, si fos necessari,
donará suport i completará l'acció d'aquests en els següents ámbits: la millora del coneixement i la difusió de la
cultura deis pobles d'Europa, la conservado i protecció del patrimoni cultural, els intercanvis culturáis no
comerciáis, i la creació artística i literaria, inclós el sector audiovisual. La Comunitat també contribuirá a
fomentar les relacions de cooperario cultural amb tercers paísos i organismes internacionals.
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tant, les polítiques de la UE es mantindran essencialment amb els mateixos continguts que en

l'actualitat, que son els establerts en el seu Tractat Constitutiu.

a. A aquest nivell, tan sois hi ha un aspecte que pot experimentar un canvi substancial com

a conseqüéncia de l'ampliació de la UE: el procés de presa de decisions sectorials en les

institucions comunitáries. En aquest sentit, cal preveure la possibilitat que s'introdueixin

mecanismes que alleugereixin aquests processos.

2. Impacte de l'ampliació sobre les polítiques culturáis

En principi, no hi ha previst cap canvi d'especial relleváncia en el contingut de les polítiques

culturáis com a conseqüéncia de 1'ampliació de la Unió Europea. Tot indica que l'ampliació

apareix "com un factor poc determinant a l'hora de dissenyar els programes futurs de suport a

la cultura en l'ámbit de la UE". Ates que els temes d'identitat i culturáis queden fora de

l'esfera de la intervenció de la UE, i que aquests corresponen principalment ais estats, sembla

que "l'ámbit de la cultura será testimoni de canvis menys substanciáis que no d'altres en

l'adveniment de 1'Europa ampliada. Es en els fons estructuráis o en la legislado de mercat on

es lliuraran batalles".11

Els principáis efectes de l'ampliació en l'ámbit de les polítiques culturáis comunitáries es

dona, sobretot, en el nivell de la seva aplicació i, mes concretament, en la quantitat de

recursos económics disponibles per ais programes europeus d'ajut. En principi, un augment

5 La referencia en el Tractat al turisme afirma que l'acció de la Comunitat implicará, en les condicions i segons
el ritme previstos en el Tractat, mesures (entre altres) en l'ámbit del turisme. Malgrat tot, s'ha de dir que no hi ha
una política comuna en aquest camp que vagi mes enllá de treballs o ajuts d'abast molt limitat (com, per
exemple, el suport per a l'elaboració d'estudis, etc.).

7 Quant a la R-D, el principal marc de referencia també son els estats. En aquest cas, pero, el Tractat disposa que
la Comunitat i els estats coordinaran la seva acció en materia de R-D per tal de garantir la coherencia recíproca
de les polítiques nacionals i la política comunitaria. L'objectiu principal de la política de la UE en aquest camp
és enfortir les bases científiques i tecnológiques de la seva industria, per a afavorir el desenvolupament de la seva
competitivitat a escala internacional. Per aixó, s'artículen diferents accions: execució de programes de recerca i
desenvolupament tecnológic, promoció de la cooperació entre empreses, centres de recerca i universitats,
promoció de la cooperació internacional en materia de recerca, difusió i explotado deis resultáis de la R-D, i
estímul de la formado i mobilítat deis investigadors. • **
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deis estats membres suposa l'existéncia d'una major quantitat de potenciáis beneficiaris

d'aquests ajuts. Aleshores, si no hi ha un increment de les dotacions fínanceres deis

programes, les oportunitats d'accés deis agents culturáis de Catalunya a les línies de suport

financer de la UE per a les activitats culturáis podrien reduir-se. Aquest fet pot teñir una

especial incidencia en aquells programes europeus que els ajuts es reparteixen tot recorrent

principalment al criteri d'equitat entre estats.

Actualment, la major part deis programes comunitaris ja están oberts a la participació deis

pai'sos candidats (almenys formalment, tot i que aquesta participació no s'ha fet efectiva en

tots els casos), de manera que l'impacte de l'ampliació de la UE que s'acaba d'esmentar ja pot

teñir efectes reals. Davant d'aixó, cal fer les següents puntualitzacions:

a. Per un costat, cal fer referencia ais efectes derivats d'una major o menor capacitat de

liderat deis agents culturáis catalans per a promoure projectes europeus en aquest nou

escenari. Per a il lustrar aquesta qüestió hi ha el cas del Programa Cultura 2000, en el

que es requereix la participació d'almenys 3 estats (en projectes anuals) i un mínim de 5

(en els de mes durada). En tots els casos, pero, existeix una organització lidera el

projecte (fet que li atorga certes prerrogatives en la defínició deis objectius, etc.).

Al llarg deis darrers 3 anys d'existéncia d'aquest programa, els catalans han rebut una

quota relativament estable d'ajuts, ja que la seva participació s'ha mantingut al voltant

de 1'11% i el 13%. Tanmateix, només en un 10% deis casos els agents catalans han

liderat el projecte. Paral lelament, es constata que el liderat deis projectes recau,

principalment, ais pa'ísos centreuropeus. Amb l'obertura l'any 2001 del Programa

Cultura 2000 ais operadors deis pa'ísos candidats a l'adhesió, s'observa una forta

tendencia a la cooperació cultural amb aquests "nous" paísos. Així, el 2002, quasi la

meitat deis programes anuals comptaven amb presencia d'agents culturáis deis pa'isos

candidats (i un 12% eren liderats per aquests pa'ísos). La major part deis projectes

multianuals (19 d'un total de 24) compten amb la participació de pa'ísos candidats.

Davant d'aixó, cal advertir d'un risc potencial derivat de l'ampliació: que els promotors

de projectes a escala de la UE (encapcalats, com s'ha dit, pels estats centreueropeus),
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desplacin la seva preferencia per a treballar amb agents culturáis de Tarea del sud-

mediterrani a favor deis estats de Test. Per a fer front a aquesta situació, cal capacitat de

liderat (com ho ha fet Italia el 2002, que va ser el país que va encapcalar mes projectes

del Programa Cultura 2000).

b. Per un altre costat, aquest impacte de rampliació sobre les oportunitats deis catalans per

accedir ais recursos fínancers de la UE, pot teñir una incidencia desigual segons la

naturalesa i característiques de cadascun deis Programes. En aquest sentit, cal remarcar

les dues observacions següents:

. D'una banda, hi ha certs programes europeus que están oberts a la participacio deis

paísos candidats, sempre que aquests contribueixin al seu financament. Aquest és el

cas, per exemple del Programa Media, respecte al qual es disposa que cada nou país

participant aportará una contribució fínancera al programa (en part del seu pressupost

nacional, i la resta per la via del Programa PHARE).

El febrer de 2003, ja hi ha set candidats que han signat el Memorándum

d'acord amb la Comissió Europea per a formar part del Programa Media: Polonia,

Letónia, Estonia, República Txeca, Bulgaria, Lituánia i República Eslovaca.

. D'altra banda, s'ha de teñir present que el criteri d'equitat territorial no té la mateixa

importancia relativa en totes les línies de financament comunitari. Així, per exemple,

per a Passignació de recursos europeus per al foment de la R-D, está condicionada per

la dotació de recursos económics, técnics i d'infrastructures que cada país pot aportar.

Fetes aqüestes consideracions generáis sobre l'impacte de l'ampliació en Paplicado de les

polítiques comunitáries, a continuació s'assenyalen certes qüestions d'interés específic deis

diferents ámbits objecte del present treball:
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A. Llengua

Com s'ha dit, a la major part deis programes europeus es contempla la possibilitat de

participació deis paísos candidats. Aixó suposa que en els programes amb contingut lingüístic

(com l'Acció Lingua del Programa Sócrates, o la Línia 2 del Programa eContent, per a la

producció de continguts multilingües i multicultural), contemplen el financament de

projectes destináis al foment de les Uengües d'aquests paisos.

Davant d'aixó s'ha d'assenyalar que les perspectives d'ampliació de la UE no han suposat un

procés de plena equiparació de la llengua catalana a les Uengües oficiáis de la comunitat. Així,

hi ha el cas de l'Acció Lingua del Programa Sócrates 2 (2000-2006) destinada a la promoció

de l'ensenyament i l'aprenentatge de Uengües, que es circumscriu a totes les Uengües oficiáis

de la UE, mes rirlandés, el luxemburgués, i les Uengües nacionals deis paísos candidats (i de

tots els paísos membres de l'EFTA). Així, tot i la importancia d'aquest projecte (el Programa

Sócrates té una dotació total de 1.850 milions d'Euros per al període de 7 anys), continua

sense complir-se la resolució 1235/90 del Parlament Europeu que disposava la inclusió del

cátala en els programes elaboráis per la Comissió per a l'aprenentatge i el perfeccionament de

les Uengües europees.

En el cas que el marc institucional de la UE opti per definir de forma explícita una

estratificació deis drets reconeguts a les llengües (tot determinant, per rao del principi de

simplificado, un nombre limitat de llengües de trebalí), cal contemplar la possibilitat que les

altres llengües oficiáis de la UE ("excloses" com a llengües de treball) puguin ser objecte d'un

tráete compensatori en tots els programes europeus amb implicacions lingüístiques. De fet,

alguns d'aquests programes ja teñen criteris de preferencia a favor de les Uengües menys

difoses. Davant la aquesta possibilitat, cal que aqüestes mesures no quedin limitades a les

llengües "oficiáis" (com ja passa avui amb el Programa Sócrates), i que es fixi la via per a la

inclusió del cátala en aqüestes polítiques.
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B. Política cultural

Hi ha una certa tendencia a que les relacions culturáis internacionals i, per tant, les polítiques

culturáis a rexterior, evolucionin cap al reeoneixement d'un protagonisme creixent deis estats

(front a la davallada de la importancia relativa d'organitzacions muí ti lat erais, rundacions i

altres entitats). Aquest fet pot suposar un risc per a la cultura (i la llengua) catalana, que pot

veure afeblida la seva capacitat d'incidéncia a nivell deis organismes comunitaris. Així, per

exemple, les propostes de millora del Programa Cultura s'encaminen cap a un reforc de les

agencies estatals encarregades difusió de la informado cultural. En concret, es fa referencia

ais Punts de Contacte Cultural que, en el cas d'Espanya —i a diferencia d'altres pa'ísos—

aquesta funció s'ha centralitzat en un únic organisme: la Direcció General de Cooperació i

Comunicació Cultural del Ministeri d'Educació i Cultura.

C. Turisme

Tot i que no hi ha una important política comunitaria comuna en materia de turisme, si que hi

ha moltes qüestions que hi teñen una incidencia indirecta (transports, medi ambient, noves

tecnologies, higiene alimentaria, energía, físcalitat, etc.). Així, s'ha de teñir en compte que

certs fons comunitaris destinats a aquests estats poden contribuir a millorar les infrastruetures

turístiques i els entorns urbans deis paísos de l'ampliació, fet que tindrá una incidencia sobre

el desenvolupament del seu turisme cultural.
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III. Perspectives de desenvolupament de les
polítiques culturáis deis paisos candidats

1. Efectes de la integrado deis estats candidats a la UE sobre les seves

polítiques culturáis

L'análisi de les perspectives de desenvolupament de les polítiques culturáis deis pa'ísos

candidats és una qüestió complexa, sobretot si es té en compte que la realitat cultural, política

i económica d'aquests estats presenta notables diferencies entre sí. Donat l'objecte del present

document, a continuació es tracten els efectes de la integrado d'aquests estats a la UE sobre

les seves polítiques culturáis. A l'apartat següent, s'apunten els principáis reptes i

característiques de les polítiques culturáis d'aquests pa'ísos que s'han identificat durant

l'elaboració de l'estudi.

La diversitat deis paísos candidats, com també els diferents graus d'evolució deis seus

sistemes polítics i económics, ha fet necessari establir uns requisits mínims a complir abans de

fer possible l'adhesió. Aquests requisits, que van establir-se al Consell Europeu de

Copenhaguen el mes de juny del 1993, abarquen qüestions de naturalesa política (garantir la

democracia, l'estat de dret, els drets humans i el respecte i la protecció de les miñones),

económica (gaudir d'una economía de mercat capac de fer front a la pressió competitiva i les

forces de mercat dins la Unió), i també totes aquelles que fan referencia a la capacitat del

candidat d'assumir el cabal comunitari.

En l'ámbit de la cultura, l'objectiu del procés d'adhesió recau, sobretot, en assegurar que es

compleixen els requisits establerts per part de les institucions europees de cara a Tingres a la

UE. Tal com es reflecteix en els Informes de progrés realitzats per a cadascun deis paísos

candidats, les principáis qüestions relatives a la cultura i a la recerca que teñen un carácter

"decisiu" en aquest procés son les següents:
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a. D'una banda, es requereix un trebaü d'harmonització de les legislacions de cada país a

la normativa comunitaria:

. En primer lloc, per la seva importancia, hi ha l'ámbit de la radiodifusió i la

teledifusió, en que es requereix la ratificació de la Convenció del Consell

d'Europa de televisió transfonterera, 1'adaptado de la legislació sobre els media,

l'harmonització a la directiva "Televisió sense fronteres", etc.

D'aquesta manera es tracta d'assegurar que els media deis paísos candidats

respectin certs drets reconeguts a les persones (protecció de menors, protecció per

excés de violencia, codis de conducta en materia de programació i de publicitat,

etc.), garantir que hi hagi una harmonització legal en aspectes com la definido

d'obres europeos, la promoció d'obres independents, les limitacions de la

presencia de capital estranger en les cadenes de TV, etc.

. En la resta d'ámbits de la política cultural, així com en la política de recerca i

ciencia, no s'estableix cap requisit especialment rellevant a nivell d'harmonització

legal.

b. D'altra banda, es promou el reforcament de les estructures administratives de cara a

garantir l'aplicabilitat de la normativa comunitaria. Amb aixó es tracta de garantir que la

participado d'aquests paísos ais programes comunitaris sectorials es realitzi amb el

suport d'una capacitat administrativa i judicial suficient. En aquest apartat, es poden

assenyalar les següents accions:

c. Creació d'ofícines per a participar en les accions comunitáries. Per exemple, d'un Punt

de Contacte Cultural que faciliti la participado del país en els programes comunitaris de

cultura. En l'ámbit de recerca, també es requereix de l'existéncia d'un Punt Nacional de

Contacte.

d. Disposar d'organismes de regulació i control: sobretot del sector audiovisual, amb els

recursos humans, técnics i económics necessaris i suficients, i amb la transparencia

requerida.
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El procés de negociado en cultura i política audiovisual (Capítol 20) i en Ciencia i Recerca

(Capítol 17) ja s'ha tancat en els 10 pa'ísos candidats per al 2004 (a data del mes de desembre

del 2002), i está provisionalment tancat amb Bulgaria i Romania.

No obstant aixó, s'ha de dir que el compliment deis requisits formáis mínims per a la

integració constitueix una condició necessária, pero no sufícient, per a la participació plena

deis programes comunitaris. En molts casos, el problema clau és que aquests pa'ísos no

disposen sempre de la capacitat per a portar-los a la práctica {implementing capacity). Aixó

s'ha posat de manifest, per exemple, en el decurs del V Programa Marc de Recerca -al que ja

podien participar els estats candidats- i també en el vigent VI Programa Marc de Recerca —que

és per al període 2002-2006-.

Davant d'aixó, l'intercanvi d'informacions i experiéncies per a crear un context favorable per

a la integració i, mes endavant, el progrés social, polític económic de cada país son factors

que afavoriran de forma progressiva una participació mes activa deis futurs estats membres de

la UE en aquests ámbits.

2. Principáis reptes i característiques de les polítiques culturáis deis pa'ísos
' * - • •

candidats

Des d'una perspectiva general, i com a conseqüéncia de la poca importancia que la cultura té

respecte el conjunt del procés d'ampliació, en alguns d'aquests pa'ísos sembla existir una certa

tendencia a la "marginado" de les seves polítiques culturáis (sobretot en relació a la quantitat

de recursos pressupostaris públics assignats a aqüestes activitats).

En aquest escenari, també s'ha d'indicar que importants fundacions i organitzacions

multilaterals (com la Fundació Soros o YOpen Society Institute) tendeixen a retirar les seves

aportacions de fons a aquests pa'ísos, amb els que fins ara s'havien realitzat importants

operacions de cooperació cultural i de manteniment d'institucions.

Davant d'aixó, és ciar que Tesforc d'adaptació i modernització de les polítiques culturáis

haurá de ser gran, ja que hi ha importants reptes a assolir de cara a una integració plenament
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efectiva a la UE. En aquest sentit, i des d'una perspectiva general, poden assenyalar-se

algunes de les principáis qüestions identificades durant 1'elaborado del present informe:

a. Els paisos candidats hauran d'afrontar un intens procés d'ensenyament i aprenentatge de

llengües: només el 26% de la poblaeió d'aquests estats declara parlar algún deis idiomes

oficiáis de la UE. En aquest sentit, destaca, en primer lloc, la necessitat de formado de

l'anglés: el 86% de la poblaeió deis paisos candidats declara d'utilitat aquesta llengua,

essent només el 15% de la poblaeió que afirma poder mantenir una conversa en aquest

idioma. A un segon nivell hi ha l'alemany (declarat d'utilitat peí 58% de la poblaeió, i

parlat peí 4%) i el francés (un 17% i un 10% respectivament). El castellá és considerat

com a llengua "útil" per tan sois el 2% de la poblaeió deis paisos candidats.

b. En l'esfera de les polítiques culturáis, cal fer les consideracions següents:

. En general, son paisos amb una forta tradició centralista. Per tant, teñen plantejat

el repte de la descentral i tzació de les polítiques i servéis culturáis, qüestió queja

s'ha comencat a afrontar en alguns estats aquests darrers anys.

. Sembla que en alguns ámbits deis paisos candidats existeix una certa tensió entre

el món rural i el món urbá. Així, per exemple, hi ha mostres d'enfortiment de la

centralitat de les grans ciutats. En aquests casos, des del món rural es tendeix a

veure amb mes recel el procés d'ampliació, i sovint es considera que la caiguda

del mur ha afavorit mes les ciutats que el camp. Per tant, i davant d'aixó, cal

plantejar-se la importancia d'articular unes polítiques culturáis amb una vocació

d'equilibri territorial.

. També des d'una óptica general, s'observa que el teixit cívic i associatiu deis

estats candidats és relativament feble, hereu de centralisme i d'estructures

polítiques molt jerarquitzades. Tot i aixó, sembla que des de la década deis 90 han

aparegut algunes iniciatives privades sense ánim de lucre que, donada la

migradesa de recursos a escala nacional, busquen suport a institucions
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internacionals. Per tant, caldran igualment polítiques orientades a la vertebrado

del teixit cívic-cultural deis estats candidats.

. La situació de les industries i mercats culturáis d'aquests estats també presenta

molts déficits: tant per la capacitat de financament de produccions culturáis

competitives en el mercat "obert" de la UE, com pels esforcos de modernització

(sobretot en la tecnologia que requereixen aquests sectors). El camí d'una

economia centralitzada cap a una economía de mercat, i els efectes de la creixent

mundialització de les industries culturáis (amb un ciar predomini de la cultura deis

Estats Units), també constitueixen un repte per ais sectors culturáis. En

conseqüéncia, és necessari el disseny de polítiques publiques que permetin fer

front a aquesta situació deis mercats culturáis deis paisos candidats.

. En molts deis paisos candidats s'ha fet una opció forca clara per una política

cultural en l'ámbit del patrimoni cultural i deis monuments artístics. Aquest fet

respon, en bona part, a les expectatives existents en relació al turisme (a mes de

ser un instrument que contribueix, entre altres, a enfortir els símbols d'identitat

nacional).

. Finament, hi ha altres ambits tematics que poden ser igualment d'interés preferent

per part deis governs d'aquests paisos com, per exemple, les polítiques de foment

i preservado de la diversitat lingüística, la relació entre cultures tradicionals i

cultura contemporánia, l'establiment de sistemes de financament públic de les

manifestacions culturáis artesanals (música en viu, arts escéniques, etc.), etc.

c. En 1*esfera de la cooperació cultural i del turisme, s'observa l'existéncia de certes árees

geográfiques en les que ja s'estableixen intenses relacions i fluxos (que molt

probablement s'incrementaran). Aquesta tendencia a la consolidació (o recuperació)

d'espais de cooperació cultural entre diferents paisos, i amb un notable dinamisme del

turisme entre ells es posa de manifest, per exemple, en les següents casos:
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. Entre les tres repúbliques ex-Soviétiques báltiques, els pa'ísos escandinaus

(Finlandia, Dinamarca, Suécia) i part d'Alemanya.

. L'espai central d'Europa: Austria, Italia, Eslovénia, la República Txeca,

Alemanya, etc.

d. En relació a les polítiques en R-D, aqüestes hauran d'afrontar la situació d'aquestes

activitats en els pa'ísos candidats que, com s'ha dit, es caracteritza per una feble

capacitat de generar i, sobretot, d'absorbir nou coneixement tecnológic. En concret, els

principáis reptes en aquest sentit son els següents:

. Tractar de mantenir (i en la mesura del possible, incrementar) la Despesa interna

total en R-D en termes absoluts i en termes relatius respecte del PIB.

. Aprontar les oportunitats que suposa l'existéncia d'una elevada quantitat de

personal investigador (que majoritáriament treballa a les administracions

publiques).

. Estimular la participado de les empreses en el fínancament i la realització de R-D,

que se sitúa a uns nivells molt inferiors ais que hi ha en el eonjunt de la UE.

En definitiva, es tracta de polítiques a llarg termini i amb objectius clarament definits,

que fomentin una transformado radical deis protagonistes deis respectius sistemes

nacionals d'innovació: empreses, administracions publiques, els centres de recerca

depenents d'elles, i les universitats.
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IV. Reptes de 1'ampliado sobre els mercats i
les polítiques culturáis catalanes

L'impacte de rampliació de la UE en el camp de la cultura incideix en quatre grans ámbits o

eixos (veure Esquema 1):

a. Canvi de l'eix de centralitat geográfica a la UE.

b. Augment de la dimensió territorial i de 1*escala del mercat interior de la UE.

c. Augment de la diversitat cultural i lingüística de la UE.

d. Augment de les diferencies territorials i económiques entre els estats membres de la UE.

En funció d'aquests quatre eixos, poden identificar-se els principáis efectes generats per

l'ampliació de la UE a dos nivells diferenciats:

a. Els mercats culturáis (veure Esquema 2).

b. Les polítiques culturáis (veure Esquema 4).

Sobre aquesta base, i per aquests dos nivells, es defineixen els efectes i els reptes mes

rellevants de l'ampliació de la UE sobre els mercats i les polítiques culturáis de Catalunya

(veure Esquemes 3 i 5).
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Esquema 1.
Principáis eixos de Pimpacte de Pampliado en els sectors culturáis de la UE.

Canvi de l'eix de centralitat geográfica a la UE

• Creixerá la dimensió territorial de la UE per Tarea de l'Est, de
manera que el centre económic de la UE (l'Europa "Central")
tendirá a enfortir la seva posició, tot incrementant-se la centralitat
deis estats ubicats en aquesta posició.

Augment de la dimensió territorial i de Péscala del mcrcat interior
de la UE

• L'increment del nombre d'estats membres a la UE té una
incidencia a un doble nivell:

a) Económic: suposará la possíbilitat de generar unes majors
economies d'escala en el futur mercat interior, la (re-)
localització d'inversions dins de la UE, etc.

b) Polític: sobre la definició del sistema de presa de
decisions a les institucions comunitáries (nombre de vots
deis estats, decisions per unanimitat o per majoria
qualificada, etc.), sobre el repartiment de fons
comunitaris, etc.

Augment de la diversitat cultural i lingüística a la UE

Es passará de la UE-15 amb 11 Uengües oficiáis, a la UE-25 amb 20
Uengües oficiáis.

Augment de les diferencies territorials í económiques entre els estats
membres UE

Les diferencies económiques a la UE s'incrementaran: el perfil deis
estats candidats, en comparacio amb els estats membres de la UE, es
caracteritza per teñir una menor renda per cápita, uns costos de la
má d'obra inferiors, unes infrastructures tecnológiques menys
avancades, una menor dotació de recursos públics, etc.

Al mateix temps, es preveu que els mercats de consum cultural i de
lleure en els pai'sos candidats creixeran de forma notable. Així,
1'obertura del comer? en aquests estats constitueix una oportunitat
de negoci per a les industries culturáis.
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Esquema 2.
Principáis efectes de l'ampliació en els mercats culturáis de la UE.

Canvi de Peix
de centralitat
geográfica a la
UE

Augment de
Pcscala del
merca t
interior de la
UE

Augment de la diversitat cultural i lingüística a la UE

Enfortiment de les llengües oficiáis majoritáries de la
UE com a estándards de comunicació (sobretot
Panglés, i també el francés i l'alemany).

La resta de llengües tendiran a ocupar una posició mes
periférica dins de la UE.

La 1 lengua (i, en part, la cultura) son barreres per a la
"unificado" efectiva de certs mercats culturáis a escala
de la UE.

En les árees culturals/Hngüístiques de major dimensió
de la UE, les industries culturáis podran ser
generadores d'unes majors economies d'escala. Aixó
tendeix a enfortir el liderat deis estats mes grans en el
procés de configurado del mercal cultural unificat

Augment de les diferencies cconómiques entre els estats
memores UE

• Tendencia deis territoris a Pespecialització de l'activitat
económica: polarització de les activitats generadores de mes
valor afegit en certes regions.

• Els factors clau de competitivitat en les economies mes
avancades es centraran en l'excel lencia de la producció, la
capacitat d'innovar, i la qualitat de les infrastructures. En les
economies menys avancades, ho serán, sobretot, el baixos
costos de producció.

• En un mercal mes ampli, la millora de la competitivitat
económica deis territoris requerirá d'estratégies conjuntes deis
agents polítics, empresarials i socials del territori: la "qualitat"
de les relacions entre aquests és un factor clau de
desenvolupament en certs sectors d'activitat com la cultura i la
recerca.

• En aquest sentit, teñen una gran importancia les estratégíes
(publiques + privades) de promoció cultural a 1'exterior, que
fomentin la capacitat de liderat d'iniciatives de cooperació i
intercanvi.
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Esquema 3.
Principáis cfcctes de l'ampliació en cls mcrcats culturáis de la UE sobre Catalunya.

Canvi de l'eix
de centralitat
geográfica a la
UE

Augment de
Péscala del
mercat interior
de la UE

Augment de la diversitat cultural i lingüística a la UE

Efecte: Es tendeix a accentuar la posició relativament
periférica de les llengües castellana i catalana en el
context de la UE.

Repte: Calen estratégies i recursos per a assolir un
desenvolupament cultural en cátala i, també, en castellá
en el marc del mercat interior de la UE.

Efecte: Es mes "costos" participar en les relacíons
económiques i culturáis entre els estats membres de la
UE des d'un territori amb llengües "perifériques". El
domini del castellá permet teñir uns sectors culturáis
amb una balanca comercial molt favorable amb
Llatinoamérica, pero (tant) no amb la resta de la UE.

Repte: Cal abaratir els costos de transacció lingüística
(enginyeria lingüística, aprenentatge/formació, etc.), per
posicionar la producció cultural de Catalunya a la UE, i
garantir la difusió deis productes de la UE en la llengua
propia de Catalunya.

Augment de les diferencies económiques entre els estats
membres UE

Efecte: L'activitat cultural i de recerca de Catalunya resta en
una posició "intermedia" a la Unió: no es preveu un
desplacament significatiu d'aquestes aetivitats del país cap ais
estats candidats; paral lelament, es manté "la distancia"
respecte les regions mes avancades de la UE.

Repte: Cal una aposta ferma per que Catalunya millón en els
factors clau de competitivitat propis de les economies mes
avancades: l'excel léncia, la innovació, la qualitat, les
infrastructures, etc. La cultura i la recerca poden contribuir
decisivament a assolir aquest objectiu.

Efecte: Ates que no es preveuen canvis substanciáis en la
competencia de les aetivitats culturáis i de recerca de
Catalunya en el marc de la UE, cal avaluar i millorar en tot el
necessari les estratégies desplegades fins ara en aquests camps.

Repte: L'ampliació de la UE hauria d'estimular un
rellancament de les estratégies conjuntes entre els agents
empresarials, polítics i socials de Catalunya per a millorar la
competitivitat del país en els camps cultural i de recerca.
Sobretot, aquelles que proporcionin capacitat de liderat de
projectes a escala europea, tot innovant permanentment per a
corregir les deficiéncies actuáis i aprofitar les oportunitats
existents.
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Esquema 4.
Principáis efectes de l'ampliació en les politiques culturáis de la UE.

Canvi de l'eix
de centralitat
geográfica a la
UE

Aiigmcnt de la ¡
dimensió \
territorial de :

laUE

Augment de la diversitat cultural i lingüística a la UE

Davant 1'augment de la complexitat del régim lingüístic
de la UE, sembla que es tendirá cap a una "estratificació"
deis drets de les llengües (de forma implícita o explícita),
que suposará una simplificado de les llengües de treball a
laUE.

Aleshores, es podria arribar a establir un sistema de
"compensacions" a favor de les llengües "oficiáis" no
incloses com a llengües de treball.

Davant aquesta complexitat, el mes probable és que s'opti
per mantenir ¡'aplicado del principi de suficiencia
(nombre mínim - o máxím admissible- de llengües
oficiáis que garanteixin la seguretat jurídica deis
ciutadans).

Aleshores, tot i el principi de la igualtat de les llengües, es
mantindríen els déficits ja existents avui respecte deis
drets de les llengües "no oficiáis" (fins i tot en el cas en
qué son llengües oficiáis en el seu territori, al costal de la
llengua majoritária de l'Estat).

Augment de les diferencies territorials entre cls estats membres
UE

• Les politiques publiques (europees, centráis i regionals)
poden teñir un paper básic per ajudar a corregir els
desequilibris territorials existents, incloent les que fomentin
els sectors clau de modeniització de l'economia (com la
recerca, la cultura, etc.).

• Davant d'aixó, es podrien plantejar mecanismes de solidaritat
en favor de les cultures / árees lingüístiques de menor
dimensió (per a compensar les seves limitacions de generació
d'economies d'escala en els mercats culturáis).

• En una UE ampliada, pot accentuar-se la tendencia de
reforcament del paper deis estats en les decisions de les
politiques comunitáries i en les relacions internacionals dins
de la UE.

• Tot i aixó, també cal preveure un possible augment de les
relacions "internacionals" entre els agents públics subcentrals
(regionals, locáis, etc.) i privats (lucratius i no lucratius).
Aquest fet demana una gran capacitat d'innovació de les
estratégies de promoció a l'exterior.
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Esquema 5.
Principáis efcctes de l'ampliació en les polítiques culturáis de la UE sobre Catalunya.

• . . . . .. .. . .. ., . TII, Augment de les diferencies tcrritorials entre els estats membres
Augment de la diversitat cultural i lingüistica a la UE &

Canvi de Peix
de centralitat
geográfica a
lalíE

Augment de
la dimensió
territorial de
laUE

Efecte: l'ampliació de la UE (i la Convenció Europea)
suposa una "oportunitat" de negociació del
reconeixement del cátala per part de la UE. Sobretot si
s'explicita una "estratificado" deis drets de les
llengües (de treball, oficiáis, de comunicado, etc.).

Repte: Tornar a presentar una proposta de negociació
que estableixi "l'estrat" deis drets lingüístics del cátala
a la UE: dret a comunicar-se amb les institucions de la
UE, a participar en programes d'ajut en l'ámbit
üngüístic, consideració del cátala en les normes
comunitáries que incideixen en el régim lingüístic de
Catalunya -com l'etiquetatge de productes- etc.

Efecte: Políticament, augmenta la "legitimitat" de la
reivindicació del dret del cátala a ser reconegut per part
de la UE: és una llengua utilitzada per una xifra
d'habitants superior a moltes de les "noves" llengües
que esdevindran "oficiáis" amb el procés d'ampliació.

Repte: La manca d'aquest reconeixement del cátala
podria teñir un cost d'oportunitat (polític, social i
cultural) en el país.

Efecte: Amb la UE ampliada, la reivindicació d'un suport a les
industries culturáis de les árees lingüístiques minoritáries (tant
d'abast estatal, com de les identitats culturáis sense estat), poden
teñir un major legitimitat (i, potser, reconeixement).

Repte: Davant d'aixó, es podrien plantejar mecanismes de
solidaritat en favor del desenvolupament de les industries
culturáis de les cultures / árees lingüístiques de menor dimensió
(per a compensar les seves limitacions de generació d'economies
d'escala en els mercats culturáis).

Efecte: Enfortiment del govern central espanyol en les relacions
culturáis internadonals a la UE i amb els órgans comunitaris.

Repte: Implicar el govern central d'Espanya en l'estratégia de
reconeixement deis drets de la llengua catalana a la UE.

Efecte: Desenvolupament progressiu de nous espais de
cooperació cultural (comercial i no comercial) dins de la UE amb
la participado de governs subcentrals i d'agents privats.

Repte: Innovar en les estratégies de promoció exterior, integrant-
hi agents privats i públics, per a compensar la feble presencia de
la cultura catalana en la política exterior del govern d'Espanya.
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L'análisi d'aquests efectes i reptes de l'ampliació de la UE sobre els sectors culturáis de

Catalunya es pot sistematitzar en els cinc apartats següents:

a. Evolució deis reptes que les activitats culturáis i de recerca teñen plantejats actualment

davant les perspectives d'ampliació de la UE.

b. Els fluxos economies i culturáis de Catalunya amb la Unió Europea ampliada.

c. El reconeixement de la llengua catalana en la Unió Europea.

d. Els desequilibris en el desenvolupament de les diferents cultures d'Europa: la solidaritat

amb les árees culturáis /lingüístiques de menor dimensió.

e. Les polítiques de promoció exterior de la cultura.

A. Evolució deis reptes que les activitats culturáis i de recerca teñen

plantejats actualment davant les perspectives d'ampliació de la UE

En paraules d'Ezequiel Baró, la preocupació principal de Catalunya davant del procés

d'ampliació de la UE hauria de ser, sobretot, "millorar la seva posició relativa respecte de les

regions deis actuáis estats membres. Els riscos principáis no provenen tant deis hipotétics

efectes de l'adhesió de nous paísos, com de les mancances" que ja teñen avui els sectors

culturáis i de recerca a Catalunya

No obstant aixó, i en la mesura que la competitivitat de Catalunya en el mercat únic ampliat

no dependrá tant del cost deis factors de producció (sobretot del treball), sino del "valor

afegit" de les activitats que s'hi localitzen, cal considerar els sectors culturáis, el turisme de

qualitat (inclós el cultural) i la R-D dins del conjunt d'activitats que poden teñir un paper clau

per a posicionar el país entre les economies mes avancades de la Unió (veure Esquema 3.

Columna "Augment de les diferencies económiques entre els estats membres UE").

Per tant, pot afirmar-se que el procés d'ampliació de la UE -en la mesura que constitueix una

fase mes del procés de mundialització de 1'economia-, té un efecte directe sobre Porientado i
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el valor (en termes d'importáncia i d'urgéncia) de les estratégies de desenvolupament

económic, social i cultural de Catalunya. Mes concretament, la capacitat de donar resposta ais

principáis reptes queja té actualment plantejats Catalunya en els ambits de la cultura, la R-D,

i el turisme cultural i de qualitat, pot contribuir clarament a afrontar el repte d'enfortir el lloc

de Catalunya entre les regions capdavanteres de la Unió.

L'análisi deis quatre punts que es tracten a continuació respon, principalment, a la necessitat

de destacar certes qüestions que poden contribuir a la consecució d'aquest objectiu. Aquests

no son uns "efectes nous" que emergeixin com a conseqüéncia exclusiva de l'ampliació de la

UE, sino que son "reptes" que amb aquest procés haurien de recuperar (si és que l'han perdut

o l'han arribat a teñir mai) un lloc destacat en l'agenda deis agents culturáis del país: ja sigui

per raons d'oportunitat (com en el cas de la llengua o en relació a les estratégies de projecció

en els nous mercats emergents a la UE), com per la importancia que poden teñir de cara al

futur desenvolupament cultural de Catalunya.

Es ciar que els reptes del país en els camps de la cultura i de la recerca no s'esgoten en

aqüestes quatre qüestions. Els documents deis experts disponibles a Internet així ho

reflecteixen. Ara bé, tot i tractar-se de qüestions igualment rellevants per al desenvolupament

cultural de Catalunya, son temes que, en general, fan referencia a les polítiques i estratégies

d'ámbit "intern" del país i, per tant, no s'han inclós en aquest apartat del treball.

B. Els fluxos económics i culturáis de Catalunya amb la UE ampliada

Com a conseqüéncia de l'augment de la dimensió territorial i de l'escala deis mercats

culturáis de la UE, com també del canvi del seu eix de centralitat geográfica, es configura un

nou escenari per al desplegament deis fluxos culturáis de Catalunya amb 1*exterior. Sobre

aquest punt, hi ha dues qüestions a plantejar-se:

a. D'una banda, l'augment de la competencia en l'obtenció de recursos públics entre estats

i regions, així com en la participado en els projectes internacionals de cooperació:

l'ampliació de la UE requerirá, per tant, enfortir la capacitat de liderat deis agents

culturáis de Catalunya en les seves relacions internacionals.
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b. D'altra banda, Faugment de les oportunitats, pero també de la competencia, en els

fluxos económics i comerciáis: l'ampliació de la UE és una oportunitat per ais agents

culturáis de Catalunya d'obrir-se a nous mercats (per exportar productes, per a realitzar

inversions, etc.) i, al mateix temps, suposa el risc d'un increment de la competencia en

mercat interior (per la importado de productes, peí desplacament d'activitats ais pai'sos

candidats, o per la immigració de treballadors qualificats).

Els efectes de l'ampliació de la UE sobre la distribució deis recursos económics comunitaris

en els camps de la cultura i la recerca és una primera qüestió a considerar. En Fesfera deis

fons específicament destináis a aqüestes activitats (Programa Cultura 2000, Programa Media,

etc.) s'ha de teñir present que en Fescenari de l'ampliació de la UE s'accentua la posició

periférica de Catalunya respecte Feix de centralitat de la Unió. D'aixó en pot derivar un

increment de la competencia entre els agents culturáis de la Unió.

Fins al moment present, i en general, Catalunya ha tingut una participació notable en els

projectes d'abast europeu. No obstant aixó, en la majoria deis casos aquesta participació ha

estat subsidiaria de la iniciativa d'un agent cultural de Fexterior. Per tant, cal que Catalunya

tendeixi a guanyar una posició de liderat (o de coliderat) deis processos de cooperació a escala

internacional. Davant d'aquest repte, cal fer les tres observacions següents:

a. Per un costat, la dimensió deis agents pot teñir efectes sobre la capacitat de liderat

d'iniciatives de cooperació internacional. En els sectors culturáis de Catalunya, les

grans corporacions empresarials es concentren principalment en el sector de llibre. En

conseqüéncia, s'ha de teñir en compte que la major part deis agents son de dimensió

petita o mitjana. No obstant aixó, s'ha de remarcar que alguns d'aquests están

consolidant -de forma progressiva- la seva capacitat de projectar-se a Fexterior. Donada

aquesta situació, calen polítiques que fomentin el creixement de les empreses i, també,

el suport a la internacionalització deis agents de petita i mitjana dimensió.

En Fámbit de la recerca, la grandária deis agents també té efectes sobre la seva capacitat

de participació en projectes de cooperació internacional. Així, es planteja la necessitat

de disposar de centres de recerca capacos de competir a escala internacional, sobretot en
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aquelles árees que prioritza el VIé Pía Marc de Recerca de la UE. En aquest sentit, una

participado mes activa de les empreses en R-D (que fíns ara ha estat feble a Catalunya),

i una major descentralització de la despesa del govern central per aquest concepte a

Catalunya (actualment molt centralitzada a Madrid), aportarien una major quantitat de

recursos i enfortiria els centres de recerca del país.

b. Per un altre costat, cal teñir en compte la naturalesa i característiques singulars de les

activitats culturáis de cooperado internacional. La presencia a Texterior en cultura no

consisteix, tan sois, en Pexportació de mercaderies o en la realització d'inversions a

l'exterior. En certs sectors (com l'audiovisual, la recerca, etc.) té una importancia clau

la presencia a fíres o congressos, el desenvolupament de projectes conjunts de

coproducció o cooperació (tot complementant recíprocament servéis i línies de

producció), la difUsió intel lectual i artística etc.

A mes a mes, aqüestes actuacions no consisteixen sempre en la realització d'accions

comerciáis en un país o ciutat concreta, sino que suposen un desplegament mes ampli en

termes geográfícs. Per exemple: la realització d'acords en els que es requereix la

participado d'agents de mes d'un estat (cooperació en recerca, coproduccions

artístiques o audiovisuals, etc.), la comercialització de drets de difusió d'obres culturáis

en árees lingüístiques d'abast supraestatal (i que requereixen una única operació de

traducció o doblatge de les obres), etc.

c. La progressiva vertebrado de xarxes artístiques i de recerca en cultura (amb una

participado activa per part de la societat civil) té una importancia creixent en el

desenvolupament de la cooperació internacional. La major part d'aquestes entitats están

localitzades en el centre d'Europa (Franca, Bélgica, i els Paísos Baixos concentren mes

de la meitat de les entitats associades al Fórum de Xarxes Culturáis Europees), i teñen

una presencia creixent en l'ámbit deis paísos candidats. Així, també cal un suport actiu

per a la fomentar la presencia i liderat d'agents culturáis en aquest ámbit.

Per a cloure aquest punt cal referir-se ais efectes que l'ampliació de la UE pot teñir sobre

l'obtenció, per part de Catalunya (i Espanya), de fons estructuráis i que, encara que en una
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part marginal, es destinen a projectes culturáis. La incidencia d'aquest procés sobre el

fínancament públic de la cultura de Catalunya pot donar-se a un doble nivell:

a. Per la pérdua de recursos localitzats a Catalunya, procedents deis fons estructuráis i

assignats a cultura.

b. Per la pérdua d'aquests fons invertits a la resta d'Espanya en el camp cultural. Així, i

encara que indirectament, pot augmentar la tensió entre comunitats autónomes en la

localització de despesa en cultura i recerca del govern central d'Espanya.

En segon lloc, hi ha raugment de les oportunitats, pero també de la competencia, en els fluxos

económics i comerciáis. Partint de les principáis característiques deis paVsos candidats a

rampliado descrites a Papartat I d'aquesta segona part de Pinforme, cal fíxar Patenció sobre

els següents punts:

a. D'una banda, els estats candidats son paísos on el cost de la má d'obra (i, en general,

deis factors de producció) tendeixen a ser inferiors que a Catalunya. A mes a mes, en

aquests estats hi ha treballadors amb un elevat nivell formatiu (encara que, en molts

casos, requereixen d'un recielatge formatiu deis seus coneixements en certs aspectes,

com la tecnología, Phabilitat per a operar en una economia de mercat, etc.). Davant

d'aixó, cal plantejar-se fins a quin punt pot donar-sé un desplacament de les inversions

en activitats culturáis de Catalunya a aquests paísos, o bé pot haver-hi una migració de

persones d'aquests paísos cap a Catalunya (professionals que augmentin Poferta de

treball en certs segments especialitzats deis sectors culturáis del país, estudiants que

vinguin a Catalunya per a formar-se, etc.).

b. D'altra banda, els mercats deis paísos candidats es caracteritzen per teñir uns

consumidors potenciáis amb una reduída renda per cápita (en comparació amb UE

actual, tot i que és previsible un creixement mes o menys rápid d'aquesta magnitud

económica). S'ha de teñir en compte, a mes a mes, que en certs estats candidats a

Padhesió hi ha una elevada preferencia peí consum cultural (igual o superior a la

mitjana de la UE). En conseqüéncia, hi ha Pexpectativa d'un creixement notable del
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consum cultural en alguns d'aquests territoris, fet que els converteix en mercats

relativament atractius per a la comercialització de les obres culturáis de Catalunya.

c. Finalment, davant les perspectives de creixement del turisme en els paísos candidats a

l'ampliació, cal plantejar-se fins a quin punt aquest fet pot teñir una incidencia en el

desenvolupament d'aquest sector d'activitat a Catalunya.

Respecte al primer deis punts esmentats, Lluís Bonet afirma que "el desplacament d'activitats

económiques cap a paísos amb un cost de la má d'obra inferior probablement només es

donará marginalment en el camp de les industries culturáis" Certament, la proximitat al talent

creatiu (els autors i les empreses de producció cultural) és un factor determinant per a la

localització de les empreses de servéis auxiliars en aqüestes activitats (com, per exemple, les

arts gráfiques, els laboratoris i estudis de postproducció, etc.). Tot i que algunes d'aquestes

activitats auxiliars puguin desplacar-se a 1'Europa de Test, no sembla previsible que aquest fet

hagi de teñir un impacte massa significatiu. Per aixó, cal que a Catalunya s'enforteixi el teixit

empresarial cultural, i es fomenti una formado de qualitat en el camps de les arts i de la

cultura. En el país, tot i alguns desequilibris interns (gran fortalesa del sector del llibre i

feblesa relativa de l'audiovisual, encara que aquest darrer mostra una quota de creixement

económic superior a la del primer) hi ha una aglomeració considerable d'aquestes activitats,

sobretot a la ciutat de Barcelona.

En canvi, hi ha mes dubtes sobre el risc de desplacament d'empreses del sector de la

producció d'aparells electrónics per al consum cultural (aparells de TV, reproductors de so,

ordinadors, etc.). En aquests casos, la proximitat al talent creatiu que elabora els prototipus

culturáis ja no és determinant per a la ubicació de les empreses del sector. Per contra, la

recerca i desenvolupament en aqüestes tecnologies, la capacitat d'innovar en la millora de la

productivitat de les fabriques, constitueixen factors clau en aquest sentit.

Quant a la possibilitat d'immigració de treballadors procedents deis estats candidats cap a

Catalunya, cal teñir en compte la importancia de les barreres lingüístiques en els sectors

culturáis. Per tant, no sembla que aquesta mobilitat es pugui donar de forma significativa,
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excepte en el cas de certes activitats musicals, com la música clássica o la lírica, ámbits en els

que aquest procés de migració de treballadors ja es dona d'uns anys enea.

Així mateix, hi ha la possibilitat que persones procedents deis paísos de 1'Europa de l'Est es

desplacin a Catalunya per formar-se en certs ámbits de la creació i la gestió cultural, sobretot

en els que els centres d'ensenyament catalans compten d'un notable prestigi internacional

(llibre, etc.).

Respecte a Foportunitat de comercialització de les obres culturáis de Catalunya en els mercats

emergents deis estats candidats, s'ha d'assenyalar que el grau d'internacionalització i

projecció exterior de la producció cultural catalana en aquests paísos és molt escassa. En

aquest sentit, 1'Europa no comunitaria representa escassament el 2,8% de les importacions

espanyoles en els sectors culturáis, i el 4,5% de les exportacions, amb una taxa de cobertura

del 175%. La major part del comerc exterior deis sectors culturáis d'Espanya es concentra

(per sobre del 80%) en dues regions geográfiques: la resta de la UE actual i América Llatina.

Amb la primera área el saldo és negatiu, amb una taxa de cobertura del 74%, mentre que

Espanya obté amb Llatinoamérica un gran superávit comercial amb una taxa de cobertura del

2.031%. Davant d'aixó, i respecte al conjunt d'Espanya, cal remarcar que aquest saldo negatiu

amb la resta de paísos de la UE reflecteix la posició relativament periférica de Testal en el

mercat interior de la cultura. Aquest fet, que es compensa grácies al comerc amb FAmérica

Llatina, requereix de la necessitat de mülorar la projecció deis agents culturáis a la Unió.

Les dades disponibles referides específícament al comerc exterior de Catalunya mostren

igualment la reduída importancia de les relacions culturáis amb els estats candidats a

FampÜació. Tant les importacions i les exportacions del sector del llibre amb I'Europa no

comunitaria, com les representacions fetes per part de les companyies de teatre i dansa de

Catalunya a aquesta Fárea de FEuropa oriental, representen percentatges inferiors al 3%.
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Davant d'aixó, cal dir que l'ampliació constitueix una oportunitat d'equilibrar (o augmentar,

segons el cas) el saldo del comer? cultural amb la UE.

En tercer lloc, cal referir-se a l'impacte de l'ampliació sobre el turisme de Catalunya. Aquesta

activitat té una importancia cabdal en l'economia catalana. Tanmateix, ja fa temps que es

planteja la necessitat de millorar la qualitat de 1'oferta turística del país, ja que la seva

"especialització" en els segments de sol, platja i preus baixos suposa una amenaca per al seu

futur desenvoiupament. En aquest apartat, el turisme cultural hauria de teñir un lloc destacat

en les estratégies del sector, sobretot per l'atractiu que teñen a escala internacional alguns

delss grans monuments i equipaments culturáis de Barcelona i de la resta del país. Davant

d'aixó, com manifesten Jordi Baltá i Eduard Delgado, "no és l'acció comunitaria el que mes

influirá en la viabilitat del turisme cultural a Catalunya, l'éxit del qual depén mes de factors i

estratégies endógens i deis triomfs de la competencia que no de la política i el financament

comunitaris".

Resulta difícil preveure l'impacte que pot teñir l'ampliació de la UE sobre aqüestes activitats.

Sembla que els efectes de l'ampliació de la UE poden teñir una importancia desigual segons

el segment del mercat turístic. Així, per exemple, hi ha previsions de creixement (a mig/ílarg

termini) en el turisme de reunions i congressos ais pa'isos candidats a la UE, fet que podria

teñir una incidencia sobre aqüestes activitats a Catalunya. En general, i per raons de

proximitat, també sembla que rampliado pot teñir efectes sobre el comportament del turisme

procedent deis pa'ísos de l'Europa central. Aleshores, tot i que aquest escenari no sembla que

hagi de teñir un impacte a curt termini, podria modificar-se l'entrada de turistes procedents

d'aquests paísos.

Davant d'aquestes perspectives, creix la necessitat d'implementar accions que fomentin un

turisme de qualitat i, en aquest sentit, de turisme cultural. Cal el disseny d'estratégies

integrades entre turisme i cultura, que permetin dinamitzar aquesta esfera del turisme en el

país: elaboració d'itineraris temátics, formado del personal (en Uengües i en el coneixement

de la realitat cultural de Catalunya), innovació de la imatge del país a rexterior (mitjancant

accions de comunicació internacional i de marketing a operadors), etc. La posició d'avantatge

de Catalunya en conjunt de la UE (actual i ampliada) és clara en el cas de sector turístic: per la
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possibilitat de combinar un turisme tradicional i un turisme cultural, per la qualitat i quantitat

de les infrastructures, per l'experiéncia i la projecció de la imatge internacional acumulades,

etc.

Finalment, aquest apartat s'ha de cloure amb una breu referencia ais efectes que pot teñir en el

camp de la llengua un augment deis fluxos económics i culturáis amb els paísos candidats a la

UE. Sobre aquest punt, hi ha dues qüestions a remarcar:

1. En Pámbit de les polítiques locáis d'acolliment a la immigració, caldran programes de

formado en llengua per a facilitar la integrado d'aquestes persones a Catalunya.

2. En Pesfera de les relacions comerciáis, educatives i potser turistiques, podría augmentar

la demanda de servéis d'aprenentatge d'idiomes i de servéis de traducció en les llengües

deis paísos candidats.

C. El reconeixement de la llengua catalana en la UE

En Pescenari descrit a Papartat 3.1. d'aquest document, relatiu ais "Efectes de Pampliació

sobre el marc institucional de la UE", s'han contemplat diferents alternatives d'evolució del

régim lingüística de la UE: des de la possibilitat (mes fácil) de mantenir formalment Pactual

sistema (mentre aquest evolucionaría de fet cap una major simplificado en Papartat de les

llengües de treball), fins a la seva modifícació tot definint explícitament una estratificado deis

drets lingüístics (Popció mes difícil). Les perspectives de desenvolupament d'aquesta qüestió

están fortament condicionades peí desenllac definitiu que tindran els processos d'ampliació i

de formulado de la futura Constitució Europea.

A continuació es fan certes indicacions relatives al repte que suposa el reconeixement del

cátala per part de la UE, i a alguns delss principáis factors que condicionen les possibilitats

d'una evolució favorable d'aquesta qüestió:

a. D'entrada, és cert que la "justificado" del dret a millorar el reconeixement del cátala a

la UE guanya "legitimitat política" com a conseqüéncia de Pampliació de la Unió:
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moltes de les noves Mengües oficiáis teñen unes dimensions demográfiques mes

redu'ides que la catalana. Ara bé, tot i que aquest és un argument cabdal favorable al

canvi de la situació actual, per si sol no constitueix un factor decisiu per al canvi.

b. Un major reconeixement del cátala en el context de la UE requereix, principalment,

d'una intervenció activa de l'Estat espanyol en aquesta direcció. Mentre la política

espanyola a nivell comunitari no aposti fermament per al reconeixement del principi

d'igualtat de les llengües oficiáis del seu territori a nivell de la UE, existirán difícils

obstacles per a una plena "normalització" del cátala a Europa.

Difícilment la resta d'estats membres de la UE (com tampoc els candidats) intervindran

en afers "interns" d'un tercer estat membre (tot i que, com s'ha dit, amb rampliado

poden donar-se unes condicions d'opinió política mes favorables). Per tant, cal que

aquesta qüestió assoleixi el grau de consens necessari tant a nivell de la política catalana

com -i sobretot- espanyola.

En el cas que no s'evolucioni en aquesta direcció, els efectes de 1'ampliació de la UE

sobre Catalunya en el camp de la llengua es donarien principalment (o quasi

exclusivament) en l'esfera del debat polític "intern" a Catalunya i a Espanya. Aleshores,

i en paraules d'Isidor Mari, "si la UE no reconeix a les comunitats lingüístiques amb

poders subestatals les mateixes facultats de regulació del multilingüisme que ais estats

sobirans, sembla confirmar que és imprescindible un procés d'independéncia política

per aconseguir una posició equitativa entre les cultures del món. Es aquest, realment, el

missatge que la UE i l'Estat espanyol ens volen transmetre?".

En conclusió, assolir un elevat grau de consens a Catalunya i a Espanya en el reconeixement

deis legítims drets del cátala per part de la legislado europea suposaria haver incidit en el

factor clau per al canvi. L'ampliació de la UE, i el procés constituent en curs, obren les portes

a un clima de negociació de la qüestió que constitueix una oportunitat "histórica" que

difícilment tornará a plantejar-se en un futur a mig termini. En el cas que no s'assoleixi aquest

consens, els efectes de l'ampliació podrien concentrar-se en un augment de la polarització del
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debat polític i lingüístic a Catalunya i a Espanya, amb efectes -majors o menors, segons com

evolucioni la situació política- sobre la cohesió social del país.

Així dones, tant per Poportunitat de negociació que es dona avui a escala europea, com peí

cost d'oportunitat (polític, social i cultural) que podría teñir no fer-ho, cal treballar en

Pelaborado d'una proposta "raonable" de negociació que estableixi "Pestrat" de

reconeixement deis drets lingüístics del cátala a la UE, tot avaluant-ne el seu cost económic i

articulant-ne les vies de financament corresponents. Si els "petits" estats candidats poden

financar les versions oficiáis de la legislado comunitaria en les seves respectives llengües,

sembla que també s'ha de poder fer en relació a la llengua catalana (amb la cooperació de els

comunitats autónomes on aquesta n'és llengua oficial, PEstat espanyol i la UE).

D. Els desequilibris en el desenvolupament de les diferents cultures

d'Europa: la solidaritat amb les árees culturals/lingüístiques de menor

dimensió

Amb la industrializado i mercantil i tzaci ó de la cultura, el desenvolupament cultural i

lingüístic deis pobles está fortament condicionat per la lógica económica de les economies

d'escala. Aquest fet suposa que la dimensió de les árees culturáis determina, en bona mesura,

les potencialitats de creixement d'aquestes activitats i que, per tant, aquelles árees que son

d'una grandária superior teñen una posició d'avantatge respecte de les menors.

Davant d'aixó, és ciar que les polítiques de suport a les "identitats minoritáries" per a afavorir

Pexisténcia de la diversitat cultural i lingüística a Europa resulten clarament insuficients si es

limiten a un reconeixement formal de la seva existencia, i a fomentar la formado i

Paprenentatge de les respectives llengües. Per a garantir una diversitat cultural i lingüística a

la UE, cal que hi hagi un "normal" desenvolupament del conjunt de les industries de la cultura

i la comunicado en totes les identitats culturáis existents a la Unió. Inexperiencia de

Catalunya aquests darrers anys és clarament il lustrativa de la importancia (i la dificultat) que

suposa aquest repte (considerant, a mes a mes, que en aquest cas es tracta d'una societat

bilingüe, amb les avantatges i desavantatges que aixó suposa).
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L'ampliació de la UE está orientada, en la seva fase actual, a corregir els principáis

desequilibris económics i territorials que hi ha entre els estats membres i els candidats a

l'adhesió a la Unió (com es constata en la importancia que té la negociació deis fons

estructuráis i altres qüestions similars en aquest procés).

Ates que els desequilibris dins de la UE en resfera del desenvolupament cultural son

importants (i previsiblement ho continuaran essent), cal contemplar la necessitat (o la

demanda) que la UE defineixi en el ftitur una política de "reequilibri" en aquest camp

mitjancant, per exemple, un hipotétic fons de solidaritat europeu per al desenvolupament de

les cultures minoritáries de la Unió. Davant d'aquest repte, sembla que pot haver-hi una

convergencia d'interessos entre Catalunya i els petits estats de la UE (ampliada o actual).

Certament, una proposta d'aquestes característiques requeriría d'un gran esforc de negociació

política a nivell de la UE. Tot i la complexitat de la qüestió, cal valorar-ne la necessitat

d'avancar en el seu estudi (la defínició deis criteris que regulessin les formules de

ftnancament, Passignació deis recursos, etc.), així com l'oportunitat de plantejar-la a les

instáncies corresponents.

E. Les polítiques de promoció exterior de la cultura

Els efectes de l'ampliació de la UE sobre les polítiques de promoció de la cultura a l'exterior

incideixen tant a nivell de la defínició d'estratégies, com respecte Testructura organitzativa i

els recursos disponibles per a portar-Íes a la práctica.

Quant al primer punt, les estrategies de promoció de la cultura catalana a l'exterior davant del

procés d'ampliació de la UE han de donar resposta a dues qüestions:

1. D'una banda, millorar el coneixement de la cultura catalana en els estats candidats a

l'ampliació.

2. D'altra banda, fomentar els fluxos i les relacions culturáis entre els agents culturáis de

Catalunya i els d'aquests pa'ísos.
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D'entrada, i en general, cal assenyalar que el coneixement de la cultura catalana en els estats

candidats és molt marginal. Tan sois alguns experts o elits especialitzades son coneixedors

d'aquesta realitat cultural llunyana, situada a l'altre extrem geográflc del territori de la UE.

No obstant aixó, hi ha alguns elements de referencia que poden teñir un cert atractiu per a una

gran part de la ciutadania d'aquests pai'sos com, per exemple, la ciutat de Barcelona que -des

de principis de la década deis noranta- gaudeix d'un prestigi creixent i constitueix un deis

actius principáis de Catalunya a rexterior.

Davant d'aquesta situado, és ciar que un deis reptes que planteja l'ampliació de la UE per a la

cultura catalana és donar-se a coneixer. Aquest objectiu constitueix un deis pilars tradicionals

de tota política de promoció exterior de la cultura. Per aixó, i en paraules de Francesc

Puértolas, s'ha de teñir en compte que amb aqüestes estratégies "no n'hi ha prou en presentar-

ne l'especificitat cultural [de Catalunya], sino que s'ha de fer un esforc per a identifícar-ne i

destacar-ne els aspectes universals o universalitzables". En aquesta línia, caldria programar

accions orientades a difondre la cultura catalana ais estats candidats mitjancant una difusió

deis seus elements d'identitat básics com, per exemple, la llengua o manifestacions de la seva

cultura tradicional i, també aquells referents d'excel léncia cultural i artística que puguin

suscitar un major interés en els estats candidats. Així mateix, es podrien impulsar activitats

culturáis de continguts no només "catalans", sino que contribuíssin a la sensibilització en

temes com la diversitat cultural i les llengües minoritáries.

Aqüestes actuacions poden consistir en el tradicional desplegament de servéis de formació per

a aprendre el cátala en aquests pai'sos, de servéis d'informació sobre la realitat cultural

catalana (mitjancant centres o ofícines al propi territori, i/o a través d'Internet), la promoció i

celebració d'esdeveniments culturáis i artístics, etc.

Paral lelament, cal destacar que l'interés d'aquests estats per Catalunya pot anar mes enllá

d'aquestes accions de promoció general de la cultura. Inexperiencia de Catalunya els darrers

anys (de transido a la democracia, d'autogovern, d'integració a la UE, de política lingüística,

etc.) pot ser de gran interés per ais responsables de les polítiques culturáis en els estats

candidats. Una intervenció decidida en aquesta direcció, mitjancant intercanvis i acords de

cooperació, pot facilitar l'establiment de relacions estables amb els governs (centráis i
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subcentrals) d'aquests estats. Mes concretament, algunes de les qüestions que poden ser

d'interés especial per al desenvolupament de les polítiques culturáis en els paísos candidats

son les següents:

a. La descentralització de les polítiques culturáis: aquest és un deis reptes que s'ha

d'afrontar ais estats candidats, ja que majoritáriament son paísos amb una diversitat

cultural interna a nivell regional, i amb estructures polítiques forca central i tzad es.

b. La superació deis déficits acumuláis en les polítiques culturáis: en aquests paísos cal fer

un gran esfor? de modernització i creació d'infrastructures i servéis culturáis, per a

assolir el nivell de desenvolupament de les polítiques culturáis que hi ha actualment en

els estats membres de la UE. Certament, aquest escenari presenta molts paral lelismes

amb la situació de les polítiques culturáis existents a Catalunya a principis de la década

deis vuitanta.

c. Les polítiques de foment de la identitat cultural i de la cohesió social: en general, hi ha

la imatge que les polítiques culturáis catalanes han tingut una notable capacitat

d'equilibri entre aquests dos valors. Així, i per exemple, Pintercanvi d'experiéncies i de

coneixements en l'ámbit de les polítiques lingüístiques pot ser de gran interés per a

aquests estats.

d. Les polítiques de desenvolupament equilibrat de la tradició i 1 modernitat cultural: els

reptes que planteja el procés de modernització de les activitats culturáis ais pa'ísos

candidats, juntament amb el de "revitalització" de la tradició cultural també teñen certs

paral lelismes amb l'esforc que ha hagut de fer Catalunya aqüestes ultimes décades.

El segon punt assenyalat fa referencia a la necessitat de fomentar els fluxos entre Catalunya i

aquests pa'ísos. Com s'ha dit, hi ha una gran distancia entre Catalunya i els estats candidats,

tant en termes geográfics com histories, culturáis i lingüístics. El suport deis poders públics al

progressiu desenvolupament de relacions culturáis comerciáis, d'acords de cooperació i

intercanvi d'experiéncies, de coproduccions artístiques, etc., pot contribuir a la creació de

relacions estables entre els agents culturáis de Catalunya i els d'aquests estats. Aquesta és,
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actualment, la línia d'actuació que pot aconseguir un major coneixement de la cultura catalana

arreu i a llarg termini.

Per aixó, i donada la situació económica d'aquests estats, cal que Catalunya afronti aquest

procés amb capacitat de liderat. Es a dir, prenent la iniciativa en restabliment de les relacions

de cooperació a múltiples nivells, i fomentant la presencia de la cultura deis pa'ísos candidats a

Catalunya. Per exemple, mitjancant l'oferta de facilitats per a l'aprenentatge de les Mengües

d'aquests estats a Catalunya, promovent la presencia d'artistes d'aquests paísos en la

programado i els festivals de Catalunya, etc. D'aquesta manera, es pot facilitar una

progressiva reciprocitat en la vertebracio d'unes relacions culturáis entre Catalunya i els estats

candidats.

La consecució d'aquest objectiu requereix, pero, considerar dues qüestions fonamentals:

1. Per un costat, promoure la realització d'un estudi sistemátic sobre la realitat i els

recursos culturáis d'aquests estats, per tal de definir les possibles línies de cooperació

amb cadascun d'ells, i determinar quins ámbits de la seva activitat cultural poden ser

objecte d'interés per a Catalunya.

2. Per un altre costat, incorporar aquest objectiu de la política exterior en Pámbit de la

política cultural interna. Es a dir, que la política cultural catalana a Pinterior ofereixi un

tráete "preferent" a aquests paísos al moment de definir les seves actuacions. Per

exemple, donant-los una participado destacada en festivals (de música, d'estiu, etc.), en

certámens o fires (mercáis del llibre, de teatre, de música en viu, etc.) o a través de

Porganització d'exposicions. Al mateix temps, aquest pot ser un mitjá per donar a

conéixer a la ciutadania de Catalunya la realitat cultural deis nous paísos membres de la

UEPany2004

Tot indica que iniciar Pestabliment de relacions culturáis entre Catalunya i els nous estats

candidats amb iniciatives en aquest sentit, pot arribar a ser -fins i tot- mes fructífer (i

económic) que no pas amb les estratégies "tradicionals" de promoció unilateral a Pexterior.

Així, Pesforc de creació de centres a Pexterior, la celebració de "setmanes catalanes", etc. pot
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desenvolupar-se en una segona fase, quan ja hi hagi un marc d'una reciprocitat d'interessos

liderat per Catalunya.

Un cop analitzades les estratégies de promoció exterior de la cultura, cal fer referencia ais

efectes que l'ampliació de la UE pot teñir al nivell instrumental de les poiitiques de promoció

exterior. Sobre aquest punt, hi ha les dues consideracions següents a fer:

a. Les relacions intemacionals culturáis son protagonitzades principalment pels estats.

Aixó s'explica, en bona part, per la seva major capacitat organitzativa i de recursos, fet

que es reflecteix en la fortalesa deis respectius Instituís: British Council, Goethe Instituí,

Instituí Francais, Instituto Cervantes, etc. El protagonisme creixent de les instáncies

estatals en les relacions de cooperació cultural dins de la UE podría arribar, fins i tot, a

que aquests esdevinguin els punts d'informació i de gestió de fons deis futurs programes

de cultura.

En aquest escenari, l'espai d'intervenció de la Generalitat de Catalunya (i deis governs

subcentrals en general, que no compten amb el reconeixement d'atributs d'estat en

rescenari internacional) está fortament condicionada. Davant d'aixó, cal aprontar (i

fomentar) el desenvolupament de totes les plataformes disponibles que permetin

introduir-se en les "escletxes" de protagonisme a escala internacional que puguin

aparéixer. En paraules d'Eduard Delgado i Jordi Baltá, "moltes d'aquestes oportunitats

només es poden aprontar en base a una profunda complicitat entre els sector públics,

privats i associatius. Es en aquest pacte per la internacionalització i la globalització

conscient que els sector culturáis de Catalunya podrien trobar espais de consens i

capacitat de reacció davant déls reptes actuáis." Mes concretament, "una de les

conclusions plausibles de tota aquesta reflexió és la necessitat d'un nou "Pacte

Cultural", que cal concretar en un instrument que podría anomenar-se "Consell Cátala

de Cooperació Cultural". Un instrument que, malgrat les dificultáis institucionals que

subsisteixen en l'accés cátala ais ámbits de decisió intemacionals, garanteixi

1'aprofitament deis fluxos globals en la cultura catalana i la seva presencia en els

processos que conformen les decisions mes significatives en la regulació mundial del

tráfic cultural".
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b. Les accions de política cultural a rexterior de Catalunya es canalitzen a través de

diferents instáncies: el Consorci Cátala de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC), el

recentment creat Instituí Ramón Llull, la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut

Cátala de les Industries Culturáis, la Comissió de Lectorats (que ara forma part de

l'Institut Ramón Llull), la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de

Presidencia, l'Institut Europeu de la Mediterránia (hereu de l'Institut Cátala de la

Mediterránia), i altres missions promogudes peí Departament Presidencia. Per tant, cal

una bona coordinació entre aqüestes instáncies per tal que la política de promoció

exterior de la cultura en els pa'isos candidats sigui eficient i eficac.

Ates que els recursos públics disponibles en aquest camp son limitats, caldria prendre en

consideració les qüestions següents:

. D'una banda, es podría establir un pressupost extraordinari per a l'endegament de

la cooperació amb els pa'ísos candidats. Els grans instituís estatals ja han comencat

el seu desplegament en els pa'ísos candidats i, per tant, cal que Catalunya comenci

a definir una intervenció especial en aquest sentit.

. D'altra banda, continuar treballant en la línia de máxim aprofitament deis recursos

disponibles en l'acció a rexterior. Tant de la propia Generalitat de Catalunya,

com de VInstituto Cervantes (queja té centres a Bucarest i Varsóvia, i aules a tres

ciutats deis futurs estats membres de la Unió -Praga, Sofía i Budapest- a les que

s'hi afegiran aviat Lubliana i Riga).
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V. Conclusions

Per a l'análisi de la incidencia de l'ampliació europea sobre Catalunya en l'ámbit cultural,

s'han considerat els quatre grans ámbits següents: el canvi de l'eix de centralitat geográfica a

la UE, el creixement de la dimensió territorial i de l'escala del mercat interior de la UE,

l'increment de la diversitat cultural i lingüística de la UE i, finaíment, l'augment de les

diferencies territorials i económiques entre els estats membres de la UE.

Sobre la base d'aquests quatre grans eixos, els reptes que poden derivar-se de l'ampliació de

la UE sobre els sectors culturáis de Catalunya, es poden resumir en els següents cinc punts:

a. En primer lloc, i des d'una perspectiva general, s'ha de remarcar que la preocupació

fonamental de Catalunya davant del procés d'ampliació de la UE hauria de ser millorar la

seva posició relativa respecte de les regions deis actuáis estats membres. Els riscos

principáis no provenen tant deis hipotétics efectes de l'adhesió de nous pa'ísos, com de les

"mancances" que ja teñen avui els sectors culturáis i de recerca a Catalunya, en

comparació amb les árees mes "avancades" de la Unió.

b. A un nivell mes concret, caldrá fer un seguiment de l'evolució els fluxos económics i

culturáis entre Catalunya i la Unió Europea ampliada. Sobre aquest punt hi ha tres

qüestions a destacar:

- Per un costat, tot indica que els agents culturáis de Catalunya hauran de fer un esforc

per a enfortir la seva capacitat de lideratge de projectes i altres iniciatives culturáis a

escala europea (per a no perdre posicions en les oportunitats de percebre fons

fínancers de la UE, etc.).

- Donada la feblesa deis fluxos de cooperació i intercanvi cultural que, en general, hi

ha actualment entre Catalunya i els estats candidats, i tot considerant el grau de

desenvolupament deis mercats culturáis d'aquests pa'ísos, l'ampliació de la Unió
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constitueix una oportunitat per a millorar la projecció cultural de Catalunya a

l'exterior.

- Finalment, no es preveuen grans canvis en la presencia de la cultura o d'agents

culturáis deis estats candidats a l'interior de Catalunya com a conseqüéncia de

l'ampliació (a banda d'alguna excepció puntual com, per exemple, el cas deis

intérprets musí cal s).

c. En tercer lloc, l'ampliació hauria de permetre assolir un major reconeixement de la

llengua catalana en el marc de la UE. Certament, l'ampliació de la UE, i el procés

constituent en curs, obren les portes a un clima de negociació de la qüestió que és una

oportunitat "histórica" (la qual difícilment tornará a plantejar-se en un futur a mig

termini). Si no s'assoleix un consens sobre l'afer (sobretot amb els representants del

govern espanyol), els efectes de l'ampliació podrien concentrar-se en un augment de la

polarització del debat polític i lingüístic a Catalunya i a Espanya, amb efectes -majors o

menors, segons com evolucioni la situació política- sobre la cohesió social del país.

Així dones, tant per l'oportunitat de negociació que es dona avui a escala europea, com

peí cost d'oportunitat (polític, social i cultural) que podría teñir no fer-ho, cal treballar en

l'elaboració d'una proposta de negociació que estableixi "l'estrat" de reconeixement deis

drets lingüístics del cátala a la UE, tot avaluant-ne el seu cost económic i articulant-ne les

vies de financament corresponents.

d. El procés d'ampliació de la UE está orientat prioritáriament a corregir els principáis

desequilibris económics i territorials que hi ha entre els estats membres i els candidats a

l'adhesió a la Unió. Donat que els desequilibris dins de la UE en l'esfera del

desenvolupament cultural també son importants (i que previsiblement ho continuaran

essent), cal contemplar la necessitat que la UE defineixi en el futur una política.de

"reequilibri" en aquest camp mitjancant, per exemple, un hipotétic fons de solidaritat

europeu per al desenvolupament de les cultures minoritáries de la Unió. En altres paraules,

es tractaria d'articular polítiques de foment de les cultures / llengües minoritáries de la

UE, que anessin mes enllá del "simple" reconeixement al seu dret a existir. Davant
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d'aquest repte, és ciar que pot haver-hi una convergencia d'interessos entre Catalunya i els

petits estats de la UE.

e. Finaíment, cal fer referencia a l'esfera de les polítiques de promoció exterior de la cultura

catalana. Davant l'ampliació, aqüestes polítiques hauran de ser el mitjá per donar a

coneixer la cultura catalana a aquests pa'ísos, ja que actualment aquesta és molt llunyana i

desconeguda per a la major part de la seva població. A mes a mes, la política de promoció

exterior de la cultura també ha de teñir com a objectiu pnoritari I'establiment de relacions

entre els agents culturáis de Catalunya i els deis pa'ísos candidats (intercanvis comerciáis,

cooperació cultural, etc.). Per a aconseguir aquests objectius cal:

- Reforcar la capacitat de lideratge deis agents culturáis catalans a escala

internacional.

- Integrar esforcos en les estratégies de projecció a l'exterior de la cultura catalana per

part deis diferents nivells de govern que hi intervenen (central, autonómic i local), i

també entre els agents públics i els privats.

- Innovar en els continguts deis programes de desplegament de les polítiques de

promoció cultural a l'exterior, així com dotar-los de mes recursos económics.
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VI. Propostes del sector cultural.

1. Propostes d'actuació per ais sectors culturáis de Catalunya

A. Desenvolupament de mitjans i recursos per a reduir els costos de

transacció lingüística a la UE

Ambit: Efectes de l'ampliació de la UE sobre el multilingüisme en el mercat i en les

institucions europees.

Conclusió: Augmenta el nombre de llengües oficiáis dins de la UE i, per tant, calen

estratégies, recursos i mitjans per a reduir els costos lingüístics a la UE.

Repte per a Catalunya: Catalunya té una amplia experiencia en el multilingüisme, fet que pot

ser d'utilitat per a aeonseguir un abaratiment deis costos de transacció lingüística dins de la

UE: mitjancant el desenvolupament de l'enginyeria lingüística, la millora deis processos

d'aprenentatge/formació de les llengües, etc.

Proposta d'actuació: Donar suport a la recerca i el desenvolupament d'iniciatives (productes

i servéis) de Catalunya orientats a millorar 1'eficiencia deis processos d'aprenentatge i

traducció de llengües. Aqüestes activitats han de donar resposta a les necessitats lingüístiques

que es plantegin tant a nivell intern (fonamentalment en relació al cátala i al castellá), com a

1'exterior per a la seva exportado (altres llengües de la UE).

B. £1 reconeixement de la Mengua catalana per part de les institucions

europees

Ambit: La posició de la llengua catalana a la UE ampliada.
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Conclusió: amb l'ampliació de la UE es poden plantejar reformes del marc constituent de la

Unió. En aquest escenari, haurá augmentat la "legitimitat" política de la reivindicació del dret

del cátala a ser reconegut per part de la UE: és una llengua utilitzada per una xifra d'habitants

superior a moltes de les "noves" llengües que esdevindran "oficiáis" amb el procés

d'ampliació.

Repte per a Catalunya: Tampliació de la UE (i la Convenció Europea) suposa una

"oportunitat" de negociació del reconeixement de Toficialitat del cátala per part de la UE.

Proposta d'actuació: Tornar a presentar una proposta de negociació que estableixi "l'estrat"

deis drets lingüístics del cátala a la UE: dret a comunicar-se amb les institucions de la UE, a

participar en programes d'ajut en l'ámbit lingüístic, consideració del cátala en les normes

comunitáries que incideixen en el régim lingüístic de Catalunya -com l'etiquétatge de

productes- etc. Aquesta proposta ha de basar-se en un acurat estudi del cost económic de la

proposta, i de les vies de financament corresponents.

C. La participació deis agents culturáis en programes d'abast europeu

Ambit: Efectes de l'ampliació de la UE sobre la participació deis agents culturáis de

Catalunya en els programes de financament de la UE i altres iniciatives a escala comunitaria.

Conclusió: augmentará la competencia per accedir ais projectes de cooperació cultural

financats per la UE.

Repte per a Catalunya: estimular un re-llancament de les estratégies conjuntes entre els

agents empresarials, polítics i socials de Catalunya per a millorar la competitivitat del país en

els camps cultural i de recerca. Sobretot, aquelles que proporcionin capacitat de lideratge de

projectes a escala europea, tot innovant permanentment per a corregir les deficiéncies actuáis i

aprontar les oportunitats existents.
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Proposta d'actuació: intensificar la presencia deis agents culturáis catalans (públics i privats)

a les xarxes culturáis i artístiques europees, tot donant suport i estimulant la seva

internad onalitzaci ó.

D. La solidaritat a favor de les cultures "minoritaries" de la UE

Ambit: El suport a les industries culturáis de les árees lingüístiques / culturáis minoritaries.

Conclusió: Amb la UE ampliada, la reivindicació d'un suport a les industries culturáis de les

árees lingüístiques / culturáis minoritaries (tant d'abast estatal, com de les identitats culturáis

sense estat), pot teñir un major legitimitat (i, potser, reconeixement).

Repte per a Catalunya: assegurar un óptim desenvolupament de la cultura catalana en un

escenari de globalització que, en part, suposa fer front a un procés d'estandarització creixent

de Foferta de productes culturáis a escala mundial.

Proposta d'actuació: Promoure l'estudi de mecanismes de solidaritat en favor del

desenvolupament de les industries culturáis de les árees lingüístiques / culturáis de menor

dimensió (per a compensar les seves limitacions de generació d'economies d'escala en els

mercats culturáis, etc.).

E. L'enfortiment del paper deis estats en les relacions intemacionals dins de

IaUE

Ambit: Efectes de l'ampliació sobre les relacions culturáis intemacionals a l'interior de la UE.

Conclusió: Sembla existir una tendencia a l'enfortiment deis governs centráis en les relacions

culturáis intemacionals a la UE (tant entre els estats membres, com amb els órgans

comuni taris).
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Repte per a Catalunya: Implicar el govern central d'Espanya en l'estratégia de

reconeixement deis drets de la llengua catalana a la UE, així com també en la difusió i

promoció de les activitats culturáis catalanes a l'exterior.

Proposta d'actuació: Aprofundir en els acords amb les instáncies i organismes del govern

espanyol que poden contribuir a assolir una major eficacia i eficiencia en les accions de

promoció de la cultura catalana a l'exterior: molt especialment, la col laboració entre l'Institut

Ramón Llull i l'lnstituto Cervantes.

F. La innovació en el desenvolupament de les relacions internacionals dins

de la UE

Ambit: Efectes de l'ampliació sobre les relacions culturáis internacionals a l'interior de la UE.

Conclusió: la tendencia d'enfortiment deis governs centráis en les relacions culturáis

internacionals a la UE i amb els órgans comunitaris, suposa que el govern de Catalunya té una

posició de relativa feblesa en l'escenari internacional.

Repte per a Catalunya: A mes a mes del necessari reconeixement de la competencia del

govern de la Generalitat de Catalunya per a establir plenes relacions culturáis internacionals

amb altres instáncies publiques de la UE, cal fer un esforc permanent per a obris nous espais

de cooperació cultural (comerciáis i no comerciáis) dins de la Unió. Per aixó, cal comptar amb

la participació de totes les instáncies governamentals (autonómica, local, etc.) i deis agents

privats de Catalunya (tant de carácter no lucratiu com lucratiu), ja que tots ells poden teñir un

paper mes o menys destacat en l'establiment de relacions culturáis dins de la UE.

Proposta d'actuació: Innovar en les estratégies de promoció exterior, integrant-hi els agents

públics i privats, per tal de compensar la feble presencia de la cultura catalana en la política

exterior del govern d'Espanya. Així mateix, cal avancar vers una major assignació de recursos

públics en aquest ámbit de la política cultural, així com en una miilora de l'eficácia deis

programes que s'hi desenvolupen.
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2. Proposta d'indicadors d'avaluació i seguiment en el futur deis efectes de

['ampliado

Els documents elaboráis pels diferents experts consultáis per a la realització d'aquest estudi

contenen, en el seu apartat de conclusions, un ampli ventall de propostes d'indicadors

(quantitatius i qualitatius), per al seguiment deis efectes de 1'ampliado de la UE sobre els

sectors culturáis de Catalunya. S'ha d'assenyalar que aquesta és una relació forca exhaustiva

d'indicadors, una part deis quals no están disponibles i, per tant, requerirán d'un treball

d'elaboració de la informado.

A continuació es presenta una síntesi d'aquests pels diferents ámbits objecte d'estudi.

A. Llengua

1. Seguiment del pie compliment de la resolució 1235/90 del Parlament Europeu, que fins ara

no ha estat plenament aplicada peí Consell i la Comissió. Aquest seguiment s'ha de fer

sobretot respecte de la participado del cátala en els programes d'ajuts (educatius, etc.) de

laUE

2. Seguiment deis treballs per a la definido d'una proposta de negociado per al

reconeixement de la llengua catalana a la UE. Respecte a aquesta qüestió cal considerar les

possibles fases del procés: acord polític (entre les forces polítiques catalanes i amb el

govern central espanyol), elaboració d'un estudi de viabilitat (jurídica i económica), etc.

3. Seguiment de I'evolució del régim lingüístic actual per part de les institucions europees

davant de 1'ampliado.

4. Seguiment del possible nou tractament del régim lingüístic de la UE segons avancin els

treballs de la reforma institucional de la UE.
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5. Seguiment de l'evolució de les polítiques de suport a la demanda de servéis lingüístics

"nous" a Catalunya com a conseqüéncia de l'ampliació: formado per immigrants,

formació i servéis de traducció per a relacions económiques, comerciáis i culturáis, etc.

6. Seguiment de la presencia de la llengua catalana en els nous pa'ísos de la UE: creació de

nuclis d'aprenentatge i difusió de la llengua, etc. (qüestió que es tracta amb mes detall a

l'apartat de promoció exterior).

B. Polítiques culturáis

1. Nombre total de projectes i recursos obtinguts amb liderat cátala sobre el conjunt de

projectes financats pels instruments comunitaris de cultura (Cultura 2000, Media, etc.).

2. Nombre total de projectes i recursos obtinguts amb participado catalana sobre el conjunt

de projectes financats pels instruments comunitaris de cultura.

3. Nombre de projectes amb participado catalana, segons el sector cultural - artístic, sobre el

conjunt de projectes financats pels instruments comunitaris de cultura.

4. Nombre de projectes on col laborin conjuntament operadors catalans i deis nous Estats

membres de la UE sobre el conjunt de projectes financats pels instruments comunitaris de

cultura (segons sector artístic i evolució).

5. Participado d'experts catalans ais grups d'avaluació de projectes presentats a Cultura 2000

o a d'altres programes comunitaris de suport a la cultura.

6. Seguiment de les noves prioritats temátiques o sectorials en futures edicions de Cultura

2000 o en d'altres programes comunitaris de suport a la cultura que es creín.

7. Seguiment deis possibles canvis en la forma de gestió i l'atribució de responsabílitats que

es desprenguín de la reforma del programa Cultura 2000 a partir de 2005, especíalment si

aquests canvis suposen un reforcament de les estructures estatals a l'hora de difondre

informado i de contribuir a la gestió de recursos i l'avaluació de projectes.
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8. Seguiment deis treballs per a l'elaboració d'una proposta per a una efícac política de la UE

en l'ámbit del foment de la diversitat cultural, mitjancant el desenvolupament d'un

instrument de suport financer a les cultures de menor dimensió de la UE. Respecte a aquest

punt, també cal considerar les possibles fases del procés: acord polític (a Catalunya,

Espanya i altres regions o estats de la UE), elaboració d'un estudi de viabilitat (jurídica i

económic), etc.

9. Participado d'entitats o persones catalanes ais debats, organitzats per institucions

comunitáries, per d'altres administracions publiques o per organitzacions i xarxes

artístiques, que se celebrin per analitzar els canvis en els fluxos culturáis a Europa com a

conseqüéncia de l'ampliació.

10. Peticions d'informació, provinents d'operadors culturáis deis nous Estats membres de la

UE, rebudes peí Patronat Cátala Pro Europa i per altres entitats catalanes que vehiculen la

informado comunitaria.

11. Seguiment i estudi de l'acció realitzada per les delegacions i instituís culturáis deis

actuáis Estats comunitaris (Goethe Instituí, British Council, Instituí Francais, Instituto

Cervantes, etc.) a l'Europa central i oriental destinada a afavorir els intercanvis culturáis.

12. Recopilació d'informació i estudi de la realitat cultural deis pa'ísos candidats, per a

proposar possibles línies de cooperado i intercanvi amb aquests.

C. Polítiques de promoció exterior de la cultura

1. Seguiment general de les accions realitzades pels diferents órgans públics catalans

responsables de l'acció i promoció culturáis a 1'exterior (principalment el Consorci Cátala

de Promoció Exterior de la Cultura -COPEC- i l'Institut Ramón LlulI) ais nous Estats

membres de la UE.

2. Seguiment deis estudis de catalanística i l'ensenyament de la llengua catalana en les

seccions de filología románica o d'hispanística en els nous estats membres de la UE.
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3. Seguiment deis nous lectorats de cátala en els estats candidats.

4. Seguiment deis ajuts a les associacions de catalanística i ais lectors de cátala, i de les

activitats culturáis que aquests realitzen (nombre de conferencies, lectures dramatitzades,

recitáis i concerts de petit format, etc.).

5. Seguiment deis intercanvis a nivell académic i professional amb agents deis nous estats

membres.

6. Seguiment del programa "l'escriptor convidat" de la Institució de les Lletres Catalanes en

els paísos candidats, fent-lo extensiu a altres disciplines artístiques

7. Seguiment de la presencia catalana en els fórums de reflexió i en els programes europeus i

mundials relacionats amb la diversitat cultural i les llengües i cultures minoritáries.

8. Seguiment de la dotació de recursos públics destinats a les polítiques de promoció i

cooperació exterior de la cultura en general, i molt especialment en els paísos candidats

(tot avaluant la proposta d'assignar un pressupost "extraordinari" per a l'establiment de

relacions amb aquests paísos).

9. Seguiment de la col laboració entre la Generalitat de Catalunya i l'Institut Ramón Llull

amb 1'Instituto Cervantes en les actuacions en els paísos candidats.

D. Mercats culturáis

1. Seguiment del comer? exterior de béns culturáis amb la UE, i molt especialment amb els

estats candidats (Ilibre, audiovisual, fonogrames, obres plástiques, etc.).

2. Presencia de manifestacions culturáis deis paísos candidats en la programado i difusió

cultural a Catalunya, i molt especialment de la producció cultural contemporánia (nombre

de representacions, d'exposicions, de participacions en festivals, etc.).
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3. Seguiment de les inversions d'empreses catalanes ais paísos de la UE actual i ampliada

(creació d'empreses, participado a empreses, etc.).

4. Seguiment de les coproduccions intemacionals, pels diferents subsectors de la cultura

5. Presencia d'estudiants procedents deis estats candidats en els cursos d'ensenyament

universitari (o altres especialitzats en els camps culturáis) realitzats a Catalunya, i

d'estudiants catalans a centres de formado deis fiiturs nous paísos de la UE.

E. Turisme cultural

1. Seguiment de les estadístiques generáis del turisme en els paísos de la UE, per a avaluar

l'evolució d'aquest sector a Catalunya i en els paísos candidats a l'ampliació (nombre de

turistes, nombre i categoría deis hotels, Hits i pernoctadons, etc.).

2. Seguiment de l'evolució del nombre de visitants a les principáis Ínstitucions culturáis i

artístiques de Catalunya, com a mesura útil per a avaluar l'impacte del turisme cultural al

país.

3. Seguiment de l'obertura de seus de promoció turística deis paísos del centre i Test

d'Europa a Catalunya i a la resta del territori comunitari.

4. Seguiment de l'atenció que les guies intemacionals de viatges dispensen a les destinacions

turístiques de l'Europa central i oriental (així com la que es dona de Catalunya a

l'exterior).

5. Seguiment de les noves candidatures presentades pels estats de la UE a les llistes de

Patrimoni Mundial i d'Obres Mestres del Patrimoni Oral i Intangible que elabora la

UNESCO.
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F. Recerca i desenvolupament

1. Seguiment de les principáis variables d'aquesta activitat, tant a nivell de Catalunya, com

deis estats candidats i del conjunt de la UE: la despesa interior en recerca i

desenvolupament, del nombre de personal investigador, nombre de patents, etc.

2. Seguiment deis centres de recerca susceptibles de competir a escala internacional, i/o que

poden cooperar amb els de Catalunya.

3. Seguiment de la participado deis agents catalans i del conjunt de la UE en el Pía de

Recerca de la UE (especialment, en les línies d'interés preferents establertes en aquest).

4. Seguiment de la participado del sector de les empreses en la recerca a Catalunya.

5. Seguiment de la despesa pública en R-D del govern central de l'Estat espanyol a

Catalunya.
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1. INTRODUCCIO

A la cimera de la Unió Europea celebrada del 13 al 15 de desembre de 2002

celebrada a Copenhagen es va ratificar l'admissió d'Eslováquia, Eslovénia, la

República Txeca, Estonia, Letónia, Lituánia, Polonia, Hongria, Malta i Xipre a la Unió

Europea. L'u de juny de 2004 s'hauran d'haver ratificat els tractats d'adhesió i

aquests 10 paísos serán ja membres de pie dret de la Unió Europea. Queden fora

d'aquesta fase d'ampliació Romanía, Bulgaria i, en una situació mes complicada,

Turquía. Els tres paísos mantenen encara diferents nivells d'incompliment de criteris

básics per la plena incorporado.

Aquesta incorporado ha tingut com a base l'assoliment de posicions comunes,

negociades individualment segons acord adoptat en el Consell d'Helsinki de

desembre de 1999. En el Consell de Niga, de desembre de 2000, s'acorda integrar en

la negociado les diferents demandes de mesures transitóries, entre les que

destaquen les relatives a la lliure circulado de persones, tema que genera fortes

preocupacions des del punt de vista deis moviments migratoris en els paísos de la

Unió fronterers amb els paísos candidats (especialment Alemanya i Austria) i també

s'acorda tancar un calendan de negociacions que asseguri la fmalització de la

negociado per adoptar el cabal comunitari estructurat en 31 capítols. El desembre de

2002. a Copenhagen, es confirma que están tancades totes les negociacions deis 31

capítols i s'acorda l'adhesió deis 10 nous membres de la Unió. L'ampliació és ja, per

tant, un fet irreversible, que no vol dir que la integrado siguí una realitat assolible a

curt termini. El procés intern de cada país s'ha de fer. El concepte de "mesures

transitóries" pot allargar aspectes concrets de la incorporació efectiva. Finalment, la

construcció d'una "unió europea" real és un procés complex i fins i tot amb un final

incert. La crisi europea front el tema d'Iraq, i en el seu marc, la posició de l'eix

franco-alemany d'una part i la posició de Gran Bretanya, Espanya i Italia, a partir de

l'anécdota de la "carta del 8" i les conseqüéncies que comencen a percebre's com

possibles a partir d'aquests fets, creen un escenari forga imprevisible. Sembla

aparéixer un possible horitzó de posicionaments de geometría variable o, deixant

l'eufemisme de banda, de geometría confusa i canviant, que pot complicar

significativament el procés de construcció de la Unió. L'aparició d'una posició
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netament favorable a la política deis USA per una part significativa deis pa'ísos

candidats en la crisi d'Iraq pot afectar decisivament aquest procés d'integració, que

pot adquirir un caire mes aviat tortuós i lent.

Tot i axí, l'ampliació i la consolidado de la Unió semblen objectius plenament

assumits per tots els implicáis. Aixó, pero, no significa que la trencadissa atlántica, ja

irreversible i amb serioses possibilitats d'empitjorar en els propers mesos i anys, no

afecti ais processos que han de concretar l'ampliació i, fins i tot a la propia

naturalesa del procés de construccio europeu. L'aparició de formulacions com

"cooperado reforgada en l'ámbit Euro" o els poc disimulats disgustos d'Alemanya i

Franga amb Espanya, de Gran Bretanya amb Alemanya i Franga o de Franga i

Alemanya amb els pa'ísos candidats semblen obrir la porta a un procés de

desenvolupament de la Unió ben diferent al que es preveía al desembre de 2002.

En aquest escenari europeu i internacional, en el que els jocs d'alineament basats en

posicions unilateralistes es confronten, cada cop mes obertament, amb la construccio

sempre lenta i complexa de polítiques multilátera listes, el procés d'ampliació, amb la

incorporació de 10 paísos a la "xarxa multilateral europea", la perspectiva de noves

incorporacions (Romanía i Bulgaria) i la perspectiva de la negociació amb Turquía, un

repte en aquest cas si que plenament multilateral i multicultural, i sobretot el procés

constituent en realització en ei marc de la Convenció, fan cada cop mes evident que

la construccio de la Unió Europea i la seva ampliacio es configuren com una realitat i

una perspectiva de futur que exemplifica amb precisió, en un moment molt oportú

encara que extraordináriament complex, el que significa la cooperado, el

multilateralisme i una determinada manera d'entendre la globalització. La

visualitzacio del procés de creixement de la Unió Europea com una forma concreta i

estructurada de gestionar la globalització aporta una resposta, encara regional, pero

clarament positiva i netament diferenciada del "model americá" de globalització, del

que sembla resultar-ne una creixent desestructuració económica, social i política de

les regions que operen sota les seves "regles del joc" com Latinoamérica, África o

Orient Mitjá. Evidentment, no tots els pa'ísos europeus ni tots els seus dirigents teñen

aquesta visió de les coses, com no demostra el "cas Iraq", pero, segurament aixó

succeeix perqué les regles de joc del incipient model multilateralista i multicultural

europeu ho fan possible i, fins i tot, inevitable.
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Aquesta complexa i imprevisible situado, pero, no ha d'amagar que la hipótesi de

partida d'aquest informe, que es que rampliacio és un fet altament positiu per el

conjunt d'Europa i també per Catalunya, sembla plenament confirmada com es podrá

comprovar al llarg de l'informe, al menys peí que fa a l'ámbit social. I aixó amb

independencia de quins siguin els reptes concrets que puguin plante]ar-se-li a

Catalunya a partir de l'ampliació.

Aquests elements del model europeu, que i'ampliació fan mes visibles i tangibles que

mai, afecten a moltes dimensions de la societat europea, pero, son sobretot i de

forma especial en aquests moments, un fet de molt fort impacte social en sentit

estríete. L'ampliació aporta, intrínsecament, una ampliado de l'espai económic

europeu i, també, una manera concreta d'entendre la societat i la convivencia. I

aquesta aportado, i el corresponent impacte que pot teñir a Catalunya, és el factor

mes rellevant i significatiu a considerar.

L'análisi deis impactes socials

El focus d'analisi d'aquest apartat de l'informe sobre els impactes de l'ampliació de la

Unió per Catalunya que ha promogut el Patronat Cátala Pro Europa, és i'ámbit que

s'ha definit com "societat". En aquest ámbit s'hi han integrat dos grans blocs

d'analisi. En primer lloc s'ha considerat l'análisi deis impactes sobre l'estructura

demográfica i l'estructura socioiógica entesa, aquesta darrera, com el marc de

relacions socials, deis models de convivencia i deis models d'organització social. En

segon lloc s'ha considerat l'análisi deis principáis ámbits de construcció del capital

social i de desenvolupament de les polítiques publiques de benestar social:

ensenyament, habitatge, sanitat i protecció social i seguretat de desenvolupament

personal.

L'abordatge d'aquest análisi s'ha realitzat preñen en considerado tres restriccions

que caldrá teñir en compte, al menys, durat el procés de realització del treball i fins

arribar a la plena integrado de les seves diferents parts (economía, marc polític i

institucional, societat i cultura). En primer lloc, s'ha pres en considerado la difícultat

d'establir les interactivitats, evidentment intenses i rellevants, entre els diferents

ámbits consideráis en aquesta primera fase del trebail. En aquest sentit s'ha optat

per centrar l'análisi en els impactes directes que afecten ais ámbits analitzats. No
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s'ha intentat, per tant, identificar els impactes sociais indirectes que puguin provocar,

per exemple, els canvis en l'activitat económica que generi ('ampliado. Aquest nivell

d'analisi queda pendent per ser reaützat en la fase d'integració deis diferents ambits

estudiáis.

En segon lloc, s'ha assumit la restricció de les fortes debilitáis informatives encara

existents per a realitzar treballs d'analisi sobre l'Europa 25. Sovint no es disposa

d'informació comparable, tot i l'important esforg que han fet les institucions europees

í, especialment Eurostat i els órgans responsables de la gestió de ('ampliado, en

aquest camp.

En tercer lloc, s'ha hagut d'assumir, en la fase final d'aquesta part del treball,

l'escenari d'incertesa descrit mes amunt i que s'ha definit a partir de la crisi d'Iraq.

Resulta difícil centrar-se en la realitzacio d'analisis de tipus prospectiu en un entorn

tan poc previsible i crític com ho és Tactual.
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2. OBJECTIUS, METODOLOGÍA I CONTINGUTS

2.1. Elsobjectius

En el marc d'análisi descrit, els. objectius d'aquest apartat del projecte son els

següents:

1- Situar l'escenari social europeu a 25 i ubicar Catalunya en aquest marc.

2- Identificar els impartes que pot produir l'ampliació sobre l'estructura social de

Catalunya en els seus nivells mes estructuráis.

3- Analitzar els impartes que pot produir l'ampliació en els ambits de construccio

de capital social i de les polítiques publiques de protecció, promoció i benestar

social.

4- Identificar, a partir de l'análisi anterior, els principáis reptes a abordar en el

marc d'una estrategia de sosteniment i reforcament de la cohesió social de

Catalunya en el marc d'una Europa ampliada i mes diversificada en tots els

ambits.

Com ja s'ha indicat anteriorment aquests objectius només es podran assolir

plenament un cop s'hagin pogut integrar els diferents treballs parcials que conformen

aquest estudi. Aquí tan sois es presentaran el que anomenem "impartes social

directes" de Tampliació. Caldrá, mes endavant, identificar els impactes indirectes que

es puguin derivar deis altres ambits analitzats. Finalment, cal ressaltar que en aquest

treball tan sois es treballa en el nivell deis impactes que pot generar l'ampliació

europea i, en cap cas, es pretén ampliar aquesta óptica a Tanálisi deis impactes i

efectes que pot teñir per Catalunya el desenvolupament global de la Unió en totes

les seves altres vessants i, menys encara, será objecte d'aquest análisi els impactes

que es puguin derivar de Tactual conjuntura internacional sobre el mateix procés de

construccio europea i sobre Catalunya tot i que, molt probablement, els

esdeveniments internacionals de fináis de 2002 i prinicpis de 2003 poden ser molt

mes rellevants per el procés de construccio europea que la mateixa ampliado.
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2.2. Metodología

La metodología emprada per a la realització d'aquest primer informe sobre els

impactes de l'ampliació en l'ámbit social és la mateixa que la dissenyada per al

conjunt del treball. En base a informes parcials realitzats per especialistes temátics

de reconeguda solvencia, es realitza una primera síntesi de la que es sorgeix aquest

informe. De la posterior síntesi d'aquest informe sobre els aspectes socials amb els

informes sobre impactes culturáis, económics i institucionals i polítics, en sortirá

l'informe definitiu que integrará les aportacions parcials aportades i identificará les

possibles interaccions entre els diferents ámbits tractats.

Els informes en els que s'ha basat aquesta síntesi sobre l'ámbit societat han estat els

següents.

1- Efectes demográfics de l'ampliació de la Unió Europea sobre Catalunya.

Andreu Domingo i Valls i Jordi Bayona i Carrasco

2- Política de migracions: Andreu Olesti Rayo

3- L'ampliació de la Unió Europea cap a Centre, Est i Sud-est: Impacte en

l'estrucutra social i el sistema d'ensenyament de Catalunya: Xavier Matheu i

Bernat Albaigés. Fundació Cirem.

4- Repercusions de l'ampliació de la Unió Europea en el sector de l'habitatge a

Catalunya: Carme Trilla.

5- Els efectes de l'ampliació de la Unió Europea per a Catalunya. La seguretat

ciutadana. La seguretat ciutadána: Jaume Curbet.

6- Realitats i expectatives de la política social europea: Ricard Goma i Quim

Brugué.

A mes d'aquest material básic, que forma part intrínseca d'aquest informe, per a la

realització d'aquest primer document de síntesi, s'han utilitzat fonts addicionals

d'informació aparegudes al líarg del procés de treball i s'han aportat elements

d'análisi destináis a cobrir, en la mesura de lo possible, els inevitables gaps que el

treball compartimentat hagi pogut ocasionar. En qualsevol cas, la responsabilitat

sobre aquest document de síntesi només és imputable al seus redactors.
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2.3. Continguts

El document de síntesi sobre els impactes socials per a Catalunya de l'ampliacio de la

Unió Europea s'estructura en tres blocs. En el primer d'ells es recullen algunes dades

básiques, les que s'han pogut trobar per a tots els paísos i per Catalunya i que eren

raonablement comparables, que permeten posicionar i dimensionar Catalunya

respecte els actuáis 15 membres de la Unió i els deu que s'incorporen amb

1'ampliació. En el segon bloc s'analitzen les dades demográfiques básiques, el fluxos

migratoris actuáis i les tendéncies esperables de modificado d'aquest fluxos a partir

de 1'ampliació, i els possibles impactes directes que pugui produir l'ampliacio sobre

l'estructura social de Catalunya. En el tercer bloc s'analitzen el que s'ha anomenat

ámbits de construcció el capital social i polítiques publiques de protecció, promoció i

benestar social. En aquests darrer bloc s'ha treballat sobre l'ámbit educatiu,

l'habitatge, la política social i la seguretat.

Per a cada un d'aquests ámbits s'han intentat identificar l'estat de la qüestió i els

possibles efectes, tant positius com negatius, que es puguin derivar del procés

d'ampliació per a Catalunya.
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3. DEMOGRAFÍA IIMMIGRACIO

De la lectura deis informes previs abans citats i que han servit de base per a la

redacció d'aquesta síntesi, se'n desprén un element que impregna tota l'análisi sobre

els efectes de l'ampliació per a Catalunya: els moviments migratoris se sitúen en el

centre de quasi totes les preocupacions tal i com ja va succeir en les anteriors

ampliacions de la Unió, i molt especialment en el moment de la incorporado

d'Espanya, Portugal i Grecia sense que, en aquell moment, no s'acabés d'aclarir

quina era la direcció deis fluxos migratoris que es podía convertir en preocupant.

La centralitat que atorguen els documents previs ais moviments migratoris és el que

ha fet recomanable explicitar clarament que en l'ámbit demográfic el fet,

prácticament exclusiu, que el vincula a l'ampliació, és el fet migratori. Cal afegir, com

s'anirá posant de manifest progressivament, que també és el fet migratori el que

genera les principáis preocupacions en els altres capítols d'análisi.

3.1. Estat de la qüestió

La població de la Unió Europea a l'any 2000 era de 377,1 milions d'habitants.

Catalunya tenia, en aquesta data, 6,36 milions d'habitants. El 10 paísos candidats a

l'ampliació aporten 75,1 milions d'habitants. Romanía (22,4) Bulgaria (8,3) i Turquía

(67,5) en sumen 98,2 mes.

Catalunya representa l'l,7% de la poblado de UE-15; 11,4% de la UE-25 i

representaría, si el projecte europeu actualment previsible s'assoleix, i caeteris

paribus amb la situado actual, 11,2% de la Unió Europea a 28.

Les taxes de fecunditat se sitúen, per ais 28 paísos, amb Túnica excepció de Turquía

(2,50) per sota de dos i en forga casos per sota d'1,5, sent mes baixes les deis paísos

de l'ampliació que les deis 15. Catalunya se sitúa aquí en un punt baix (1,31) inferior

a la mitjana del UE-15 (1,53) i molt propera a la de tots els paísos de 1'ampliació,

excepció feta de Xipre i Malta (1,80 i 1,50 respectivamente Peí que fa a la taxa de

naixements per cada mil habitants, Catalunya, amb 10,3 supera a tots els paísos de

l'ampliació, excepte Xipre, i está per sota deis 15 amb excepció d'Alemanya, Austria,

Grecia i Italia.
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Peí que fa a l'esperanga de vida la de Catalunya és la mes alta deis 28 paísos

igualada amb la de Italia, Espanya i Franga.

Es desprén d'aquestes dades que ia homogeneítat en les dinámiques demográfiques

deis tots els paTsos, amb l'excepció de Turquía, és molt alta. Les diferencies son poc

significatives en comparado amb d'altres árees continentals i, quan n'hi ha, no

apunten a una situació que pugui fer pensar en cap desbordament demográfic ja que

les taxes de creixement deis paísos de t'ampliació son, en general, menors que les

deis UE-15.

Peí que fa ais moviment migratoris, tal i com ja s'ha avangat, les coses son mes

complicades. Abans d'entrar a analitzar la situació cal aclarir que la disponibilitat de

dades en aquest camp es poc adequada. La velocitat, especialment en el cas

espanyol, amb el que s'estan modificant les dinámiques migratóries, fan que un o

dos anys de retard informatiu sigui molt de temps, cosa que no succeeix amb les

dades demográfiques básiques. Les dades recents de Barcelona ciutat, per exemple,

mostren un creixement de la poblado estrangera a la ciutat de quasi bé el 100 % en

dos anys (Gener 2001: 74.019; 4,9%. Gener 2003: 163.046; 10,7%). La informado

disponible per a tot l'ámbit europeu és de l'any 2000, i en comptades ocasions del

2001. D'altra banda, aquest tema té un gran forat negre, la immigració irregular,

respecte del que no es pot fer altra cosa que especular. Caldrá, per tant, teñir en

compte aqüestes dues greus limitacions de l'análisi en la seva valorado.

Deis 377 milions d'habitants de la Unió a 1 de gener de 2000, 18,5 milions tenien

nacionalitat estrangera. D'aquests, 13 milions eren extracomunitaris ais que caldria

incloure els irregulars, tots ells, óbviament, també extracomunitaris. Del total

d'aquesta poblado estrangera a la Unió residien a Catalunya 214.990 estrangers que

representaven un total d'1,16% sobre el total d'estrangers de la Unió Europea.

Deis estrangers registráis a Catalunya a 1 de gener, només un 1,6% provenia deis

paísos candidats, lluny deis grans receptors com Alemanya (els nacionals deis

candidats son el 35% deis estrangers), Dinamarca (18,5%) o els Paísos Baixos

(17%).

Durant la década deis noranta, es varen produir 3.289 altes de ciutadans amb

nacionalitat d'algun deis paísos candidats, que representaven un 2% de les altes

d'estrangers ais municipis catalans entre 1991 i 2000. Destaquen tres períodes que
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marquen una creixent acceleració, de 1991 a 1996, de 1997 a 1999, i l'any 2000. Si

durant els sis anys corresponents al primer període s'enregistraren només 426 altes,

al segon, en la meitat de temps es comptabilitzaren una mica mes del doble

d'entrades, per a constatar que només el darrer any 2000, les 1.916 altes doblen els

tres anys anteriors.

El canvi que es produeíx a partir de l'any 1996 fa pensar que, a part de l'increment

real deis fluxos, la llei de bases de régim local aprovada el 1996, que fa de

l'empadronament un dret i un deure independent de la situado legal al país, ha

incidit en l'augment de les altes.

Peí que fa a l'estructura per sexe i edat, el perfil d'aquests immigrants és el de

treballadors, amb máxims per ais grups joves en edat activa, amb mes efectius

d'homes que de dones, i amb una minsa presencia de menors.

D'aquestes altes, el 69% procedien directament de l'estranger. Les primeres

nacionalitats son de paísos de l'ampliació, Polonia amb un 19,5% i els dos següents

son els dos paísos candidats exclosos encara de l'ampliació: Romanía i Bulgaria amb

un 46,5%, i un 11% respectivament del total d'altes deis paísos candidats. Els

municipis de les províncies de Barcelona i de Tarragona son les destinacions mes

representades, amb gairebé el 80% de les altes.

Les darreres dades disponibles per Catalunya mostren una evolucio significativa en

termes relatius tot i que els estrangers nacionals del paísos de l'ampliació i candidats

segueixen sent clarament minoritaris. Al 2002 hi havia empadronades a Catalunya

280.167 persones de nacionalitat estrangera, que representaven el 4,4% de la

població total.

Per grans orígens continentals, les 111.106 persones procedents de l'África

representaven la majoria amb el 39,7% del total d'estrangers, mentre que el conjunt

de les 4.545 persones deis tretze paísos candidats només en representaven l'l,6%, i

encara entre aquests les diferencies eren prou notables: Romanía, amb 2.094

persones, representa per ella sola el 44% del total d'empadronats deis paísos

candidats, seguida per Polonia amb 861 persones (el 18,2%), i Bulgaria amb 656

persones (el 13,8%). Cal tornar a recordar que d'aquests candidats tan sois Polonia

participa de la propera ampliado.
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Peí que fa al conjunt d'Espanya, a Catalunya ni residía la quarta part de tots els

estrangers amb permís de residencia a Espanya, percentatge que s'ha anat

incrementant any rera any.

Evolució del nombre de residente estrangers a Catalunya i a Espanya, 1990-2002

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

Catalunya

65.990

60.800

72.291

76.244

83.296

106.809

114.264

124.550

148.803

183.736

214.990

280.167

% Catalunya /
total Espanya

16,2

16,9

18,4

17,7

18,1

21,4

21,2

20,4

20,7

22,9

24,0

25,3

Espanya

407.647

360.655

393.100

430.422

461.364

499.773

538.984

609.813

719.647

801.332

895.720

1.109.060

Font: Ministerio del Interior

D'altra banda, la comparado entre els permisos de residencia en vigor a 31 de

desembre de l'any 2000 i les persones empadronades a 1 de gener de 2001 per

aqüestes mateixes nacionalitats, ens fa creure que la irregularitat era molt mes

elevada entre els ¡mmigrants procedents de Romanía i Bulgaria que no pas en el cas

polonés.

Les dades de la ciutat de Barcelona, prou sígnificatives per al conjunt de Catalunya,

están ja actualidades a gener de 2003 i ens poden ajudar a visualitzar la dinámica

d'evolució del conjunt de la immigració i de la deis paTsos candidats en conjunt. El

Padró continu de Barcelona a 1 de gener de 2001 mostra que el municipi de

Barcelona aplegava la quarta part de tots els residents de Catalunya procedents deis

paísos candidats. D'un any a l'altre s'ha doblat la poblado, passant de 1.168 a 2.366

persones, essent aquest creixement especialment significatiu per a Romanía,

Bulgaria i Lituánía. Les dades per a gener de 2003, també per al cas del municipi de

Barcelona, mostren un nou creixement espectacular en termes relatius i un cert

increment del pes en el conjunt de la immigració deis paísos de l'ampliació i

candidats.
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Evolucio del nombre de

Total estrangers
% sobre tota la poblado

Europa

Asia

África

América

Oceania

Apátrides

residents estrangers a Barcelona ciutat per continent.

1996
(Marg)

29.354

1,9

9.407

5.576

4.044

10.213

76

38

1999
(Marc)

40.903

2,7

11.289

7.164

6.365

15.972

81

32

2000

(Marc)

53.428

3,5

13.316

9.326

8.181

22.488

85

32

2001
(Gener)

74.019

4,9

16.286

12.175

10.044

35.378

99

37

2002
(Gener)

113.809

7,6

22.924

17.934

13.893

58.944

114

(*)

1996-2003

2003
(Gener)

163.046

10,7

33.111

26.412

17.002

86.364

157

(*)

Taxa de
creixement

43,3

44,4

47,3

22,4

46,5

37,7

(*) No comptabilitzats

Evolucio de la poblacio estrangera a la ciutat de Barcelona segons procedencia. 1996-2003

Total poblado estrangera

Unió Europea

1996

29.354

8.412

28,7

1999

40.903

9.851

24,1

2000

53.428

11.185

20,9

2001

74.019

12.712

Í7,2

2002

113.809

16.211

14,2

2003

163.046

21.873

13,4

Alemanya 2.269 2.593

Austria
Bélgica

Dinamarca

Finlandia

124
204

77

37

139
274

• 9 2

51

170
332

110

54

191
377

128

69

237

460

159_

100

Franca

Grecia

1.961

67

Irlanda 83

2-PJL
_ Jü_

112

2.618 3.684

96

137

103 121

165 207

Paísos de l'ampliadó

Eslovénia
123

2
243

11

302
10

429
11

641
14

Paísos pendente
Bulgaria

155
35

218
60

372
121

739
253

1.725
536

3.225

301

640

212

134

4.709

176

292

Italia

Luxemburg

Paísos Baixos

Portugal

Regne Unit

1.901

5

376

531

1.094

2.225

7

443

782

1.267

2.581

7

535

868

1.406

3.142

7

613

949

1.558

4.572

8

754

1.104

1.936 •

7.013

9

980

1.291

2.473

Suecia

Paísos candidats

128

278

0,9

138

461

1,1

169

674

' 1,3

198

1.168

1,6

276

2.366

2,1

418

4.509

2,8

1.016
20

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

República Eslovaca

República Txeca

Xipre

21

1

79

6

10

4

2

20

5

9

1

158

9

24

4

2

24

8

12

1

198

13

31

3

9

40

13

19

1

234

35

63

4

13

78

18

41

1

323

57

90

6

21

95

34

73

2

543

91

130

7

3.493
1.063

Romanía
Turquía

Resta del món

Font: Oepartament d'Estadística.

78
42

20.664
70,4

Ajuntament de Barcelona

114
44

30.591
74,8

185
66

41.569
77,8

392
94

60.139
81,2

1.079
110

95.232
83,7

2.288
142

136.664
83,8

Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre Catalunya. Ámbit Societat — 15



Quant a l'assentament territorial de la poblado ¡mmigrada deis pa'ísos candidato, es

produeixen algunes concentracions aleatories típiques deis processos migratoris en la

mesura que les primeres migracions acostumen a construir xarxes de relacions que,

sense necessitat d'estructures mafioses al darrera, articulen fluxos territorialment

orientáis d'immigració que creen pautes diferenciades d'implantació territorial,

vinculades a especialitzacions productives i laboráis. Si ens fixem en la distribució

territorial de les tres primeres nacionalitats (Romanía, Polonia i Bulgaria), veiem que

les pautes son forga diferenciades: a la presencia destacada de romanesos a

municipis de les comarques del sud, a part de Barcelona, probablement relacionada

amb activitats agrícoles, es contraposa la pauta deis polonesos, amb una distribució

molt concentrada al Barcelonés i Osona. Per últim el 38% deis búlgars es concentra

a Barcelona, tenint la resta presencia a municipis de la costa o a capitals comarcáis.

De tota manera, en el marc d'aquesta dinámica normal d'assentament heterogeni i

amb certes concentracions, tan sois es presenten alguns casos especialment extrems

en les comarques del Montsiá, les Garrigues, la Terra Alta i el Baix Ebre.
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Poblacio amb nacionalitat d'algun país candidat empadronada a 1 de gener de 2001 a Catalunya, segons la nacionalitat i la comarca.

Romanía Polonia Bulgaria Rep. Txeca Turquía Eslováquia Hongria Utuánia Le ton ¡a Eslovénia Estonia Malta Xipre
Total paísos Total

candldats(l) estrangers (2) ( l ) / (2)

AltCamp
Alt Emporda
Alt Penedés
Alt Urgell
Alta Rlbagorga
Anoía
Bages
Baíx Camp
Baix Ebre
Baix Empordá
Balx Llobregat
Baíx Penedés
Barcelonés
Berguedá
Cerda nya
Corea de Barbera
Garraf
Garrlgues
Garro Ota
Girones
Maresme
Montsiá
Noguera
Osona
Pallara Jussá
Pallars Sobirá
Pía d'Urgell
Pía de l'Estany
Príorat
Ribera d'Ebre
Rlpollés
Segarra
Segríá
Selva
Solsonés
Tarrago nés
Terra Alta
Urgell
Val d'Aran
Valles Occidental
valles Oriental
Catalunya

1

29
7

3

0
4

10

42

48
27

172

26

483

0

1

2

15

118

10

33

81

503

6

11

0

1

18

8

6
4

0

6

59

91

5
67

19

13

1

115

49

2.094

1

34

26

9

0

1

5

9

12

16

45

33

266

9

0

6

25

0

1

9

43

19
12

79

0

0

29

0
0
0

0

5
25

39
0

11

0
4

0
42

46

8 6 1

1

30

11

0

0

0

0

16

4

23
27

2

267

0

2

3

19
2

0

11

8

2

2

30
2
0

3

0
0

1

0

25

7

60

0

45

8
4

0

20

21

6 5 6

0

13

1

0

0

1

2

12

7

21

42

20

66

0

4

1

10

0

1
4

28

39

0

0

0
0

2

0

1

3
0
0

8

24

3
19

4

0

0

17

8

3 6 1

1

0

0

0
0

0

1

4

0

1

29

5

100

0

0

0

6

0

1

3

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
2

3

0

7

0

1

0
14

4

1 9 8

0

1

0

0

0

0
0
3

10

1

5

0

45

0

0
0
4

5

0

1

6

36

0

0

0

0

7

0

0

16

1

0

1

25

0

3

0

0

0

2

5
177

0

11

0
0

0

1

2

1

2

1

26

0

41

0

0

0

4

0

3

4

12

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0

0

5

9

0

2

0
0

0

6

3
139

0

5

0

0

0

0

1

0

12

2

7

0

18

0

0

0

0

1

0

0

2

29

0

1

0
0
4

0

2

12

0
0
4

3

1

11

0

0

0

1

2

118

0
0

0

0
0
0

0
0

0

3

3

0
13

0

0

0

2

0

0
4

4

34

0

1

0

0
0

2

0

0

0

0

0

7

0

0

0

0

0

1

0

74

0

0
0

0

0
1

0
0
0

0

5

1

13

0

0

0

0

0

0
0
0
0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0

1

0

0

0

2
2

30

0

1

0
0

0

0

0
0
0
0

1

0

9
0
0

0
0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0
0

0

0

0

0

1

0
0
0
0

0

0

2

0
14

0

0
0
0

0

0

0

0

0

2

1

0

2

0

0

0

0

0

1

0

2

0
0
0

0

0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0

5

0

13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0
1

0

0

0

0
0
0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0

1

0

8

4

124

45

12

0

8

21

87

95

98

363

87

1.328
9

7

12

85

126

17

69

202

663

25

122

2
1

63

12

10

36

1

36

112

264

9

166

31

22
1

228

140

4.743

0,1

2,6

0,9

0,3
0,0

0,2

0,4

1,8

2,0

2,1
7,7

1,8

28,0
0,2

0,1

0,3

1,8

2,7

0,4

1,5

4,3

14,0
0,5

2,6

0,0
0,0
1,3

0,3

0,2

0,8

0,0
0,8
2,4

5,6

0,2

3,5

0,7

0,5

0,0

4,8

3,0

100,0

782

9.876
2.574

725

48

1.579
2.772
S.831
1.938
9.196

21.705
3.188

91.457
535
444

287

4.925
636

1.805
6.004

16.475
2.897

737

6.728
254

107

917

1.688
173

382

463

832

3.679
7.965

411

6.338
94

1.314
227

16.796
9.507

244.291

0,5

1,3

1,7

1,7
0,0

o,s
0,8
1,S

4,9

1,1
1,7

2,7

1,5

1,7
1,6

4,2

1,7

19,8
0,9

1,1
1,2

22,9
3,4

1,8

0,8

0,9

6,9

0,?

5,8
9,4

0,2

4,3

3,0

3,3

2,2
2,6

33,0
1,?
0,4

1,4

1.5

1,9

Font: Padró continu de poblado, a 1 de gener de 2001, a partir de les dades de I1nstitut d'Estadística de Catalunya. Elaborado C.E.D.
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Vistes aqüestes dades i resumint l'análisi que s'ha sintetitzat aquí i que es pot ampliar

en detall en els document de base del informe, es poden extreure algunes

conclusions principáis:

1- El pes reiatiu de la immigracio procedent deis paísos candidats sobre el total de la

poblado immigrada és molt baix. En la darrera dada disponible per Catalunya

tenim 4.545 estrangers procedents deis paísos candidats sobre un total de

280.167 que representa t'1,6% del total d'estrangers i el 0,07% sobre el total de

la poblado. Segons les dades, mes recents, disponibles per a la ciutat de

Barcelona, tenim deis 163.046 estrangers de la ciutat, un 2,7% son procedents

deis paísos candidats, inclosos Bulgaria, Romanía i Turquía.

2- L'increment del fluxos immigratoris procedents del paísos candidats és alt. En

alguns casos i especialment per al període 2001-2003, son aquests fluxos

migratoris els que registren un creixement mes rápid. La minsa dimensió,

pero, de la base de creixement fa que aquest creixement tingui • una

significado molt relativa. Alguns casos extrems de grans creixements

percentuals sense cap significado son, per exemple, haver passat de 2 a 20

eslovens residents a Barcelona; de 0 a 73 lituans; o de 0 a 21 estonis. Fins i

tot, pero, en els tres casos en qué s'ha produít, també a Barcelona, un

veritable i significatiu creixement, immigracio procedent de Polonia, Romanía i

Bulgaria, s'ha passat de 192 residents l'any 1996 a 3.894 a gener de 2003. Cal

recordar que només entre 2002 i 2003 s'han incorporat a Barcelona 3.832

pakistanesos, 4.969 argentins i 8.916 equatorians. I destacar, finalment, que

una part de l'increment d'immigracio es deu mes a la dinámica deis processos

de regularització deis darrers anys que ais mateixos fluxos migratoris.

3- Les característiques de la immigracio deis paísos candidats presenta uns

perfils forga diferenciats i extrems entre els diferents paísos. Hi ha un nombre

¡mportant de persones altament qualifícades t hi ha, també, col-lectius molt

empobrits en el seu desenvolupament personal, especialment entre la

immigracio romanesa i búlgara. Dit aixó, pero, es tracta de poblacions

tipologicament menys diferenciades deis autoctons que les procedents d'Ásia

o África. Fins i tot, excepció feta de la Mengua, en molts casos presenten una
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tipología sociocultural mes propera a l'autóctona que algunes poblacions

llatinoamericanes, cosa que facilita la incorporació social.

4- [.'estructura deis assentaments territorials conté alguna dinámica de

concentrado territorial que, en una primera aproximado, pot semblar

excessiva. La vinculado, pero, d'aquestes dinámiques d'assentament a

l'activitat económica en redueixen la seva relleváncia social.

5- Finalment ressaltar que si es diferencia entre paísos candidats i paísos de

I'ampliacio actual, dos deis tres principáis aportadors de fluxos migratoris,

Romanía i Bulgaria, han de ser exclosos de l'análisi, al menys a curt termini.

A partir d'aquestes conclusions es proposa una análisi valorativa sobre la temática

tractada respecte l'impacte de I'ampliacio sobre Catalunya en l'ámbit demografic.

3.2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació

de la UE en l'ámbit demografic

L'homogeneítat de les dinámiques demográfiques deis paísos candidats, amb la

permanent excepció de Turquía, i el volum migratori poc significatiu respecte del

total, fan que no es percebi cap impacte negatiu específic peí fet que els immigrants

actualment residents, procedents deis paísos de l'ampliació, passin a teñir plena

ciutadania a Catalunya.

Tampoc sembla que hagi de preocupar que l'ampliació comporti un canvi radical en

les actuáis dinámiques migratóries i que aqüestes puguin adquirir un carácter

invasor, dinámica que, si es produeix, afectará abans a paísos fronterers (Alemanya,

Austria, Nórdics, Italia,...) que lógicament establiran mecanismes de regulado tal i

com ja está previst en el marc de les mesures transitóries. De fet, sembla lógic

esperar el contrari, al igual que va succeir amb els casos d'Espanya, Grecia i

Portugal, i que la incorporació a la Unió aporti una capacitat de desenvolupament i

creixement endogen que no faci tan necessária l'emigració.

Finalment cal ressaltar que si es manté una certa dinámica immigratória similar a

Tactual que tendeix a adquirir la lógica de l'increment de la mobilitat en l'espai

europeu ampliat en lloc de la lógica de la immigració económica forgada, aquesta
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mobilitat migratoria caldrá considera-la, com així es fa, com un deis actius de

l'ampliació.

De fet, la base motivacional de la immigració desencadenada per la penuria

económica irresoluble en el lloc d'origen, és el principal factor de risc que pot aportar

rampliació, si aquesta motivació persisteix i es dona en un marc de lliure circulado

de les persones. Aquest és, pero, un escenari que, tot i que es pot donar, no sembla

el mes previsible ja que si es produeix significará, probablement, que tot el procés

europeu pateix de problemes estructuráis i els impactes negatius vindran per altres

vies ben diferents de rampliació en si mateixa.

Així dones, es pot afirmar que els impactes negatius que pot desencadenar

l'ampliació de la Unió des del.punt de vista social depenen mes de la capacitat

genérica de gestionar la immigració, que en el cas de la que procedeix deis paísos de

l'ampliació, és de les que presenta menys complicacions que no pas de la ampliado

de la UE. De fet, la introducció de mesures transitóries en els tractats d'adhesió, que

poden permetre la regulació de la lliure circulació de les persones durant un període

máxim de 7 anys a partir de l'entrada en vigor del tractat d'adhesió de cada país,

aporten un instrument ordenat per la regulació deis fluxos migratoris que tant de bo

estigués disponible per a tots els paísos.

Si incloem en l'análisi la immigració procedent deis paísos candidats (Romanía i

Bulgaria, ja que cal recordar que els residente tures a Barcelona a gener de 2003 son

142) no indosos en rampliació en curs, poden aparéixer algunes complicacions

addicionals ates que es tracta d'una immigració mes marginal i amb un fort

component d'irregularitat, especialment en el cas deis romanesos. Cal assenyalar,

pero, que aquest és un impacte que es deriva de la Mno ampliado" i no pas de

('ampliado. Tampoc és un impacte generat per rampliació que es puguin produir

problemes locáis en aquells ámbits territorials en els que s'han establert

concentracions fortes de poblado de la mateixa procedencia, cosa que pot succeir si

l'evolució económica altera l'estructura actual del mercat de treball. La problemática

que es derivi d'aquestes possibles evolucions tindrá a veure amb els ajustos i

desajustos del mercat de treball i amb la necessitat i disponibilitat de má d'obra

estrangera sigui aquesta deis paísos de rampliació o de paísos tercers.
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De fet, vistes les reduídes dinámiques de mobilitat entre Catalunya i els paísos de

l'ampliació i ('estructura d'estocs i de creixement demográfic del paísos implicáis, tan

sois des d'una posició obertament contraria a la immigració, i fins i tot, a la mobilitat

de les persones, és possible identificar impactes negatius específicament derivats de

l'ampliació en l'ámbit demográfic, a l'espera de com evolucionín les relacions amb

Romanía i Bulgaria, que com és evident son casos una mica mes complicáis com ho

demostra el fet que s'hagin quedat fora de ('actual ampliado.

3.3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliacio de

la UE en l'ámbit demográfic

La UE-25, i també la UE-28, obren un espai globalitzat que s'acosta ais 500 milions

de persones amb llibertat de circulado de les persones, amb estructures

demográfiques nacionals o regionals similars, amb estructures socials tendents a

convergir i amb cultures i tipologies poblacionals, sovint complementáries. Aquesta

aportado ordenada a la globalització i a la multiculturalitat és el principal impacte

que es deriva de l'ampliació actual i d'ampüacions futures, i és un impacte clarament

positiu per a tota Europa i també per a Catalunya.

L'ampliació aporta, en si mateixa, una clarificado rotunda del dret de ciutadania deis

estrangers pertanyents a paísos que s'incorporen i que ja resideixen entre nosaltres i

aquest es també un impacte que es pot qualificar de positiu com ho ha sigut per a

tots els nacionals de la UE-15.

Finalment, el possible increment de la mobilitat interna en l'espai europeu, si es

produeix com a resultat de la construcció d'aquest mateix espai i no com a derivada

d'un fracás en el desenvolupament endogen deis nous membres, ajudará a construir

la societat diversa a qué apunta inevitablement el model europeu s de

desenvolupament compactant amb uns efectius poblacionals que poden ajudar a la

societat catalana a viure la diversitat com a tal i no com a diferencia. La diversificado

d'orígens en l'estructuració d'una societat diversa, quan alguns d'aquests orígens

comparteixen, a mes, alguns elements identitaris (proximitat geográfica, historia i

referents culturáis, models formatius, color, etc.) fan mes fácil percebre el concepte

de diversitat, mentre que societats diverses construídes sobre pocs orígens i molt
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distanciáis en el temps, en l'espai o en la cultura, tendeixen a constituir-se en

societats escindides i diferenciades mes que no pas diverses. La presencia a

Catalunya de nacionals deis paísos de l'ampliació complementa i matisa positivament

la creixent diversitat de Catalunya, clarament dominada encara pels orígens

nordafricans i llatinoamericans.

3.4. El factor immigratori en l'análisi deis impactes socials de

l'ampliació de la UE sobre Catalunya

Abans d'entrar en l'análisi de la resta de temátiques enunciades al principi de

l'informe, referides a possibles impactes de ¡'ampliado de la Unió Europea sobre

altres ámbits de la societat catalana, és necessari situar un element molt rellevant

per a aquesta análisi que és la posició central que ocupa la immigració (a partir de la

signatura deis tractats d'adhesió, mobilitat interna i iliure circulado de les persones

enlloc d'immigració) en totes les temátiques analitzades en els informes previs a la

redacció d'aquesta síntesi.

A la vista de les aportacions deis experts, i des del punt de vista social, quasi es pot

afirmar que tots els impactes detectáis, d'altra banda relativament pocs, es deriven

del fet immigratori amb tan sois un parell d'excepcions (política social europea i

seguretat ciutadana).

A aquesta constatado cal afegir-hi que, lógicament, si l'impacte migratori presenta

pocs impactes negatius i és l'element central del canvi social que es pot derivar de

l'ampliació, ja es pot avangar com a conclusió principal d'aquest informe que els

impactes de l'ampliació son pocs i poc negatius.

És rellevant avangar aquí aquesta conclusió per orientar la lectura de la resta de

l'informe des d'aquest element central en qué es configura el fet immigratori en el

marc de l'ampliació. També és rellevant indicar que queda pendent de rellegir

aqüestes conclusions provisionals a la llum de les aportacions que es facin des de

l'análisi de la dimensió económica i de la possible evolució del mercat de treball.

Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre Catalunya. Ámbit Societat — 22



4. ESTRUCTURA SOCIAL

S'analitzen a continuado l'estat de situado i els impactes que pot plantejar

l'ampliació de la Unió Europea en l'ámbit social. Com s'ha dit amb anterioritat,

s'intentaran identificar aquí els impactes directes que pot generar l'ampliació en

l'estructura social de Catalunya. No s'entrará a analitzar aquells imactes que es

poden derivar de canvis que es puguin produir en l'ámbit económic, cultural o

institucional.

4.1. Estat de la qüestió

Els eixos básics que ordenen, articulen i estratifiquen la societat catalana, com en

general succeeix en el conjunt de la societat europea, s'estructuren al voltant del

treball que es configura com el principal factor de socialització i de posicionament

social, i son e(s següents:

1- La disponibilitat d'ocupació: activitat, ocupado i atur

2- Les condicions d'ocupació: estabilitat i precarietat

3- La qualificació de l'ocupació: qualificació, no qualificació

4- Classe social: treballadors, classes mitjanes, bloc alt

5- Edat

6- Genere

7- Origen

8- Distribució de la renda

9- Estructura familiar

10-Estructura territorial

En el document de base d'aquest informe destinat a l'análisi de l'estructura social s'hi

pot trobar un retrat detallat de l'estructura social de Catalunya referida a la majoria

d'aquests eixos ais que s'hi ha afegit ia considerado específica de l'estructura familiar

i el model d'assentament territorial, de carácter inequívocament urbá.
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Com s'observa en aquesta acurada descripció, en les darreres décades s'ha produít

un fort canvi a Catalunya en la seva estructura social, que molt resumidament, es

pot sintetitzar en els següents elements:

1- Increment notori de les taxes d'activitat i ocupado i reducció de les taxes

d'atur, mantenint-se encara un diferencial significatiu de genere i edat (joves i

majors de 45 anys).

2- Tendencia a la precarització del mercat de treball especialment pels joves.

Inseguretat de la relació laboral i degradado de la situado de treball.

Recentment aquesta tendencia s'está concretant en un increment perceptible

de la sinistralitat laboral.

3- Tendencia a la dualització del mercat de treball des del punt de vista de la

qualificació. En aquest terreny la immigració no qualificada juga un paper

especialment rellevant.

4- Tendencia a la millora general de les condicions socioeconómiques del conjunt

de la poblado acompanyada de processos puntuáis de fort enriquiment i,

també, de marginado extrema. Formado d'una classe mitjana de molt ampli

espectre i, al mateix temps, molt heterogénia.

5- Fort envelliment de la poblado en base a un important increment de

l'esperanga de vida i una molt baixa natalitat.

6- • Irrupció significativa de la dona en l'escena social i laboral, tot i mantenint-se

encara forts nivells de desigualtat de genere, i aparició de conflictes puntuáis,

pero, molt rellevants (divorcis i separacions, discriminado en el mercat de

treball, problemes en la distribució del temps i en l'assignació de les tasques

de reprodúcelo i treball doméstic, episodis de violencia doméstica greus,....)

que manifesten les dificultáis d'adaptació de la societat a determinats

requeriments de les dones i a l'aparició de noves formes d'estructuració deis

cicles vitáis i de les biografíes personáis.

7- Increment molt rápid de la diversitat social amb una forta incidencia en aquest

canvi deis processos migratoris encara que aquest no sigui l'únic factor de

diversificado social.
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8- Diversificado de les estructures familiars clássiques. Aparicio generalitzada de

discontinuitats en les histories personáis i familiars i estructurado de noves

tipologies de formes de convivencia. Increment de la soledat i de les famílies

monoparentals. Reducció de la grandária de les llars.

9- Plena urbanització de la societat i estructurado d'una xarxa urbana que

redueix les diferencies entre gran ciutat i ciutats mitjanes i petites.

Estem davant, per tant, d'un marc social plenament europeitzat que ha incorporat les

característiques básiques que defineixen les societats desenvolupades, cosmopolites,

connectades i raonablement preparades per adaptar-se a un món obert i divers, tot i

que encara quedin adheréncies históriques que calgui superar.

En aquest marc social ('ampliado europea i la incorporado al mateix espai comú deis

paísos candidats pot plantejar les conseqüéncies que s'apunten a continuado per a

Catalunya.

4.2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació

de la UE en l'estructura social de Catalunya

Com ja s'ha apuntat, no sembla percebre's cap altra font d'impactes directes i

significatius que es derivin de rampliacio que no procedeixin de la possible variacio

de les dinámiques migratóries, que no sembla, d'altra banda, que estiguin abocades

a grans canvis peí que fa a Catalunya.

Des d'aquesta perspectiva hi ha dues hipótesis de treball sobre els efectes de

rampliacio peí que fa a l'estructura social de Catalunya: la hipótesi de la substitucio

d'immigrants i la hipótesi de l'acumulació.

En la hipótesi de la substitucio d'immigrants, els treballadors que venen deis nous

Estats membres presentarien un qualificació de nivell baix i mitjá i estarien

disponibles com a resultat deis excedents de má d'obra generáis per les polítiques

d'ajust macroeconómic. Probablement serien joves i el seu nivell de formado seria

relativament satisfactori. No es pot descartar que l'evolució d'aquest joves

respongués a l'anomenat "efecte sifó": els joves, amb formació i sense experiencia,
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s'incorporarien a les empreses pels nivells baixos de qualificació i categoría

professional. No obstant aixó, la seva formació de base facilitarla que

experimentessin una rápida promoció laboral a mesura que explotessin les seves

potenciáis competéncies.

La hipótesi d'acumulació implicaría que, a banda de Tactual immigracíó en la

franja baixa de qualificació, les necessitats de contractació de les empreses en les

franges mes altes requerissin fiuxos de treballadors amb capacitació mitjana i alta.

Partint del fet que aquests pa'ísos disposen d'un estoc significatiu, pero limitar., de

persones amb aqüestes característiques, l'atracció d'aquests treballadors es faria en

competencia amb d'altres destinacions comunitáries.

Les conseqüencies que es derivarien de la plasmacio real d'aquestes dues hipótesis

serien les següents:

Escena ri de substitució

Si el recurs d'incorporar persones que provenen de mercats de treball externs

s'orienta cap a la recerca de má d'obra barata (com s'ha vingut fent fins ara amb la

immigracio extracomunitária), aquest fet podría estar connectat amb la inseguretat

que es percep en sectors de la classe treballadora del país, en incidir aquest factor

en el conjunt deis salaris, tot pressionant-los a la baixa. L'argument de qué els

immigrants realitzen feines que no volen realitzar els nacionals el que realment pot

indicar és que ni ha empresaris que opten per estratégies empresarials de reducció

de costos laboráis enfront d'altres alternatives basades en l'augment de la

productivitat i relevado de salaris fins a condicions acceptables.

Les necessitats de les empreses de persones amb qualificació mitjana i alta es veuria

satisfeta principalment amb les persones que provenen de l'expansió educativa. Les

persones que provenen deis nous membres de la Unió tendirien a substituir a

treballadors extracomunitaris.

Escenari d'acumulació

Si del que es tracta és de cobrir les necessitats de les empreses catalanes en les

franges mitja i alta de qualificació i competencia professionals, Tambada de

treballadors comunitaris (fruít de Tampliació) vindria a reforcar el potencial de

creixement de Teconomia catalana, tot aportant un valor important de coneixement a
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la seva producció. Si la taxa de poblado en atur (franja de qualificació baixa) i el

diferencial entre poblado potencialment activa i poblado activa efectiva no es

redueix, aixó no tindria relació directa amb la lliure circulado des deis nous Estats

membres, sino que estaría en relació amb l'ocupabilitat d'aquests sectors, les

condicions d'accés a l'ocupació (incloent-hi la persistencia d'un mercat de trebail

irregular) i el grau de desenvolupament de la política de benestar.

Peí que fa al mercat de trebail, la pressió a la baixa deis salaris es veuria aleshores

ampliada a les franges mitja i alta de qualificació, produint-se un efecte pinga tant

pels sectors autóctons amb formado secundaria i superior com pels que no

completen satisfactóriament la secundaria. Tot i així, el nombre de persones que

provenen d'aquestes franges mitjana o alta seria petit (tendiria mes aviat cap a

d'altres mercats europeus amb miliors nivells de retribucio d'aquests sectors), per la

qual cosa l'impacte sobre els salaris, per la banda alta, seria forga limitat.

D'aquesta análisi se'n deriven dues conclusions iniciáis. En primer lloc, la via

d'impacte social que es preveu com a mes factible es derivaría de la immigracio i del

sistema productiu, tema aquest que s'incorporará de forma mes estructurada en

(Informe a partir de l'análisi de l'ámbit económic. En segon lloc, es pot afirmar que,

fins i tot l'impacte derivat de l'evolució del sistema económic i del subsistema del

mercat de trebail es preveu de baixa intensitat i amb rellevants aspectes positius.

Es pot afirmar, per tant, que no es percep la possible aparició d'impactes negatius

per l'estructura social de Catalunya que puguin derivar-se, directament des de l'ámbit

social, de l'ampliació de la Unió Europea. Aquesta visió positiva de l'ampliació en

1'ámbit de l'estructura social es basa en els següents tres arguments principáis:

1- Les dinámiques migratóries, actuáis i previsibles, procedents del paísos

candidats difícilment tindran una dimensio que pugui arribar a constituir-se en

un "factor de risc" específic en cap ámbit de la vida social. Aitres dinámiques

migratóries plantegen reptes, quantitatius i qualitatius, molt mes complexes

que les que s'originen en els paísos candidats.

2- L'estructura social de Catalunya es ja prou madura i está prou

internacionalitzada com per poder assumir poblacions estrangeres en peu

d'igualtat respecte deis autóctons i relacions estructuráis intenses amb nous

paísos sense patir especiáis dificultáis. Tan sois cal comptar amb les dificultáis
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que pot plantejar, per a la incorporado d'aquestes poblacions, les mesures

transitóries que s'acordin fins arribar a la plena integració i que poden

plantejar millors condicions de ajust, pero, també algunes tensions per els

residents nacionals deis nous pa'ísos membres que viuran aquest període de

transició amb indubtables incomoditats subjectives, i probablement també

objectives, i potser també en situacions "d'irregularitat transicional" amb

solució temporal garantida.

3- La diversitat de models de vida, la diversitat d'estructures socials i familiars i la

maduresa del mercat de treball combinats amb una considerable

homogeneítat entre aqüestes formes básiques d'organització social que

caracteritzen Catalunya i les expectatives i valors dominants en les societats

que s'integren al projecte europeu, permeten esperar una acomodado

relativament fácil de la societat catalana al nou escenari UE-25 o UE-27, així

com una possibilitat clara d'incorporar ciutadans procedents deis pa'ísos

candidats, que en la dimensió esperable en qué es pot xifrar aquesta

incorporado, difícilment plantejará cap problema especialment crític.

Tampoc en aquest ámbit, per tant, s'identifiquen impactes negatius significatius

desencadenáis per ('ampliado de la Unió Europea.

4.3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliacio de

la UE en l'estructura social de Catalunya

L'ampliació de la Unió és, en si mateixa, un pas amb conseqüéncies económiques i

polítiques eminentment positivés. Ho és per al conjunt de la Unió, tot i que pugui

comportar costos d'incorporació per a alguns deis 15 membres actuáis o per a

algunes regions deis paísos de la UE-15. Ho és, també, per ais pa'ísos que

s'incorporen a la Unió tot i els esforgos que l'assumpció del cabal comunitari els hi

hagi pogut plantejar. També des del punt de vista social, i mes encara en un entorn

tan incert com el que s'está vivint ai final de 2002 i principi de 2003, la perspectiva

de l'ampliació de la Unió aporta un valor social significatiu per al conjunt de les

societats implicades que també afecta a Catalunya que, a mes, ha de suportar pocs

costos associats a aquest benefici social de pertányer a una comunitat internacional
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creixentment integrada i cada cop mes ampie territorialment, económica i

demográfica.

L'impacte social directe mes esperable, la incorporado de ciutadans deis nous pai'sos

membres, té també una clara vessant positiva ja que ajuda en la configurado d'una

societat diversa sense plantejar especiáis problemes de confrontado cultural, social,

económica, demográfica ni tampoc, un cop aprovats els pactes d'adhesió i superades

els mesures transitóries que puguin afectar a la lliure circulado de les persones, de

drets de ciutadania en un marc de diversitat.
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5. ENSENYAMENT

5.1. Estat de la qüestió

Un cop mes, l'impacte de 1'ampliació sobre un aspecte central de ('estructura social

catalana com ho és un deis principáis sistemes de formació del capital social,

l'ensenyament i el sistema educatiu, es deriva directament i exclusiva del fet

immigratori i, de forma molt mes indirecte i circumstancial, de la possible

modificado, incorporado o ampliado d'algunes, per rao de les necessitats del paísos

de l'ampliació, de les polítiques comunitáries, que en aquest camp podrien centrar-se

en l'adequació, a través de la formació deis recursos humans, a Íes noves condicions

deis mercats de treball o a la potenciado de polítiques actives d'ocupació basades

també en polítiques formatives.

Peí que fa al primer aspecte i com ja s'ha assenyalat, les dimensions de la immigració

procedent deis paísos de l'ampliació no és la primera font de preocupado de les

polítiques d'incorporació de filis d'immigrants al sistema educatiu. D'altra part, i tot

que es tracta d'una immigració amb diferencia lingüística alta, el grau de

diferenciado global cultural és molt menor que el que presenten els immigrants

procedents d'África o Asia, i en alguns aspectes, fins i tot menor que el deis

immigrants llatinoamericans.

En aquest sentit és important posar de manifest que el nivell formatiu deis

immigrants procedents, en general deis paísos de Test, és el mes alt després deis

nacionals procedents de la UE-15 i de la resta de I OCDE. Les xifres orientatives mes

recents disponibles, que son sobre el municipi de Barcelona de gener de 2003,

mostren un 43,3% deis immigrants amb estudis primaris; un 26,8% amb estudis

secundaris i un 28,9% amb estudis superiors. Els tituláis mitjos i superiors per les

árees del Magrib i l'África subsahariana son, respectivament, 15,1% i 8,2% per al

Magrib i 20,1 i 9,5 per a l'África subsahariana. És molt probable, encara que no es

disposa d'aquesta informado amb data recent per paísos, que aqüestes dades siguin

encara mes bones per ais deu paísos de l'ampliació ja que la situado pitjor es dona a

Romanía i Bulgaria.
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Nivefl d'estudis de la poblado

TOTAL

Homes

Dones

África del nord i Magrib

Homes

Dones

África subsahariana

Homes

Dones

América del sud

Homes

Dones

Europa central i oriental

Homes

Dones

Unió Europea

Homes

Dones

estrangera de 16

Poblado
estrangera

138.782

73.927

64.855

12.014

8.328

3.686

2.354

1.586

768

62.355

28.273

34.082

9.070

4.741

4.329

19.824

10.774

9.050

anys i mes a

% Estudis
primaris

45,5

49,0

41,5

75,5

74,8

76,9

68,8

68,8

68,8

41,0

41,1

41,0

43,3

48,7

37,4

24,5

23,0

26,0

la ciutat de Barcelona. Gener

% Estudis
secundaris

25,9

24,2

27,8

15,1

15,4

14,5

20,1

18,9

22,5

31,8

32,4

31,2

26,8

28,0

25,4

25,2

25,3

25,2

% Estudis
superiors

27,1

25,3

29,1

8,2

8,7

6,9

9,5

10,8

6,8

25,4

24,6

26,1

28,9

22,2

36,2

49,0

50,6

47,5

2003

1,6

1,5

1,6

1,2

1,0

1,7

1,7

1,5

2,0

1,8

1,9

1,6

4,1

1,1

1,1

1,2

1,2

1,3

Font: Departament d'Estadística. Ajuntament de Barcelona

De fet, el primer informe de la Comissio Europea sobre tes polítiques d'ocupació deis

pa'ísos candidats sitúa, peí que fa a la implicado de les empreses en la formado

professional continua, a la República Txeca, Estonia, Letónia, Eslovénia, Lituánia,

Polonia i Hongria per davant d'Espanya, que, en l'Europa deis 25, només supera a

Bulgaria, Portugal, Grecia i Romanía en aquest ámbit formatiu. Peí que fa ais

treballadors contractats implicáis en aquests processos formatius, Espanya se sitúa

només per darrera de la República Txeca i Eslovénia, amb prop del 25%.

Aqüestes dades signifiques que raportació de capital social deis pa'ísos de rampliació

té una considerable qualificació i, també, una mes que respectable capacitat

formativa, el que millora sensiblement !a seva capacitat d'acomodació i de generado

d'entorns familiars i formatius forts per ais seus descendents.

Sens dubte, les diferencies lingüístiques, i aquest 43% de poblado amb només

estudis primaris, requereixen d'un esforg addicional per part del sistema educatiu per

a una incorporado plena d'aquesta poblado. La seva proximitat cultural, una

estructura de valors molt sólida al voltant de la relleváncia social i personal de

l'educació i un entorn grupal amb un nivell alt de formado, fan molt menys dificultes

el procés d'adaptació i aprenentatge.
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5.2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació

de la UE en l'ensenyament

Un cop mes, sembla evident que no es poden detectar especiáis impactes negatius

per al sistema educatiu derivats ni de la immigració de i'Est ni de l'ampliació de la

Unió a 25. Tan sois la incorporado de Romanía i Bulgaria, avui per avui excloses de

l'ampliació, amb una immigració mes nombrosa i menys qualificada, podrien generar

algunes tensions significatives en el sistema educatiu i sempre menors que les que

plantegen altres col-lectius d'immigrants.

Els dispositius previstos en el sistema educatiu, com el Pía d'Acollida deis Centres

Docents, per fer front a la necessitat d'incorporació rápida de la poblado immigrada

al procés formatiu, troben una poblado relativament fácil d'incorporar en els

nacionals del paisos de l'ampliació. Cal, finalment recordar que ei nivell de demanda

d'educació infantil d'aquesta poblado, adaptada a baixes taxes de natalitat en els

seus paísos d'origen és també menor que les d'aitres col-lectius.

Des del punt de vista de la incorporado al mercat de treball, tot i que aquest ja no és

un tema que correspongui tractar en aquest informe, sí és rellevant posar de

manifest dos possibles problemes específlcs que pot generar a Catalunya la poblado

provinent deis paísos de l'ampliació. En primer lloc, es pot assenyalar la

problemática, forga comú, que pot provocar la sobrequalificació en un mercat de

treball que sovint buscar en l'immigrant má d'obra no qualificada. En segon Hoc, i

també com a conseqüéncia d'aquest alta qualificació, especialment técnica, pot

aparéixer una certa competencia directe amb els autóctons per l'accés a llocs de

treball de mitja i alta qualificació, sobretot en moments en els que es produeixin

tensions en el mercat de treball.

r

5.3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de

la UE en l'ensenyament

Un cop mes cat repetir que, peí que fa a l'impacte directe de l'ampliació de la Unió,

generat principalment per la immigració o la lliure circulació de les persones, peí que

fa al sistema educatiu i a l'ensenyament no es troben indicis d'impactes positius
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remarcables. La minsa quantitat d'efectius immigratoris presents fa difícil que aiguns

elements qualitatius puguin teñir un impacte rellevant.

Si la massa crítica assolís una certa dimensio es podrien produir potser dos efectes

positius sobre el sistema d'ensenyament a Catalunya:

1- En un marc de forta immigració, la presencia en el sistema educatiu i

d'ensenyament d'estrangers amb una diferenciado cultural considerable,

sobretot peí que fa a l'idioma, pero, en canvi amb proximitats culturáis i

hábits i valors educatius similars, pot aportar un valor de enllac, i normalització

deis factors diferenciáis entre els autóctons i altres immigrants molt mes

diferenciáis que els nacionais deis paísos de l'ampliació.

2- El considerable nivell formatíu aportat pels nacionais deis principáis paísos de

l'ampliació, especialment en l'ámbit deis ensenyaments técnics i professionals,

que converteix els seus paísos amb competidors clars de Catalunya en

l'atracció d'inversions, especialment industriáis, com s'ha pogut comprovar ja

en un parell d'experiéncies així com la seva alta competitivitat en el propi

mercat de trebaíl de Catalunya, poden incentivar la millora deis sistemes

d'ensenyaments professionals, sempre menystinguts en el nostre sistema

educatiu.

3- Com ja s'ha apuntat amb anterioritat, I'obertura al mercat deis paísos de

l'ampliació a partir d'estructures productives molt envellides pot comportat la

necessitat de polítiques actives d'ocupació que puguin arribar a teñir alguna

dimensio comunitaria que pot arribar a impacte positivament en el nostre

entorn.
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6. HABITATGE

6.1. Estat de la qüestió

En els darrers vint anys, de forma paral-lela a la progressiva obertura de les

poiítiques d'habitatge al lliure funcionament deis mercats, han anat prenent eos en el

sí d'Europa un conjunt de problematiques d'habitatge que es mostren resistents a les

mesures internes deis pa'ísos, bé sigui per insuficiencia deis recursos esmergats, bé

per la inadequació deis instruments. Assenyalem com a mes rellevants i mes

comunes, les problematiques d'accés a un habitatge per part deis joves, la caiguda

de l'oferta d'habitatge de lloguer (especialment el social), la inadequació deis

habitatges deis pares existents per a la gent gran i per a les persones amb

disminució que els ocupen, el malbaratament de recursos que suposa la presencia

abundant —i molt elevada en algunes zones— d'habitatges desocupáis

permanentment, la degradado de determináis barris antics, conseqüéncia i causa,

alhora, de processos d'exclusió social, la degradació de barris de construcció

intensiva i de baixa qualitat (pública i privada) en els anys 60 i 70, que no han

seguit, a mes, programes de manteniment, el creixement del nombre de persones

sense sostre, la presencia creixent de persones immigrades mal tolerades, des del

punt de vista de l'habitatge, per part de propietaris i veíns, o la proliferació de

situacions abusives en la contractació d'allotjament per a col-lectius amb menys

recursos i amb menys capacitat de negociado.

Ates que el finangament és una pega clau en aquest sector, es podría pensar que la

forta integrado deis mercats financers a nivell europeu propiciaría que eis mercats

d'habitatge s'anessin igualant, pero, de moment, la constatado és que els tipus

d'interés hipotecaris, les condicions deis préstecs i els preus deis habitatges

segueixen pautes diferents en cada país i comporten així nivells diferents de

problematiques a resoldre.

El programa URBAN, que la UE va posar en marxa l'any 1994, va ser un primer

reconeixement de les dificultats que algunes ciutats trobaven per fer front amb els

seus propis recursos ais processos de degradació de barris, que és una de les

problematiques abans esmentades. La prolongado en el programa URBAN II (any
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2000) per al període 2002-2007, confirma aquesta necessitat. Els programes URBAN,

concebuts pero des d'una óptica urbanística i social, o els programes EQUAL

(INTEGRA) de lluita contra la discriminado i les desigualtats en el mercat de treball,

o els INTERREG, per a la integració territorial harmónica, no teñen el seu origen en

competéncies en materia d'habitatge, les quals no formen part de les responsabilitats

directes de la UE, pero teñen, indubtablement, una incidencia directa i clara en

l'ámbit que ens ocupa, ja que no es concep un procés de regeneració urbá, o un

procés d'integració social, sense afectar de pie la situació en la que es troben els

habitatges: com diu FEANTSA1, Taccés a l'habitatge és la clau principal de la inclusió

social".

La tendencia que s'está seguint a Europa en el camp de l'habitatge s'orienta cap a

una forta obertura de la provisió d'habitatges al mercat lliure i a una reducció de la

intervenció pública i a la liberalització deis circuits, amb la conseqüent pérdua de la

tradicional cobertura universal que caracteritzava la majoria de sistemes d'habitatge

europeus. Es podría dir que Europa es va aproximant a una estructura mes propia

deis sistemes liberáis o deis mediterranis, entre els quals figura Catalunya.

Malgrat aquesta tendencia, pero, les diferencies entre els pares d'habitatge i els

sistemes d'habitatge europeus i el cátala son encara molt notables. Á manera

d'aproximació s'apunten aquí cinc grans trets que diferencien avui encara de manera

clara el pare d'habitatge de Catalunya del europeu.

1- Dimensionament del sector públic respecte del privat. A Catalunya, el pare

públie suposa un 3,5% del total i la nova oferta anual no arriba a 0,2

habitatges per 1.000 habitants, mentre que la mitjana de la Unió europea es

sitúa en un 18% d'habitatge de lloguer social (básicament públic) i en 81

habitatges per cada 1.000 habitants.

2- El segon tret diferencial és la inexistencia de pares de lloguer privats pero

convinguts amb l'administració pública, amb l'objectiu de complementar

l'oferta pública directa.

1 FEANTSA: Federado Europea de lesOrganitzacions que treballen amb persones sense sostre.
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3- Un tercer tret diferencial de l'habitatge a Espanya és l'atomització del pare de

lloguer privat en una proliferació de petits propietaris i una molt reduída

presencia d'operadors de dimensió mitjana o gran, que fa molt difícil de

dirigir-lo cap a objectius socialment necessaris.

4- Abséncia, a Espanya i a Catalunya, d'un sistema d'ajut al pagament deis

lloguers, com existeix a tots els paísos europeus (llevat deis mediterranis), que

permeti trobar un punt d'equilibri, tant en els pares públics, com en els

convinguts, com en els privats, entre el cost de promoció, gestió i

manteniment deis habitatges i el preu máxim que una llar pot satisfer en

fundó del seu nivel! d'ingressos i de les característiques familiars.

5- Manca d'una provisio suficient d'habitatge de proteccio oficial per a la venda.

És important posar de manifest aqüestes diferencies que confegeixen una evident

feblesa a la política d'habitatge catalana des del punt de vista social, molt

especialment en uns moments en qué en la majoria de paísos europeus s'alcen veus

contra la liberalització i els perills que está comportant des del punt de vista de la

polarització social, l'increment de la marginado de capes i col-lectius amb menors

recursos, i el risc d'exclusió.

Segons fonts europees, els paísos de la UE destinen, com a mitjana, el 28% del PIB

a la proteccio social (oscil-lant entre el 16% i el 35%) pero els pagaments destináis

específicament a cobrir despeses d'habitatge no arriben al 5%2 i, segons un estudi

realitzat per FEAIMTSA3, a la UE hi havia, l'any 1998, 3 milions de persones sense

habitatge propi i uns 15 milions de persones que vivien en condicions

d'infrahabitatge i de sobreocupació.

La forta correlació entre habitatge i integrado social - i la seva recíproca, entre

manca d'habitatge digne i exclusió social- és admesa universalment i no cal dir que el

cas de Catalunya, amb un molt menor pes específlc de pares públics, l'escassa

representado del mercat del lloguer - i aquest encara, a mes, sotmés a les Neis

lliures del mercat- i la práctica abséncia d'oferta d'habitatge de compra protegit,

2 En el cas de Catalunya el percentatge es mou al voltant del 0,5%.

3 FEANTSA, 1998.
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s'arrenglera entre els paísos amb mes dificultats per fer front a aqüestes realitats

d'exclusió descrites tant obertament per la Comissió.

És a dins d'aquest context que cal situar la propera ampliado de la UE amb els paísos

del centre i est d'Europa (República Txeca, Hongria; Estonia, Lituánia, Letónia,

Polonia, Eslováquia, Eslovénia, Malta i Xipre), i és només dins d'aquest context que

es pot valorar la incidencia que ('ampliado podrá teñir sobre el sector de l'habitatge a

Catalunya.

Es poden identificar tres tipus de repercussions de 1'ampliació sobre el mercat de

l'habitatge a Catalunya:

1- Augment de la demanda d'habitatge via immigració o via mobilitat de capitals

deis paísos de 1'ampliació, facilitada per la moneda única.

2- Obertura o eixamplament deis mercats d'inversió per al sector de la

construcció cátala, relacionada amb el fort déficit de construcció i de

rehabilitació que caracteritza aquests paísos. Óbviament, es tracta d'un

impacte netament económic.

3- La tercera línia possible de repercussió és indirecta, i es produirá en la

mesura que la particular situado de gravetat en les problemátiques

d'habitatge en els paísos candidats pugui ser un detonant que acabi de

convencer les altes instáncies europees de la necessitat d'intervenció i de la

necessitat d'adopció d'una estrategia europea per a l'habitatge.

No hi ha dubte, que l'habitatge és un element clau en el procés d'integració social,

pero també és ciar que les repercussions identificades, peí que fa a la primera línia

de repercussió i vistos els volums migratoris i la tipología de les migracions

procedents deis paísos candidats que son esperables, l'ampliació, com a tal, tindrá

una incidencia marginal en la, d'altra part ja prou greu problemática de l'habitatge a

Catalunya, que está molt mes afectada per altres coHectius immigrants tan en

termes quantitatius com qualitatius (especialment si considerem a Romania i Bulgaria

excloses de Tactual ampliado) i fins i tot per una part important de la poblado

autóctona. Peí que fa a l'impacte en el mercat de l'habitatge a través d'un increment

de la mobilitat de capitals que es puguin orientar cap el mercat cátala de l'habitatge

procedents deis paísos de l'ampliació es tracta d'una possibilitat que en qualsevol cas
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será, també, inevitablement marginal si considerem la situado deis mercats nacionals

d'habitatge de cada un deis pa'ísos de l'ampliadó tal que es pot valorar a través de

les taules adjuntes aportades per l'informe de base sobre aquest tema i que fan

preveure, en una primera etapa, una forta tendencia al consum intern en el mercat

de l'habitatge. D'altra part, l'evolució, brutalment inflacionaria del mercat cátala i

espanyol de l'habitatge, fan que estigui deixant de ser una alternativa inversora gaire

atractiva i sobre tot poc assequible per a paísos amb rendes per cápita properes a la

meitat de la renda per cápita catalana i en alguns inferior a la meitat.

Peí que fa a la segona línia de repercussió, i vista l'evolució del mercat cátala i

espanyol de l'habitatge i com es pot veure nítidament a través de l'informe de base

sobre el tema, és clarament possible que els mercats interiors de la construcció i

l'habitatge deis paísos de rampliacio sigui altament atractiu per a les empreses

catalanes i espanyoles del sector de la construcció. Aquesta és, pero, una línia

d'análisi que s'incorporará a l'informe final a través de l'informe sobre les

repercussions económiques de rampliacio.

La tercera línia de repercussió identificada a l'informe de base se centra en l'efecte

que pot teñir la penosa situado del pare d'habitatges deis paísos de rampliacio sobre

les polítiques comunitáries en el sentit de modificar les prioritats d'aquestes

polítiques fins el punt d'avangar cap a la construcció d'una política forta d'habitatge

d'ámbit comunitari que no seria possible sense la inclusió en ella deis actuáis 15. En

aquesta possible direccio sembla que apunta la creixent rellevancia de les polítiques

urbanes davant la degradado generalizada en la s'estan sumint els barris periférics,

receptors principáis de la immigració, d'una bona part de les ciutats europees.

En conseqüéncia, les altes instáncies europees han indos la "qüestió urbana" com un

deis elements importants en el terreny de la lluita contra els desequilibris económics i

socials. En el segon Informe de la Comissió sobre la Cohesió Económica i Social4

s'assenyalen dues dimensions en relació a aquest objectiu: la persistencia de

desequilibris territorials, i el paper de les zones urbanes com a centres de creixement

per assolir un desenvolupament policéntric, pero en les que es concentren bosses de

gran pobresa. En el primer aspecte, l'informe reconeix que els desequilibris

COM (2001) 24 final.
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territorials que eren ja a la base de la Perspectiva Europea cTOrdenació Territorial

(PEOT) de 1999, adquirirán una dimensió addicional amb l'ampliació. En el segon,

comenta que les zones urbanes de la Unió presenten les disparitats socials i

económiques mes marcades i que a alguns barris existeixen nivells de pobresa i

d'exclusió molt elevats i que, també aquí, l'ampliació engendrará un important

augment de les disparitats socials, económiques i territorials.

La "qüestió urbana", situada en el centre del canvi económic, social i territorial, és

considerada una de les prioritats futures per a la cohesió económica i social: "moltes

disparitats es concentren a les ciutats, on les zones amb problemes d'exclusió i

pobresa son molt próximes a les de gran prosperitaf. En aquest sentit, com ja

apuntava la Comunicació de la CE "Towards an Urban Agenda in the European

Union"5, la UE, tot i no teñir un mandat explícit per desenvolupar polítiques urbanes,

"hauria de jugar un paper complementan en la direcció de projectes urbans, en la

mesura que té responsabilitat política en molts sectors que teñen una relació directa

amb el desenvolupament i ¡a qualitat de la vida en les árees urbanes".

Un deis primers programes concrets que van reconéixer la necessitat d'una iniciativa

comunitaria relativa a la regenerado económica i social de les ciutats i deis barris en

crisi, amb la finalitat de fomentar un desenvolupament urbá sostenible, va ser el

URBAN, de l'any 1994, per al període 94-99, que va ser complementat durant el

mateix període per projectes pitot urbans (PPU), amb carree a dons del Fons Europeu

de Desenvolupament Regional FEDER. L'any 1998 la Comissió va reconéixer l'eficácia

d'aquest programes6, cosa que va donar peu a la seva prorroga a través del

programa URBAN I I7 , l'any 2000, per al període 2000-2006.

El nou programa té dos objectius principáis:

a) Fomentar 1'elaboració i l'aplicació d'estratégies especialment innovadores a

favor d'una regeneració económica i social sostenible de les ciutat petites i

mitjanes o deis barris en crisi de les grans aglomeracions; i

5 Comunicado de la Comissió COM (97) 197.

6 COM (1998) 605 final.

7 URBAN I I , Comunicació de la Comissió ais Estats membres, de 28 d'abril de 2000
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b) Millorar i intercanviar els coneixements i les experiéncies sobre la

regenerado i el desenvolupament urbá sostenible a la Unió Europea.

La iniciativa URBAN II es concentra al voltant de setanta zones urbanes amb mes de

10.000 habitants, repartides en tot el territori de la Unió de la manera següent:

Alemanya 12; Estat espanyol, Italia i Regne Unit 10; Franga 9; Bélgica, Grecia,

Portugal i Holanda 3; Austria i Finlandia 2; i Dinamarca, Irlanda i Suécia 1.

La previsió de canalització de fons FEDER cap a Catalunya, a través del programa

URBAN II ha estat extremadament restrictiva8, cosa que pot conduir a la situació

descrita per M. Barnier9 "com un risc de manca de cobertura europea per a les

regions que actualment constitueixen Objectiu 1 i que deixaran de ser-ho sense

haver completat el procés de convergencia previst".

De cara al futur, i en un context de la Unió ampliada, s'enduriran mes encara les

possibilitats d'accés a fons europeus per les raons ja exposades en els apartats

anteriors, i aixó afectará sens dubte, de forma negativa, les necessitats de

remodelació urbana de moltes ciutats grans i mitjanes de Catalunya.

Com reconeix D. Dujols, referint-se a la situació de la xarxa d'habitatge social a

Franga i el paper que pot exercir en !a millora de la convivencia i la integrado social

en els barris, "per primera vegada els reglaments deis fons estructuráis integren

explfcitament la dimensió urbana, cosa que és una innovado, pero sabem que de

8 El 14 de gener de 2002, la Comissió Europea va aprovar el programa per a la regeneració urbana de

Sant Adriá del Besos, centrat en el barrí de la Mina. L'ajut comunitari per al període 2000-2006 será

de 12,3 M EUROS. Aquest programa, que va ser presentat peí Consorci de la Mina, en el qual

participen l'Ajuntament de la població, la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, té com

a prioritats la promoció de les noves tecnologies, la millora de l'entorn empresarial, l'accés de grups

desafavorits al mercat laboral i la millora de l'entorn urbá.

9 M. Barnier, Comissari europeu, responsable de la Política regional I de la Reforma de les Institucions,

a la conferencia "Ciutats i cohesió. Lligons apreses de la iniciativa comunitaria URBAN", a Londres,

juliol 2002.
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cara al futur la competencia será molt dura ja que no está previst que els fons creixin

al mateix ritme que el nombre d'habitants, amb ¡'ampliado europea/A0.

No obstant aixó, en aquest camp, en el que, com s'ha dit, les mancances deis paísos

candidats no son tan diferents de les de molts barris de les ciutats de la Unió actual,

l'ampliació pot obligar a un canvi de perspectiva en els diagnóstics de la Comissió i a

posar en evidencia la necessitat d'incrementar els esforgos col-lectius per assegurar

un tractament mes igualitari entre zones amb problemátiques semblants, cosa que

podría suposar una recuperado de fons cap a determinades destinacions de

Catalunya.

Ratificant el que diu Dujols, "donar una oferta d'igual qualitat per a totsf és també un

mitja molt potent per fer efectius els tractats que parlen de lluita contra la

discriminado i a favor de la inclusió: les condicions de ¡'habitat, el fet d'oferir a

tothom un habitatge de qualitat i ben locaiitzat que permeti la millor integrado, que

permeti l'accés ais servéis, prop d'una escola amb oportunitats veritables, és com a

mfnim tan eficag com mantenir determinades accions de recolzament per ajudar

¡Integrado de les persones. Per aquesta rao cal convencer ¡es altes instáncies de la

conveniencia de canaützar fons cap a f'habitatge, encara que ¡a Comunitat no hi

tingui competéncies predeterminades".

10 D. Dujols, Directora de les relacions institudonals i del partenariat de la Unió nacional HLM, a les

Jornades sobre "Renovado urbana: construir el vostre futur, mitjancant l'ajut deis fons estructuráis

2002-2006", Paris, marc 2001.
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Ámbits

Producció
d'habitatges

Merca t de
l'habitatge

Sectors
catalans
implica ts

Industria de la
construcció

Sector
immobiliari
Sector financer

Situado i tendéncies actuáis

UE

Creixement baix de noves
necessitats.

Moderado en la nova
construcció.

Privatitzadó deis pares
públics.

Disminució deis pares de
lloguer

Augment de la compra
d'habitatges.

Liberalització i obertura
deis mércate financers.

Increment deis mercats
hipoteca ris.

Inflado preus.

Tendencia a
1110010109300 de les
condicions financeres:
ti pus interés baixos.

Fortes discrepáncies
fiscals entre paísos.

PECO

Déficits histories
dtiabitatge.

Insuficiencia de nova
producció.

Insuficiencia d'oferta.

Privatitzadó deis pares
púbitcs, radical 0
gradual, segons els
paísos.

Inflado de preus.

Tipus dlnterés alts.

Difícultats de la
normalització fiscal i
jurídica de la titularitat
deis habitatges.

Paper actual UE

Directives sobre control
de redifteadó.

Directives sobre seguretat
en la construcció.

Directives sobre
competéndes
profe55ionals
(arquitectes).

Directives sobre comité
consultiu i informado
estadística en els ámbits
económic i social.

Directives sobre mercat
hipotecar!

Directives sobre
harmonització fiscal.

Directives sobre garanties
deis consumidors

Activitats
vínculables a
l'ampliació

Construcció a
¡"interior de
Catalunya.

Construcció ais PECO

Habitatge necessari
(residénda habitual)
de poblado
¡mmigrada deis
PECO.

Habitatge com
segona residénda de
dutadans PECO.

Habitatge com
inversió de dutadans
PECO.

Impactes per a Catalunya

Directes
Increment demanda
dTiabitatge per
immigradó.

Increment demanda
d'habitatges per
mobilitat de capitals.

Obertura de mercats
de construedó ais
PECO. Per déficits de
producció interna.

Increment dtnversió
estrangera (PECO).

Increment de
demanda
hipotecaria.

Increment demanda
de servéis
immobiliaris
(intermediado i
administrado)

Indirectes

Reforcament de
normatives de
control, del procés
constructiu.

Reforcament de
directives sobre
garanties deis
mercats hipotecaris.

Reforcament de
directives sobre
homogeneítzadó
fiscal.

Reforcament de
normatives sobre
garanties deis
consumidors.
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Ámbits

Distríbució
equitativa deis
habitatges

Pares
d'habitatge i
ciutats

Sectors
cátala ns
implica ts

Servéis socíals.
Habitatge Sodal

Urbanisme i
Rehabilitado

Situado i tendéncies actuáis

UE

Reducdó de la provisió
pública d'habitatge.

Reducdó de les
subvendons genériques
per l'accés a ITiabitatge

Reforcament deis ajuts a
les persones i famílies en
funció deis ingressos.

Reforc. deis ajuts per a la
compra d'habitatge.

Polaritzadó social:
- creixement del nombre

de persones exdoses del
mercat,
- creixement del nombre
de liare mal ailotjades.

Creixement del pes de la
rehabilitado en el PIB.

Degradado de barris i
segregado social.

Estímuls al manteniment i
recuperado deis nudis
histories.

Estímuls a la rehabilitado
i regenerado de pares
públics.

PECO

Reducdó de l'oferta
pública d'habitatge
(radical en alguns
casos).

Ajuts per a la compra
d'habitatge.

Manca de provisió
d'habitatge sodal de
lloguer.

Pares degradats

Insuficiencia dinversió
en rehabilitado

Paper actual UE

Directives sobre
integrado deis joves.

Directives sobre lluita
contra la discriminado

Directives per a la lluita
contra l'exdusió.

Directives sobre
desenvolupament
harmonios i equilibrat del
territori europea

Directives sobre
desenvolupament urbá
sostenible.

Programes i Fons de
desenvolupament urbá.

Activitats
vincula bles a

l'ampliació

Ajuts generáis per
l'accés a Itiabitatge,
poblado immigrada
PECO.

Polítiques
especifiques per a
poblado immigrada
exdosa del mercat.

Ajuts a la
rehabilitado
d'habitatges de
poblado immigrada
PECO.

Rehabilitado
habitatges i edificis
ais PECO

Rehabilitado de
nudis histories i
barris degradats ais
PECO.

Impactes per a Catalunya

Directes

Increment demanda
habitatge sodal
dimmigradó amb
rendes baixes.

Increment demanda
prestadons
económiques
reladonades amb
habitatge per part de
poblado amb rendes
baixes.

Disminudó de la
dotado de Fons
Sodals.

Obertura de mercats
per rehabilitado deis
pares d'habitatge ais
PECO.

Increment de la
demanda d'obres de
rehabilitado.

Increment de
demanda d'ajuts per
a la rehabilitado per
part de poblado amb
rendes baixes.

Dísminudó de la
dotado de Fons
Estructuráis per
programes
(URBAN/EQUAL).

In directes

Increment de les
pressions per
aconseguir una
Intervendó directa
de la UE en la
promulgado dé
normatives sobre
habitatge social.

Increment de
recomanacions UE
peral
desenvolupament
sostenible.
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Tauta 1. Pares d'habitatge i població.

2001

Hongría

Txéquia"

Polonia

Eslováquia

Letónia

Lituánia

Estonia

Xipre

Eslovénia

Malta"

PECO

Untó Europea

Catalunya

Població

10.005.300

10.266.500

38.644.200

5.402.500

2.366.100

3.692.600

1.366.700

759.300

1.990.100

391.400

74.884.700

377.026.200

6.361.000

Llars

3.700.000

4.500.000

12.600.000

1.900.000

1.000.000

1.400.000

600.000

184.000

nd

nd

25.884.000

152.210.300

2.300.000

Pare total

4.080.000

4.369.000

11.900.000

1.682.200

956.000

1.360.000

623.000

275.200

694.700

130.000

26.070.100

170.012.000

2.600.000

Superávit/Déficit
d'habitatges

380.000

-671.000

-700.000

-217.800

-44.000

-40.000

23.000

91.200

nd

nd

-1.178.600

17.801.700

300.000

Habitatges/
1.000

habitants

407,8

425,6

307,9

311,4

404,0

368,3

455,8

362,4

349,1

332,1

348,1

450.9

408.7

' el pare d'habitatges principáis és de 3.829.000.

" pare d'habitatges estimat

Font: Euroconstruct, ONU, Eurostat.

Taula 2. Construccio de nous habitatges

2001

Hongria

Txéquia

Polonia

Esiováquia

Letónia

Lituánia

Estonia
Xipre

Eslovénia
Malta

PECO

Unió Europea

Catalunya

Població

10.005.300

10.266.500

38.644.200

5.402.500

2.366.100

3.692.600

1.366.700

759.300

1.990.100

391.400

74.884.700

377.026.200

6.361.000

Habitatges
acabats

28.100

24.800

106.100

10.300

956

4.463

623

5.083

6.000

nd

186.425

2.000.000

56.515

Habitatges
acabats/1.000

habitants

2,8

2,4

2,7

1.9

0.4

1.2

0,5

6,7

3,0

nd

2,5

5,3

8,9

Font: Euroconstruct, ONU, Eurostat.
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Taula 3. Crédit hipotecan, tipus d'interés i preus deis habitatges
a Europa.

Alemanya
Espanya
Franca
Irlanda
Holanda
Dinamarca
Suécia
Regne Unit

Tipus d'interés
hipotecaris %

6,4

4,3

5,7

4,4

5,8

7

6,3

6,5

Présteos
hipotecaris
concedits

(Nos. índex
100= 1990)

401

229

104

510

592

656

122

187

Preus deis
habitatges
(Nos. índex
100= 1990)

115

140

nd

227

216

142

117

134

Font: C.Trilla. "La Política d'habitatge en una perspectiva comparada'

Gráfic 1. Evolució de la inversió estrangera en immobles a Espanya
Milers d'euros constants 2002

600.000

550.000

500.000

450.000

400.000

350.000

300.000

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

•50.000

Font: Butlletí Estadistic del Banc d'Espanya. Central de Balangos (series temporals completes)
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Taula 4. habitatges de propietat a les principáis ciutats del Centre i Est d'Europa

Ciutats

Praga

Riga

Barcelona

Budapest

[Jubilaría

Vilnius

Belgrad

Zagreb

Tallinn

Sofia

Tirana

7o habitatges de
propietat

12

23

75

75

76

85

85

90

92

93

95

Font: UN-Habitat, segons S. Tsenkova.
Barcelona, estímació propia

Taula 5. Participado pública en la nova construcció d'habitatges. Milers d'habitatges

1998
Letónia
Hongria
Xipre
Polonia
Estonia
Lituánia
Eslovénia
Eslováquia
Txéquia
MitjanaPECO
Unió Europea
Catalunya

Public
0

0,3
0,4
6,3
0,1
0.5
0,8
1,4
6,3

16,1

1

Privat
1,4

19,9
6,2

74,3

1,1
3,7
5,3
6,8

16,3
135

49

Total
1.4

20,2
6,6

80,6
1,2
4,2
6,1
8,2

22,6
151,1

50

%públic
0,0
1,5
6,1
7,8
8,3

11,9
13,1
17,1
27,9
10,7
14,3

2

Font: elaboració propia amb dades ONU, Euroconstruct i DGAÍH de la Generalitat de Catalunya.
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Taula 6. Habitatge social a la Unió Europea

Holanda

Alemanya

Regne Unit

Austria

Suécia

Dinamarca

Noruega

Mitjana UE

Franca

Finlandia

Irlanda

Bélgica

Italia

Portugal

Catalunya

Suíssa

Espanya

Luxemburg

Grecia

lloguer social%

35

26

24

23

22

19

18

18

17

14

11

7

6

4

3,5

3

2

2

0

Font: C.Trilía "La política d'habitatge en una perspectiva europea comparada".

Col.lecció Estudis Socials, n° 9, Fundado "La Caixa".
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6.2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació

de la UE en l'ámbit de l'habitatge

L'ampliació de la UE, de forma indirecta, pot repercutir de diferents formes en

l'habitatge a Catalunya i algunes d'elles poden posar mes pressió a un mercat ja molt

pressionat i inflacionari.

La primera d'aquestes pressions es ia que poden generar els immigrants nacionais

deis paísos de l'ampliació o deis paísos candidats, que será evidentment proporcional

ais moviment migratoris procedents d'aquests paísos. La baixa presencia a Catalunya

d'efectius d'aquests paísos fa preveure que l'impacte será relativament poc

significatiu, encara que en un mercat tan "estressat" com el de l'habitatge qualsevol

petita pressió pot ser molt rellevant. A mes de la poca dimensió quantitativa la

proximitat étnica i cultural, molt important en aquest mercat, especialment en l'ámbit

del lloguer de preu baix, disminueix el risc de tensions socials en aquest camp.

Una segon font de pressions addicionals sobre el mercat de l'habitatge prové del

tipus de demanda que poden manifestar els immigrants procedents deis paísos de

l'ampliació. Si bé és cert que una part d'aquests immigrants canalitzará la seva

necessitat d'habitatge a través del mercat lliure, molt probablement una altra part

important s'adregará a l'oferta d'habitatge social de Catalunya per rao del nivell

d'ingressos o per rao de manca de regularització de la seva situació laboral. Aquests

casos suposaran un increment de demanda, o bé de provisió d'habitatge públic, o bé

d'ajuts socials o prestacions económiques relacionades amb l'habitatge (avals,

subvencions per al pagament de lloguers, etc.). Aixó pot comportar una competencia

entre els ciutadáns autóctons i la poblado immigrada per l'accés a uns recursos

públics molt escassos encara que aquesta será una competencia compartida amb

tota la resta de la poblado immigrada i amb una part important deis autóctons (joves

especialment).

Aquest increment de demanda pot venir, a mes, acompanyat d'una major dificultat

per accedir a recursos comunitaris en els ámbits de la intervenció urbana i social, tot

i que Tactual posició de Catalunya, ja exclosa d'alguns d'aquests fons, fa pensar que

Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre Catalunya. Ambit Societat — 48



aqüestes possibles modificacions deis criteris d'assignació a mig termini deis fons

estructuráis tinguin pocs efectes.

6.3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de

la UE en l'ámbit de l'habitatge

En aquests darrers temps, resulta difícil trobar cap mena d'element positiu en el

mercat i en la política d'habitatge des del punt de vista social. La construcció i

l'habitatge quasi bé sempre només aporten bones noticies des del punt de vista

económic. Així és també des del punt de vista que centra l'atenció d'aquest informe.

La situació deficitaria i caracterizada per la degradado, deis pares d'habitatge deis

pa'ísos de ('ampliado poden ser una magnífica oportunitat de negoci per el potent

sector de la construcció espanyol i cátala. Aquesta será, pero, una reflexió que

s'aprofundirá en l'apartat económic d'aquest informe.

A banda d'aquesta conseqüéncia, l'ampliació pot evidenciar la necessitat d'algun

nivell d'harmonització en el mercat de l'habitatge. Els camps mes propicis a aquesta

perspectiva poden ser l'ámbit técnic, l'ámbit financer i l'ámbit fiscal. Podría ser que

aquesta dinámica s'amplies a algunes árees de la política social d'habitatge tot i que

es fa difícil imaginar que els estats nacionals estiguin disposat s a compartir a curt

termini una política pública tan cara i tan sensible socialment i económica.
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7. SEGURETAT CIUTADANA

La seguretat, en sentit ampli (seguretat personal i seguretat ciutadana), s'ha situat

en el centre del debat social i polític actual fins el punt que comenga a plantejar-se

una perspectiva de futur en la que apareix el repte d'haver d'escollir entre Ilibertat i

seguretat com opcions centráis i incompatibles del model social. La inseguretat

ciutadana de la qüotidianéítat; el Crim Global Organitzat (CGO) vinculat a la

corrupció, el narcotráfic i el tráfic d'armes; el terrorisme, l ' l l de setembre de 2001;

les crisis d'Iraq i de Corea del Nord i la reacció estratégica de ¡'administrado Bush

davant tot plegat, entre d'altres factors, semblen acostar a la societat global cap

aquest dilema. L'impacte social d'aquesta dinámica es obvia. I la vinculació d'una

part d'aquesta preocupació creixent per la seguretat está vinculada al fet migratori i,

especialment encara que de forma menys explícita, a la lliure circulado de les

persones i la desaparició de les fronteres. L'especial significado que han adquirit en

alguns d'aquests ámbits de preocupació els paísos de Test europeu, amb especial

intensitat en el cas de Rússia, han constru'ít un imaginan social que vincula ais pa't'sos

de l'est i ais seus nacionals amb les máfies russes i el CGO. Tenint en compte que la

percepcio de seguretat o inseguretat és un factor element central en la construccio

del model de convivencia social és inevitable plantejar-se la identificado, análisi,

avaluació i, en la mesura del possible, desenvolupament de suggeriments i propostes

d'actuació, de les conseqüéncies que es pot preveure que tindrá per a Catalunya el

procés d'ampliacio de la Untó Europea en aquest camp que pianteja quatre qüestions

principáis:.

La primera de les qüestions a tractar té a veure amb la necessitat d'esbrinar

l'impacte de la desaparició i allunyament de les fronteres exteriors i el seu impacte

en la seguretat interior.

La segona qüestió ens dura a intentar refórmular "el problema de la inseguretat

ciutadana" en aquest nou context.

La tercera qüestió se centra en la necessitat de revisar l'eficácia global del model

tradicional de control policial de la delinqüéncia, en un context de degradado del

servei públic de seguretat i amb una particular consideració a les disfuncions própies

del model policial existent a Espanya i, específicament, a Catalunya.
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Rnalment, procurarem identificar !a situació actual de la inseguretat ciutadana a

Catalunya en el context del procés d'integració europea i, en la perspectiva de

l'ampliació projectada de la UE, les tendéncies que, presumiblement, marcaran la

seva evolució en els propers anys.

7.1. Estat de la qüestió

A Catalunya el problema de la inseguretat ciutadana s'ha incrementat en els darrers

anys. Així, l'índex global de victimitzacio ha passat de 12,84 al 1998 a 14,92 al 2000;

la rátio global de multivictimització de 1998 era 1,48 i al 2000 s'incrementava fins a

1,61; i, finalment, l'índex global de fets delictius passava de 19,07 al 1998 a 24,07 al

2000.

Al costat d'aquesta dinámica s'ha de situar la dinámica global del CGO i el seu

impacte a Catalunya. D'acord amb els cálculs mes prudents, l'any 1993, només els

benefícis (que no pas els ingressos) generats peí conjunt de les activitats crimináis

en el món ja superaven el bilió anual de dólars, equiparant-se així al total del

pressupost federal deis Estats Units per a aquest .mateix any. Una altra dada

significativa és que només el tráfic mundial de drogues va superar, l'any 1994, els

500.000 milions de dólars, és a dir, un volum de diner superior al generat peí comerg

mundial de petroli aquest mateix any.

Les xarxes flexibles del crim, poden aprofitar, cada cop mes, les avantatges

competitives própies de la nova economía global: d'una banda, uns entorns locáis

propicis -domináis tradicionalment per les máfies- i, de l'altra, una prodigiosa

capacitat de les xarxes globals del crim per eludir les regulacions nacionals i els

burocratitzats procediments de la col-laborado policial internacional.

A Catalunya, el Departament d'Interior té coneixement de l'existéncia d'almenys 70

(unes 200 a tota Espanya) bandes de delinqüents integrades per ciutadans de fins a

quaranta nacionalitats distintes, que están dedicades professionalment, al blanqueig

de diners, el tráfic de coca'ína i hatxís o la falsificado de documents, pero també al

tráfic de persones, de dones en particular, els atracaments, el robatori o el tráfic de

vehicles de gran cilindrada. Entre aqüestes bandes s'hi troben les tríades xineses

(dedicades a la immigració ¡I- legal i l'extorsió), les diferents famílies de la mafia
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italiana (amb les seves ocupacions tradicionals), els cártels colombians (que

darrerament han estés les seves activitats a l'atracament de joieries), la yakuza

japonesa (que segueix amb el tráfic de drogues, la prostitució i, darrerament, també

la falsificado de rellotges de luxe), la mafia russa (instal-lada a Catalunya sobretot

per a viure-hi i dirigir els seus negocis), els "nigerians" (especialitzats en prostitució),

els "albanesos i kosovars" (que prefereixen els robatoris de naus industriáis -una

dada significativa: 10 accions l'any 1995 i mes de 2.000 durant l'any 2000-), etc.

Situado aquesta que ve a acreditar, a casa nostra, els vineles existents entre les

bandes locáis de delinqüents i les xarxes que constitueixen el fenomen del Crim

Organitzat Global.

Tot i el convenciment generalitzat que les principáis formes de delinqüéncia

organitzada, el terrorisme o el frau ja no es poden tractar eficagment únicament en

un marc i que la lletra deis Tractats permetria un enfocament globalitzat del tema,

no es pot parlar amb propietat de l'existéncia d'un auténtic ordre públie europeu

basat en la lluita unificada contra el terrorisme, el tráfic de drogues i el Crim

Organitzat Global.

7.2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació

de la UE en la seguretat

En aquest escenari els principáis efectes negatius que pot aportar ('ampliado de la

Unió i que, d'alguna ,manera poden afectar a Catalunya, son tres:

1- El repte de les noves fronteres exteriors.

2- La crisi del control policial de la delinqüéncia

3- La percepció sobre l'assignació de responsabilitats a l'augment de la

inseguretat ciutadana.

Una de les bases principáis que suporten el projecte de la Unió Europea és la

desaparició de les fronteres interiors i en el refor^ament de les fronteres

exteriors i del control de les migracions i deis drets d'asil.
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En la perspectiva de l'ampliació de la Unió Europea, la seguretat de les fronteres

exteriors esdevé, encara mes, un tema essencial. No pas sense rao, si es té en

compte que a l'horitzó -si s'hi acaben integrant els actuáis tretze paísos candidats-,

la Unió ampliada acabará tenint fronteres amb Bielorússia, Ucra'ína, Moldavia,

Georgia, Armenia, Irán, Iraq o Siria. Els futurs Estats membres esdevindran

responsables de la seguretat interior de la Unió alhora que estaran sota l'efecte d'un

procés de transido económica i social. El cert és, pero, que les actuáis fronteres

exteriors de la Unió europea constitueixen una anella feble de protecció que

amenaga el nivell de seguretat interior deis Estats membres, especialment en un

espai sense fronteres interiors: a la UE hi ha actuafment, segons estimacions

impossibles de comprovar, uns tres milions d'immigrants clandestins, pero anualment

entren mig milió mes. En aquest sentit es manifesté, el desembre de 2001, el Consell

europeu de Laekenen en una de les seves conclusions: «Una millor gestió del control

a les fronteres exteriors de la Unió contribuirá a lluitar contra el terrorisme, les

xarxes d'immigració il-legal i comerg d'éssers humans».

Son, justament, els nous desafiaments a la seguretat interior els qui pressionen a

una Unió europea en procés d'ampliació a considerar les fronteres exteriors com a

una qüestió prioritaria. En aquest context, li és imprescindible a la Unió abordar,

almenys, quatre qüestions principáis:

• Assegurar la confianga mutua entre els Estats membres.

• Millorar l'eficácia de la lluita contra la immigració clandestina, contra el comerg

d'éssers humans i contra els tráfics relligats a la criminalitat organitzada i a la

droga.

• Donar-se els mitjans per a lluitar contra totes les formes d'amenaces interiors i

exteriors que el terrorisme fa pesar damunt els Estats membres i la seguretat

de les persones.

• Garantir un nivell elevat de seguretat a l'interior de la Unió europea després

de la seva ampliació, en particular després que els nous Estats membres hagin

estat autoritzats a aplicar el bloc de Schengen.

La percepcio de la ciutadania, altament subjectiva en aquest tema, no és homogénia

i aixó és un risc afegit al tractament d'aquestes quatres prioritats. Un sondeig
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realitzat per la Comíssió Europea i difós recentment (juiiol 2002) mostra que els

joves centren les seves preocupacions en problemes com l'atur, la pobresa i l'exclusió

(els tres assumptes prioritaris per al 79% deis enquestats), els drets humans i la

democracia (74%) o la protecció de la naturalesa (71%). Aqüestes dades contrasten

drásticament amb alió que exigeixen els adults a les institucions europees. Per a ells,

la prioritat máxima és preservar la pau i la seguretat (la preocupado primera per al

9 1 % deis enquestats), seguida de la lluita contra l'atur (90%) i el crim organitzat o el

tráfic de drogues (89%). El medi ambient figura en sisé lloc, i en el seté, el respecte

deis valors democrátics i deis drets humans.

La degradado que ve patint el servei públic de seguretat, en el context de la

reducció de la capacitat efectiva de l'Estat per generar béns públics, sembla

indubtable que facilita l'extensió d'una cultura de la impunitat que permet atemptats

generatitzats contra els drets de la persona i que deixa al ciutadá ordinari, que no es

pot pagar seguretat privada, en una situado de creixent indefensió i, per tant, amb

un inquietant sentiment d'inseguretat

No és, dones, estrany que al liarg deis darrers vint anys ia privatització de la

seguretat hagi experimentat també un creixement espectacular, fins al punt que, en

alguns pa'ísos europeus, els efectius policials dirigits per companyies privades ja

igualen (és el cas de Dinamarca, Luxemburg, Suécia o el Regne Unit) i fins i tot

superen la forga pública (a Polonia i Hongria, la proporció entre policies privats i

públics és de 2 a 1). A Espanya, el total deis efectius de la policía pública, 179.400

l'any 1999, contempla des del seu estancament l'augment constant deis efectius

privats, que es van situar en 71.500 persones aquest mateix any, és a dir, una xifra

superior a la de la Guardia Civil, a la del Cos Nacional de Policía i, és dar, a la del

total de les policies locáis (Ocqueteau, 2000). L'Estat debilitat per l'impuls

globalitzador i fins i tot capturat peí Crim Organitzat Global obre les portes a un

creixement continuat de la inseguretat i a una tendencia a la restitució forgada a la

societat del recurs a la violencia com a forma de relació entre els ciutadans.

Espanya, convertida en extraradi i frontera sud de la Unió Europea amb un continent

áfrica agonitzant, no podia eludir el qüestionament de l'eficácia d'un model policial

forjat en el franquisme, que no ha completat la seva transició a la democracia i que
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es veu creixentment confrontat amb la necessitat d'atendre noves i cada cop mes

exigents demandes socials de seguretat.

En canvi, el debat i la percepció social sobre al inseguretat no consideren rellevants

aqüestes limitacions i troben un altra cap de ture a qui responsabilitzar de la falta de

seguretat. La inseguretat ciutadana sembla teñir ais sectors socials

marginats o exclosos i, mes recentment, ais immigrants, com actors

principáis que es converteixen així en el fácil boc expiatori d'un deis problemes mes

greus i complexes que venen patint les societats occidentals.

Convé, dones, teñir present que a Espanya, en els quatre primers mesos de l'any

2002, les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van detenir a 10.984 estrangers per

no teñir permís de residencia i a 8.600 mes per entrada il-legal (en pastera per

exemple). En total van ser 19.585, gairebé el doble deis 10.417 detinguts per

aquests conceptes en el mateix període de 2001. La xifra representa el 4 1 % de tots

els estrangers detinguts, inclosos aquells que ho van ser per presumptes delictes o

faltes, que ascendiren a 46.678, un 42% mes que entre gener ¡ abril de 2001. No

s'ha d'oblidar tampoc que, a diferencia deis espanyols, que només poden ser

detinguts quan hi ha indicis que han comes algún delicte o falta, els estrangers,

grácies a la Llei d'Estrangeria, poden ser duts a comissaria només per no teñir la

documentado en regla, la qual cosa suposa simplement una infracció administrativa

(com conduir a mes velocitat de la permesa). El passat mes d'abril, el llavors ministre

de l'Interior Mariano Rajoy, en un deis seus múltiples intents de relacionar

delinqüéncia i immigració, va sostenir al Congrés que deis 313.956 detinguts

(espanyols i estrangers) registráis en tot 2001, 116.139 eren forans, pero va ometre

que gairebé la meitat (44.139) ho van ser per trobar-se en situado administrativa

irregular sense que estiguessin acusats d'haver comes cap mena d'infracció penal.

Curiosament, a les planes d'economia de la mateixa edició del diari que informava

d'aquesta situado (El País, 12 juliol 2002), s'hi podia trobar una altra dada referida

ais immigrants: de juny de 2001 a juny de 2002, la Seguretat Social va acollir a

462.983 nous cotitzants, deis quals un 47,8% eren estrangers (un 44,5% a

Catalunya, el gener de 2002).

A la vista d'aquesta reflexió es pot concloure que relacionar seriosament la

inseguretat ciutadana amb la immigració com factor principal és el resultat d'una
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visió fácil i cómode del problema i un missatge amb certa rendibilitat per all

desenvolupament de determinades polítiques socials i migratóries. La possibilitat de

fer-ne responsable a la immigració deis paísos vinculáis a l'ampliació és encara mes

forgada, tot i que si és cert que hi ha dos factors que poden afectar a Catalunya des

del fet de l'ampliació:

1- La lliure circulado associada a la desaparició de les fronteres interiors pot

facilitar que el CGO vinculat ais paísos de l'est europeu, sobretot a les máfies

russes i exjugoeslaves, utilitzi a nacionals deis nous paísos membres amb

majors facilitats.

2- El menor desenvolupament social i económic deis nous responsables de les

fronteres exteriors de la Unió i la presencia de models de desenvolupament

generadors de sectors públics amb alts nivelis de corrupció poden ajudar a fer

mes permeables les noves fronteres de la Unió al CGO.

Catalunya té una posició geoestratégica que no és central pero si rellevant en els

circuits del CGO i, des d'aquesta posició pot veure's afectada per algún deis riscos

mencionats. Sembla, en canvi, mes producte deis mitjans de comunicado i de

percepcions poc fonamentades que la immigració económica deis paísos de

l'ampliació, considerant la seva petita dimensió i deixant dar que en cap cas es pot

identificar aquesta immigració amb el CGO, pugui plantejar especiáis problemes de

inseguretat ciutadana. En tot cas, dependrá de la capacitat que tingui el sistema

polític de regular adequadament els mercats de treball, els fiuxos migratoris i la seva

gestió social que, finalment, la immigració, de Test o d'on sigui, hagi de recorrer a la

petita deiinqüencia o es vegi implicada en delictes administratius per sobreviure.

7.3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de

la UE en la seguretat

L'ampliació pot aportar majors cotes de seguretat de les actualment existents i

implicar a mes paísos en la recerca d'un espai comú segur per a tothom ja que

l'ampliació constitueix una oportunitat per a l'estabilitat política d'Europa en

promoure l'ampliació de la zona de pau que representa avui dia la Unió a territoris

que sovint han estat escenari de guerres i on han sorgit infinitat de conflictes. En un
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món sotmés a divisions i turbuléncies, el procés d'ampliació pot permetre avangar

cap a la unitat i l'estabilitat a Europa i, d'aquesta manera, aportar una contribució

important a l'estratégia global de prevenció deis conflictes. Des d'aquest punt de

vista, l'ampliació pot aportar un escenari de pacificado ampliat que conforma la

primera base per la seguretat.

L'ampliació está provocant ja una segona dinámica que pot derivar en un impacte

altament positiu per la seguretat comuna: la introducció en l'agenda política del

debat sobre el sistema comú de seguretat exterior e interior que pot permetre alguns

avengos en ia millora i modernització del mateix concepte de seguretat i de la seva

gestió global.

Finalment, l'ampliació aporta la regularització automática, després de les transicions

que s'acordin del que ara poden ser "estrangers" i fins i tot irregulars. En paraules

del Conseller d'Interior de la generalitat de Catalunya, Xavier Pomés: «Com mes

reduím el període d'incertesa deis immigrants, com mes puguem reduir la

"iHegalitat" sobrevinguda, com mes reduím la possibilitat de construcció i/o aparició

de guettos internament uniformes racialment, religiosament o culturalment, mes

"problemes" ens estalviarem». L'ampliació resol aquest problema, i en la mesura que

els fluxos migratoris procedents deis nous paísos membres no es disparin flns a límits

no absorbibles, cosa que com ja s'ha pogut veure sembla altament improbable,

l'ampliació es constitueix aquí en un factor netament positiu.
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8. SERVÉIS BASICS DE PROTECCIO, PROMOCIO I
BENESTAR SOCIAL

En aquest apartat es pretenen revisar els elements d'impacte que pot produir

l'ampliació en alguns del sistemes básics de protecció, promoció i benestar social.

Entre aquests sistemes considerem inclosos el sistema sanitari, el sistema de servéis

socials, els sistemes locáis de socialització i promoció social (cultura, esports, servéis

comunitaris,...) i els sistemes de protecció monetaritzats mes básics: pensions, atur i

rendes mínimes d'inserció.

Aquests sistemes, conjuntament amb el sistema educatiu i les polítiques d'habitatge,

configuren les bases deis moderns estats europeus del benestar i n'estructuren els

seus eixos d'intervenció pública. En aquest análisi, i d'acord amb les orientacions que

han proporcionat els informes previs, ha semblat necessari, per la seva relleváncia,

tractar específicament els ámbits de l'habitatge i l'ensenyament, així com el de la

seguretat. Els temes que abordarem ara aquí, en canvi, a banda de compartir

situacions similars amb els sectors ja analitzats, presenten suficients homogene'ítats

internes i están, a mes, relativament poc aféctate per el procés d'ampliació vist des

de l'angle social, com per poder fer-ne una análisi integrat que se centrará en els

efectes que pot teñir Tampliació de la Unió sobre els sistemes de protecció, promoció

i benestar social de carácter públic.

8.1. Estat de la qüestió

Com és prou conegut, el marc de les polítiques socials comunitáries té poc de

comunitari i molt de nacional. La Unió Europea s'ha caracteritzat per la seva

orientado económica i, en els darrers temps, fins i tot sembla, a la práctica que

s'enforteix aquesta orientació. Les fases d'aquest procés (Goma 2001) recollides en

('informe previ corresponent, han estat les següents:

1957-1972: mercat comú sense agenda social. Durant la primera etapa de!

projecte d'integració europea no existeix prácticament política social. La creació deis

Fons Social Europeu (FSE) en el Tractat de Roma y la seva primera reglamentado
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(1960-71) representen les úniques incursions de la Comunitat en el terreny de les

polítiques socials.

1973-1980: aparició del régim de benestar comunitari. Els anys 70s s'inicien

amb una aproximació mes activa a la política social, la qual ha estat sovint

relacionada amb l'ampliació del 1973 (Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca). També,

durant aquesta década, les posicions deis governs socialdemócrates alemanys

(Brandt i Schmidt) i británics (Wilson i Callaghan) s'imposen en l'encara feble

estrategia neoliberal. Així, a la cimera de Paris (1972) es produeix un primer gir

social i es proposa a la Comissió el disseny d'un Programa d'Acció Social (PAS) per la

fase 1974-1980. Les polítiques socials europees inicien el seu camí en 4 grans

ámbits:

• Es concreta el I Programa d'Acció contra la Pobresa.

• Es regulen certs aspectes del mercat laboral: les directives de salut laboral i

de protecció deis treballadors en cas de regulado de l'ocupació, fallida o

canvis de propietat.

• S'adopten tres directives basiques respecte la igualtat de genere: respecte els

salaris, les condicions laboráis i la seguretat social.

• Finalment, el nou reglament deis FSE (1971) reforga la lógica de la

concentració territorial de les actuacions.

1980-1988: pressions neoliberals i parálisi social. Durant els anys 80s

s'imposa la nova hegemonía programática neoliberal i euroescéptica liderada peí

govern Thatcher i, per tant, el frágil desenvolupament de la política social europea

pateix fortes pressions. En el sentit contrari, també durant aquest període figures

polítiques com Mitterrand i Delors aposten per la creado d'un espai social europeu.

S'imposa la lógica de percebre la política social com un complement -necessari pero

subordinat- al desplegament del Mercat Únic.

• S'aprova el Programa Pobresa I I .

• S'aprova el I Programa sobre Igualtat d'Oportunitats i s'adopta el príncipi

d'acció positiva (1984).
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• Entre 1980 i 1987 el Consell paralitza totes les propostes de directives en

l'ámbit social.

Finalment, l'aprovació del Programa d'Acció sobre ei creixement de i'ocupació (1986),

proposat per Gran Bretanya, suposa la incorporado a escala europea de la posició

neoliberal que connecta I'ocupació a la desregulació del mercat laboral i al retal! de

les despeses en protecció social.

1988-1991: la agenda social del mercat únic. L'Acta Única Europea (AUE) no

introdueix canvis efectius en l'ámbit social, tot i que sí es produeixen algunes

transformacions de carácter simbólic i programátic. Els estats membres amb

l'excepció de Gran Bretanya, donen suport el 1989 a la Carta Social de Drets Socials

Fonamentals deis Treballadors (la Carta Social Europea). Per altra banda, des del

punt de vista programátic, es produeix la primera reforma important deis Fons

Estructuráis i s'aprova el Programa d'Acció Social peí període 1989-1994.

1992-1995: política social europea i crisi pos-Maastricht. El Tractat de

Maastricht tampoc incorpora millores significatives per l'ámbit social, sino que mes

aviat consolida l'asimetria entre la potent européítzació monetaria i la feble

européítzació social. Només l'Acord de Política Social, aprovat sense Gran Bretanya

com a protocol annex al Tractat de Maastricht, suposa un tímid avene. Aquest Acord,

junt amb el PAS (1989-94), genera unes regles de joc mes favorables per fa política

social, ja que trenca el principi de la unanimitat i introdueix selectivament la co-

decisió parlamentaria.

Junt amb l'anterior, cal fer esment a dos iniciatives que complementen el

desenvolupament de la dimensió social europea durant aquest període:

• L'aprovació al 1993 del Llibre Blanc sobre Creixement, Competitivitat i

Ocupació, el qual representa haver assumit el fracás de les posicions

neoliberals en el terreny de l'ocupació.

• Un segon punt d'inflexió en les polítiques europees de cohesió el trobem en la

segona reforma deis Fons Estructuráis (1994), on s'amplien els recursos

disponibles i s'intensifica la dimensió europea de les polítiques de cohesió.
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1996-1998. Tracta d'Amsterdam i política comú d'ocupació. El Tractat

d'Amsterdam incorpora un nou marc constitucional per la UE i suposa avengos

desiguals per la dimensió social:

D'entrada, l'antic Protocol Social és acceptat peí laboristes británics i s'incorpora al

redactat del Tractat, incorporant també un capítol d'ocupació. També s'amplia

l'agenda comunitaria contra la discriminado.

Per altra banda, es produeix una nova modificado en els processos formáis de

decisió: s'estén el mecanisme de la co-decisió, pero no avanga la regla de la majoria

qualificada.

Finalment, la resta d'assumptes de l'agenda comunitaria de benestar s'agrupen

entorn al nou PAS (1998-2000)

1999-2001: llums i ombre entorn ('Agenda 2000. Després de la crisi de la

Comissió Santer, el nomenament d'Anna Diamantopoulou com a responsable de la

cartera de Treball i Assumptes Socials suposa una revitalització, no sense

compiicacions, de l'espai social europeu:

• Es consolida el procés de Luxemburg amb l'aprovació de les directives sobre

l'ocupació i amb el Pacte Europeu per l'Ocupació de Colonia de 1999.

• Aquest procés, pero, s'insereix en un escenari de polítiques

macroeconómiques restrictives fixades en el Pacte pet Creixement i l'Estabilitat

de 1997 i en l'anomenat Procés de Cardiff de 1998.

• La irrupció de la nova economía també té efectes sobre la política social

europea: el Consell de Lisboa de 2000 aposta per les noves tecnologies de la

informado i la comunicado.

• El període es caracteritza per retallades financeres.

• Finalment, cal destacar la no incorporado dé la Carta Europea de Drets

Fonamentals al Tractat de Niga.

•La principal conclusió que es pot treure d'aquesta trajectoria és que la política social

segueix están, en lo fonamental, en mans deis estats nacionals i que no hi ha política

social europea forta, ni tan sois harmonització de les polítiques nacionals.
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En aquest escenari, i tenint en compte que l'impacte estructural principal i directe

que pot produir {'ampliado está vinculat al fet migratori i que Catalunya ocupa una

posició receptora d'immigració respecte deis paísos de l'ampliació, es pot concloure

que el sistema de benestar i protecció social de Catalunya haurá d'afrontar la inclusió

d'aquests contingents immigrants en el seu sistema de benestar, i a partir de la

aprovacio deis tractats d'adhesió ho haurá de fer en les mateixes condicions que son

vigents pels nacionals.

Aquest repte, pero, no presenta, a la práctica, especiáis elements de diferenciado

respecte de la problemática que planteja la resta de la immigració, que un cop

assentada, també accedeix en condicions d'igualtat ais sistemes de benestar social

quedant les diferencies entre comunitaris i no comunitaris, prácticament recloses a

l'ámbit deis drets de ciutadania política.

Podem afirmar dones que els impactes deriváis própiament de l'ampliació en aquest

camp son inexistents i si hi ha canvis, i molt rellevants, derivats de la conversió

d'Espanya i de Catalunya en país receptor d'immigració. Tot i que, per tant, aquests

canvis no son imputables a 1'ampliació, pero, si poden afectar ais ciutadans deis nous

paísos membres se'n fa un breu repás en el ben entes que, probablement siguin els

nacionals deis paísos de l'ampliació els que tinguin menys pes, sobretot respecte

llatinoamericans, africans, i fins i tot, atgunes nacionalitats asiátiques (xinesos,

pakistanesos,...).

Les principáis conseqüéncies que es deriven de la posició de país receptor

d'immigració de paísos amb baix nivell de desenvolupament económic i culturalment

fortament diferenciats (llengua, cultura, étnies, religió,...) per les potítiques socials

publiques i per les societats receptores son els següents:

1- Increment intensiu de la demanda de servéis publics e benestar social degut a

qué tota la nova població es sitúa en el quintil mes baix de l'escala social.

2- Risc de competencia per els recursos publics en benestar social sempre

escassos, i en qualsevol cas, limitáis, entre autóctons amb nivell de renda

baixa i immigrants, amb la possibilitat que aquesta competencia desencadeni

confrontacions racistes i/o xenófobes.
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3- Necessitat, per tant, d'ampliar els recursos públics destináis a despesa en

benestar i protecció social. Cal considerar que la incorporació d'aquest capital

huma difícilment es pot realitzar sense alguna inversió addicional.

4- Necessitat d'adaptació a situacions de diversitat cultural del sistema de servéis

públics que es veu confrontat amb usuaris adaptáis a practiques diferents i

que requereixen d'informació addicional o de tractament diferent deis

autóctons (alimentació, condicions d'atenció, Mengua, formado, comprensió

d'un sistema social de benestar democrátic i no autoritari, etc.).

Aquests son alguns deis reptes que li planteja a la política social la condicio de país

receptor d'immigració. L'ampliació, en el cas que suposi un increment deis actuáis

fluxos migratoris procedents del paTsos de Test, provocará un increment en la

dtmensió d'aquests reptes, que, en tot cas, serán menors i menys complexos

d'abordar que els que están plantejant altres contingents immigratoris.

8.2. Possibles efectes negatius derivats del procés d'ampliació

de la UE en les polítiques socials

Els possibles efectes negatius que pot provocar l'ampliació en el camp de les

polítiques socials considerades en aquest apartat ja s'han apuntat en l'análisi

precedent i están directament vinculats a l'increment d'immigració que pugui

provocar l'ampliació en si mateixa, que ja s'ha establert com poc signiftcatiu, i al

conseqüent increment de demanda i complexificació d'aquesta demanda en rao de

les diferencies culturáis. De tota manera, caldrá matisar la qualificació "d'tmpacte

negatiu" a aquesta modificado i increment de la demanda de bens socials, ja que si

aquesta demanda ve acompanyada d'una aportado neta al sistema productiu i al

sistema social a través d'una incorporació, fins i tot qualificada, deis contingents

immigratoris al mercat de treball, caldrá considerar que aquesta incorporació al

sistema de benestar social és positiva i aporta un saldo net, ja que el cost de inversió

per a la construcció d'aquest "capital social productiu" ha esta inexistent. Aquesta

hipótesi positiva ha de venir acompanyada, i aixó és molt important per Catalunya,

de les aportacions pressupostáries que corresponguin i que hauran de ser

proporcionáis a la major recepció immigratória de Catalunya.
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El segon efecte negatiu, en aquest cas indirecte, que pot ocasionar f'ampliació és

que, davant els greus reptes socials deis pa'ísos de l'ampliació, el conjunt de l'Unió

opti, una vegada mes, peí debilitament de les polítiques socials comunitáries i

aposti per una nova reducció i "nacionalització" de les polítiques socials, tendencia

aquesta ja subjacent a les actuáis perspectives financeres 2000-2006. Així, la

continu'ítat del procés d'ajust a la baixa en el nou període 2007-2012 peí que fa a la

cohesió social es veuria agreujada per la dificultat de conciliar la gran diversitat social

entre els antics i els nous Estats candidats

8.3. Possibles efectes positius derivats del procés d'ampliació de

la UE en les polítiques socials

Els aspectes positius de l'ampliació de la Unió pei que fa a les polítiques socials

internes son inexistents. A tot estirar es podrien identificar elements de suport a un

aprenentatge relativament mes cómode que el que poden demandar altres col-lectius

respecte el tractament de la diversitat en l'ámbit públic. Peí que fa a la política social

comunitaria si es podría produir aquí la concreció de la hipótesi contraria al

debilitament de Íes polítiques comunitáries. Aquesta hipótesi és la que s'anomena en

1'informe previ a aquesta síntesi la d'intensificació. Aquesta hipótesi sobre la

possible evolució de les polítiques socials comunitáries es basa en l'evidéncia

histórica segons la qual anteriors processos d'ampliació han conduít a millores en el

camp de la política de cohesió social, encara que sigui únicament com a compensació

per a les regions que menys es beneficiaran de reixamplament deis mercats i per

l'intent de situar les polítiques socials lluny del nivell nacional en un moment de crisi

del concepte d'Estat del benestar.

Considerant aquesta hipótesi, i tenint en compte les tres principáis restrtccions que

patirá la política social europea:

• major diversitat deis régims de benestar ais Estats de la UE ampliada;

• limitado de la despesa peí sostre de les perspectives financeres;

• i dificultáis en el procés de construcció de la política per les complexitats deis

procediments comunitari
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Les dues vies mes factibles d'intensificacio de la política social comunitaria son:

• El major desenvolupament de (es estrategies europees d'ocupació i d'inclusió.

• L'avanc en els ámbits de salut laboral, igualtat i lluita contra la discriminado.

Aqüestes dues árees de millora tindrien un efecte positiu, tot i que moderat per a

Catalunya.

Per contra, cal esperar que no es produeixin millores significatives en materia de:

• Regulacions laboráis vinculants.

• Polítiques estructuráis i de cohesió.

En aquest cas la valorado de limpacte és diferent. En el cas de les regulacions

laboráis es pot esperar un efecte negatiu ja que poden prosperar situacions de

dumping social contra Catalunya que es podrien evitar en cas de la vinculado

d'aquestes regulacions laboráis. Peí contrari, i atenent a la baixa importancia deis

fons estructuráis, deis de cohesió i de les iniciatives comunitáries, Catalunya no

sortirá mes que marginalment afectada per les probables restriccions d'aquests

instruments comunitaris.
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9. CONCLUSIONS PROVISIONALS

9.1. Conseqüéncies de 1'ampliació sobre la societat catalana:

efectes directes

De la lectura deis anteriors llistats d'efectes positius i negatius en els diferents ámbit

sembla derivar-se que els impactes directes de 1'ampliació en la vessant social no son

d'enorme magnitud.

Peí que fa a la societat, la línia principal d'impacte de 1'ampliació que caldria esperar,

i que preocupa al gruix de la ciutadania, és el derivat del moviment de persones. Si

l'adhesió deis nous Estats candidats comportes una forta pressió migratoria cap ais

actuáis Estats membres i les seves regions, entre elles Catalunya, aquest fet se

superposaria a les dificultáis actuáis per integrar i gestionar els fluxos migratoris que

es donen en el present. En el cas del nostre país, els fluxos que provenen del Magrib

i de l'África Subsahariana i d'América Llatina. Així mateix, aquest hipotétic flux

tensionaria Tactual model d'Estat del benestar que opera a Catalunya, pressionant

sobre diferents ambits d'actuació que actualment es poden considerar en situado de

major exigencia. Es tractaria, concretament, deis ambits que en l'apartat anterior

s'han revisat i que es corresponen amb els informes individuáis de la segona part del

present estudi.

D'entrada, un increment significatiu del moviment migratori comportaria canvis en

l'estructura demográfica de Catalunya i afectaría ais eixos de vertebrado social que

determinen ¡'estructura social catalana. En particular, la principal via d'impacte podría

ser sobre el mercat de treball. A la vegada, aquest augment deis nacionals deis

paísos candidats pressionaria sobre l'habitatge, intensificaría els problemes actuáis

de l'ensenyament, comportaria una major grau de díficultat peí que fa a la seguretat

ciutadana i exigiría adaptacions deis servéis socials i les polítiques de benestar.

Tot i que la lógica del raonament és bona, la baixa incidencia del moviment de

persones implica que la intensitat de l'impacte demográfic s'ha de considerar

reduida, en termes del conjunt de Catalunya. Aquest és un missatge fonamental del

present estudi, ja que hauria de desarmar la principal inquietud de l'opínió pública:
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no h¡ haurá cap allau migratori que acabará de desbailestar e!s eixos i els ámbits

d'intervenció social mes febles.

Aquesta conclusió no implica que alguns deis efectes detectáis no tinguin una

importancia, si mes no qualitativa i amb tota probabilitat per la seva capacitat per

generar efectes indirectes. Es bo recordar els que segurament son mes significatius.

No hi haurá un allau migratori...

El col-lectiu d'immigrants procedents deis paísos candidats será relativament petit,

tot i el carácter creixent d'algunes nacionalitats. Tanmateix, la tendencia a la

localització geográfica que mostra la seva distribució territorial i la concentració en

nacionals de Bulgaria i Romanía (que no s'integraran a la UE almenys fins al 2007)

pot comportar situacions no desítjades en determinades localitats que requereixin

d'intervenció pública.

Respecte ais determinants últims deis fluxos migratoris, val la pena destacar que

serán fortament dependents de les condicions en qué s'estableixi la adhesió deis

nous membres, i en particular de les condicions especifiques peí que fa al moviment

de persones, i de les expectatives de creixement económic.

Peí que fa ais fluxos regulars, les condicions de l'adhesió comportaran que, un cop

finalitzats els períodes transitoris en els quals la lliure circulació de persones no

s'aplicará plenament, els nacionals deis nous Estats membres gaudeixin dei principi

d'igualtat de tráete tant en l'accés com en rexercici d'una activitat económica.

... ni efectes remarcables sobre la demografía catalana

Des d'un punt de vista estrictament demográfic els efectes d'aquestes migracions

sobre l'estructura de la població, la fecunditat, la mortalitat o la nupcialitat será molt

limitada.

En conjunt, la pressió sobre el mercat de treball i ¡'estructura social será

limitada

Els resultats peí que fa a l'estructura social poden ser sensiblement diferents en

funció del tipus de relació que s'estableixi entre aquests nous residents i els

anteriors. Teóricament es poden donar dos escenaris, de substitució deis residents

extracomunitaris per residents deis nous Estats membres o d'acumulació deis dos
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col-lectius. A la práctica el mes probable és que, tot i que possiblement a curt termini

es produirá una certa substitució de nacionals d'Estats extracomunitaris residents a

Catalunya per nacionals deis nous candidats, la situado es revertirá a mig termini,

dominant, per tant, l'escenari d'acumulació.

Els efectes d'aquesta acumulado, un altre cop teórics, serien el reforgament del

potencial de creixement de l'economia catalana, mitjangant la millora de l'oferta de

capital huma de capacitado mitjana i alta, i certa pressió salarial en aqüestes

categories professionals. Tanmateix, cal recordar que el redu'ít volum del flux

d'immigrants redueix fortament aquests impactes a la práctica, tot i que per certs

sectors o especialitats professionals poden teñir importancia.

En referencia ais fluxos de carácter irregular, cal esperar que l'adhesió comportará

una menor pressió d'aquesta modalitat de moviments de persones deis paísos

candidats. Tanmateix, al menor nombre d'irregulars deis nous pa'ísos comunitaris

caldra contraposar els possibles problemes de permeabilitat de les noves fronteres

exteriors de la UE. Tot i que es preveu que l'eliminació deis controls interns ais

candidats no es faci efectiva fins que transcorrin varis anys des de l'adhesió, aquesta

qüestió vindrá supeditada al problema general de la manca de modernització

administrativa deis candidats.

Incidencia lleugerament negativa sobre la seguretat ciutadana

La qüestió del control de les fronteres exteriors també afecta a l'ámbit de la

seguretat ciutadana. En la mesura que una part del recent augment de la inseguretat

ciutadana a Catalunya deriva deis processos de globalització del crim, que teñen el

seu principal exponent en l'augment del nombre de bandes organitzades

multínacionals, cal entendre que la major porositat exterior de la UE pot incrementar

marginalment aquesta tendencia de major criminalitat.

La desvinculado de la política social catalana de la comunitaria fa preveure
pocs impactes en aquest ámbit

Peí que fa a les polítiques socials catalanes, la seva vinculado, i per tant

dependencia, de la reduída política social europea és escassa. El principal impacte

possible —la reducció deis fons estructuráis i de cohesió— no tindrá excessives

repercussions des del moment que el seu volum ha estat relativament reduít a la
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nostra Comunitat. Altres canvis en la política social europea, com ara la major

importancia de ('estrategia europea d'ocupació, tindran efectes indirectes positius, tot

i que limitats.

Quant a l'habitatge, es produiran les pressions lógiques de la recepció d'immigrants

tot i que aquesta pressió té poc a veure amb l'ampliació en si mateixa, excepció feta

que l'ampliació, en contra del que es preveu, desencadeni un allau immigratori.

En l'ámbit de l'ensenyament, la presencia d'immigrants a les escoles amb nivells

intermedis de diferenciacio respecte deis autoctons (sovint només la liengua encara

que aquesta sigui una diferencia principal) pot aportar un eiement de trencament de

la confrontacio entre col-lectius molt mes diferenciats ajudant a introduir el concepte

de diferencia sense necessitat de confondre'l amb la confrontacio cultural.

9.2. L'ampliació en clau d'oportunitat

D'aquesta enumerado d'efectes directes, com s'ha comentat anteriorment, es deriva

la idea que l'impacte de l'ampliació de la Unió sobre l'ámbit social de Catalunya és

moderat per no dir directament baix en termes de dificultáis o amenaces. L'ampliació

no representa un problema per a Catalunya. Aquesta idea, tanmateix, pot teñir

l'efecte contraproduent de no aprontar les oportunitats que representa el procés

d'adhesió deis nous Estats membres.

Tots els informes sectorials recoilits en la segona part de l'estudi i que es refereixen a

ámbits d'intervenció pública (...) acaben "convergint" en la constatació que les

polítiques publiques que operen son marcadament millorables. La diagnosi de la

insuficiencia deis instruments d'intervenció peí que fa a habitatge, servéis socials o

seguretat ciutadana, per citar només tres exemples, son diversos i no son objecte del

present estudi. Amb tot, l'ampliació de la UE representa una bona oportunitat per

aprofundir en les reformes necessáries.

Finalment, i davant l'abséncia d'impactes negatius significatius derivats del procés

d'ampliació de la Unió Europea, cal concloure que 1'ampliació de l'espai europeu ha

de ser qualificat d'excel-lent noticia per Catalunya, al menys en l'ámbit social, ja que

en permet la incorporació a un escenari culturalment divers, económicament
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consistent i socialment mes equilibrat que qualsevol altra espai globalitzat del conjunt

del planeta.
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10. ANNEX ESTADISTIC

País

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franga

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburg

Paísos Baixos

Portugal

Regne Unit

Suécia

UE-15

CATALUNYA

Bulgaria

Eslovénia

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

República
Eslovaca

República Txeca

Romanía

Xipre

12 Estats

Turquía

Escons
Parlament

99

17

22

13

50

13

72

22

12

72

6

25

22

72

18

535

-

17

7

6

20

8

12

5

50

13

20

33

6

197

Poblado
(milers hab.)

82.071

8.072

10.200

5.357

39.290

5.158

60.982

10.504

3.620

57.640

430

15.800

9.930

59.113

8.911

377.078

6.361

8.279

1.989

1.412

10.076

2.389

3.682

386

38.740

5.382

10.262

22.402

778

105.777

67.546

Superficie
milers Km2

356,9

83,8

30,5

43,1

504,8

337,0

551,0

132,0

70,3

301,2

2,6

41,5

92,1

244,8

449,9

3.241,6

31,9

110,9

20,3

45,3

93,0

64,6

65,3

0,3

312,7

49,0

78,8

238,4

9,2

1.087,8

769,6

Densitat
hab. / Km2

229,95

96,27

334,12

124,31

77,84

15,31

110,68

79,60

51,50

191,35

166,28

380,48

107,84

241,45

19,80

116,3

199,4

74,6

98,1

31,2

108,3

37,0

56,4

1.221,5

123,9

109,8

130,1

94,0

84,1

97,2

87,8

Espera nga

Homes

-

-

74,9

-

75,5

74,1

75,2

75,5

73,9

76,2

-

75,3

-

-

77,4

75,3

76,0

68,0

72,0

65,0

67,0

65,0

66,0

74,7

70,0

69,0

72,0

68,0

75,0

66,0

de vida

Dones

-

-

81,4

-

82,7

81,0

82,7

80,6

79,1

82,6

-

80,6

-

-

82,0

81,5

82,6

75,0

80,0

76,0

76,0

77,0

77,0

80,0

78,0

77,0

78,0

75,0

80,0

71,0

Taxa de
fecunditat

1,34

1,32

1,65

1,76

1,22

1,73

1,89

1,30

1,89

1,25

1,78

1,72

1,54

1,64

1,54

1,53

1,31

1,20

1,22

1,34

1,32

1,24

1,25

1,50

1,29

1,21

1,14

1,20

1,80

2,50

Naixements
x 1.000 hab. x

8,8

9,6

11,0

11,9

10,4

10,6

12,9

9,0

14,8

9,6

11,9

12,5

10,7

11,2

10,6

10,3

8,3

8,7

9,7

9,5

8,5

8,7

9,6

9,1

9,3

9,0

9,3

10,8

Defuncions
1.000 hab.

10,2

9,2

10,4

10,9

9,2

9,4

8,9

9,4

7,7

9,9

8,3

8,8

10,4

10,2

10,6

9,2

13,9

9,1

13,6

13,0

13,8

11,8

7,7

9,2

9,6

10,5

12,0

6,4
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País

Alemanya

Austria

Bélgica

Conseqüencies personáis de

Bones

70,0

76,0

65,0

1'ampliació de la UE

Dol entes

25,0

20,0

32,0

NS/NC

5,0

4,0

3,0

Dinamarca

Espanya

Finlandia

59,0

74,0

61,0

33,0

22,0

30,0

8,0

4,0

9,0

Franga

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburg

Páísos Baixos

Portugal

Regne Unit

Suécia

UE-15

Bulgaria

Eslovénia

Estonia

Hongria

Letón ia

Utuánia

Malta

Polonia

República Eslovaca

República Txeca

Romanía

Xipre

71,0

81,0

78,0

80,0

54,0

37,0

73,0

69,0

73,0

71,0

99,0

92,0

88,0

97,0

87,0

98,0

90,0

88,0

97,0

94,0

93,0

96,0

26,0

16,0

19,0

18,0

36,0

62,0

27,0

25,0

20,0

25,0

1,0

3,0

8,0

3,0

13,0

0,0

6,0

10,0

3,0

5,0

5,0

4,0

3,0

3,0

3,0

2,0

10,0

2,0

0,0

5,0

7,0

4,0

0,0

5,0

4,0

0,0

0,0

2,0

4,0

2,0

0,0

1,0

3,0

0,0
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País

Alema nya

Austria

Bélgica

% despesa

Alimentado

11,1

13,4

13,3

per llar

Educado

0,5

0,3

0,5

Despesa
en R+D
(% PIB)

2,5

1,8

2,0

I.D.H.

0,925

0,933

0,923

% de llars
amb accés
a Internet

37,9

46,2

34,7

PIB / cápita
(EU15=100)

104,10

111,70

105,00

Taxa d'atur

8,4

4,1

7,5

%
desocupáis

de Harga
durada

4,0

0,8

3,2

Dinamarca

Espanya

Finlandia

13,1

18,3

14,2

0,4

0,2

2,1

0,9

3,4

0,905

0,894

0,913

58,9

23,4

48,1

118,60

83,30

103,00

11,8

8,9

0,9

3,9

2,4

Franca

Grecia

Irlanda

Italia

Luxemburg

PaTsos Baixos

Portugal

Regne Unit

Suécia

UE-15

CATALUNYA

Bulgaria

Eslovénta

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

República Eslovaca

República Txeca

Romanía

Xipre

12 Estats

Turquía

16,2

16,6

15,2

19,0

10,1

10,5

21,2

10,5

15,4

17,2

46,5

26,1

35,7

28,9

42,1

48,1

-

35,1

33,0

25,2

55,3

-

0,5

2,4

1,4

0,8

0,1

1,2

1,3

1,3

0,1

1,7

0,6

0,7

1,2

0,4

1,0

0,3

-

1,3

0,5

0,6

0,6

-

2,2

0,7

1,2

1,0

-

2,0

0,8

1,9

3,8

1,9

1,1

0,6

1,5

0,8

0,7

0,4

0,6

-

0,8

0,7

1,2

0,4

0,3

0,7

0,918

0,867

0,900

0,900

0,902

0,921

0,858

0,918

0,923

0,899

0,772

0,861

0,801

0,817

0,771

0,789

0,865

0,814

0,825

0,843

0,770

0,886

0,732

26,2

11,7

46,2

32,9

43,6

58,5

23,4

46,5

64,3

36,1

29,9

-

24,0

9,8

-

2,0

3,2

-

7,7

-

11,0

-

20,0

100,10

69,00

119,10

104,60

188,50

111,50

72,50

101,70

104,20

100,00

84,87

31,37

69,56

44,63

51,57

32,18

36,11

-

37,17

49,11

59,77

25,46

-

46,17

25,53

8,8

-

4,4

-

2,6

-

5,1

-

5,0

7,7

8,7

16,4

7,0

13,7

6,4

14,6

16,0

4,5

16,1

18,6

8,8

7,1

3,4

6,6

3,1

5,4

1,3

5,8

0,5

0,9

1,5

1,3

1,0

3,1

3,0

12,6

3,7

6,2

2,6

7,4

8,1

2,9

7,4

11,3

4,3

3,3

1,2

2,4
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Kls efectos efe Píimpltadó de h Unió Ruropea el 2004

sobre els sector;; culíunib de Catalunya

1.1.) Objectius

• L'objectiu del present apartat de l'estudi promogut peí Patronat Cátala Pro Europa i

encarregat per la Fundado Jaume Bofill, es centra en els efectes que pot teñir

Parnpliació de la Unió Europea l'any 2004 sobre Catalunya en l'ámbit de la Cultura.

Certament, l'análisi de les conseqüéncies que pot teñir la futura adhesió de nous

paísos a la UE per ais sectors i les polítiques culturáis de Catalunya és una qüestió

complexa. En aquest sentit, i només a títol introductori, poden assenyalar-se les

següents observacions:

a) D'una banda, l'elaboració d'aquest treball ha requerit recopilar informació

sobre uns pai'sos que constitueixen unes realitats socials, económiques i

culturáis molt distintes (i llunyanes) a la de Catalunya. En aquesta mateixa

direcció, també s'ha d'assenyalar que la situació i les característiques deis

estats . candidats no son homogénies entre si, ja que hi ha importants

diferencies entre ells.

b) D'altra banda, s'ha de teñir en compte que hi ha múltiples incerteses

respecte del futur desenvolupament d'aquest procés. Tant peí que fa

referencia al conjunt de la mateixa Unió Europea (que, com és sabut, es

troba en un procés de redefinició del seu marc constituent), com respecte

de les perspectives d'evolució futura deis estats candidats (son economies

en transido, que han d'adaptar-se ais valors i al marc normatiu de la Unió

Europea).

Paral- lelament, també s'ha de teñir en compte que la integració de Catalunya a la UE

té un sentit dinámic: tot i haver-se produi't formalment ja fa anys, en la práctica

avanca de manera progressiva. Així, hi ha molts processos d'aquesta integració que

están en constant evolució. Conseqüentment, els reptes d'adaptació i millora de la

posició deis agents culturáis del país en un escenari ampli i obert com ho és la UE,

es renoven permanentment en funció del desenvolupament del propi país i del

context general de la Unió.
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En aquest esecnari, els reptes que Catalunya ja té plantejats avui per a millorar día

rcra dia la seva posició en els mercats culturáis d'abast europeu, i en el marc polític i

institucional comunitari, constitueixen els punts de partida básics d'aquest estudi.

Aquest trcball s'ha elaborat a partir deis següents objectius fonamentals:

a) En primer lloc, recopilar informació básica sobre l'estructura deis

mercats i les polítiques culturáis en els paisos candidats, per a poder

avaluar de la manera mes ajustada possiblc cls efectes de l'ampliació. Cal

dir que aquesta aportació al coneixement deis futurs "nous" estats de la

UE tambe pot ser d'utilitat per al disseny d'estratcgies de cooperació

cultural i d'intcrcanvi comercial des de Catalunya amb els nous estats

membres de la Unió.

Sobre aquest punt, cal asscnyalar que es preveu l'entrada a la UE Pany

2004 deis següents 10 paisos: Eslovcnia, Estonia, Hongria, Letónia,

Lituánia, Malta, Polonia, República Eslovaca, República Txcca, i Xiprc.

Tot i que s'ha postposat per mes endavant Padhesió de Bulgaria i

Romanía, aquests paisos s'han mantingut en Pobjectc d'cstudi de la major

part deis apartats d'aquest trcball.

b) En segon lloc, identificar i analitzar quins son cls principáis efectes que

l'ampliació pot teñir en Pámbit de la cultura sobre el conjunt de la Unió

Europea, tant en relació a les seves polítiques sectorials, com respecte

l'estructura i desenvolupament deis mercats culturáis.

c) En tercer lloc, identificar i anaiitzar cls efectes mes dcstacables d'aquest

proccs sobre cls scctors culturáis de Catalunya, tot tractant de comparar

la posició que ocupa actualment Catalunya én el marc de la UE (deis 15),

i el lloc que pot ostentar en la UE ampliada (deis 25).

d) Finalment, i sobre la base deis punts anteriors, definir cls principáis

reptes de Catalunya en Pámbit cultural davant l'ampliació, i proposar uns

indicadors de seguiment del procés.
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1.2. Contingut, metodología i estructura

A. Contingut

I/objecte del present treball es defineix segons els següents criteris fonamentals:

a) Per un costar., l'análisi s'ha centrat en l'estudi deis sectors culturáis.

Aqüestes activitats s'han delimitat tot focalitzant l'estudi en els subsectors

del patrimoni artístic i historie, les arts plástiques, les arts interpreta ti ves

(musicals i escéniques) i les industries culturáis (llibre, fonogrames,

audiovisual, etc.). Es a dir, tots els tipus d'activitat de creació i difusió

artística, que comprenen des de les expressions qualificades d'excel- léncia

artística, fins a les manifestacions de cultura popular de masses. La

complexitat d'aquests sectors ha requerit tractar de forma diferenciada

l'esfera de la intervenció pública en cultura (les polítiques culturáis), de la

privada (els mercats culturáis), tot posant una atenció especial a les

estratégies de promoció exterior de la cultura.

b) Atesa la seva importancia com a mitjá d'expressió cultural d'una

col-lectivitat, aquest treball també ha analitzat els efectes de Tampliació en

l'ámbit de la llengua. En general, totes les llengües incorporen —a mes a

mes de la seva funció instrumental com a eines de comunicació entre les

persones-, altres valors de naturalesa simbólica (com els valors de llegat,

d'identitat col*lectiva, etc.). Ja fa anys que hi ha un debat sobre el

reconcixement del cátala en la normativa i les actuacions de la UE i, per

tant, es una qüestió que ocupa una posició central en el present estudi.

c) Per un altre costat, s'ha considerat específicament el sector del turisme i

la seva relació amb les activitats culturáis. Tot i que aquesta activitat no

forma part deis sectors culturáis en un sentit estríete, s'ha de teñir en

compte que una part important deis recursos económics de cenes

activitats culturáis procedeixen del turisme i, paral- lelament, el turisme dit

"cultural" constitueix una de les esferes estratégicament clau d'aquest
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sector en l'actualitat. La riquesa i varietat del patrimoni cultural de

Catalunya, i la fortalesa del scu sector turístic, justifiquen la importancia

d'aqucstcs activitats en el país, tant en el moment present com en relació

a les seves expectatives de futur.

d) Finalment, s'ha contemplat el sector de la recerca i desenvolupament (11-

D), que habitualment no s'inclou en l'csfera de les activitats culturáis.

Malgrat aixó, és ciar que aquesta activitat té un impacte directe sobre el

desenvolupament cultural del país. En concrct, R-D es pot definir com

els treballs de creació que es realitzen sistemáticament per tal d'augmentar

el fons de coneixements (inclós el concixcmcnt de l'home, de la cultura i

de la societat) i també Pus d'aqucst fons per a noves aplicacions. Aquesta

activitat té una gran importancia per a assolir un major creixement i

competitivitat económica, semprc que existeixi capacitat de transformar

aquests nous coneixements en innovado. L'amplitud temática de la

qüestió ha requerit limitar l'análisi feta en aquest document ais processos

de R-D, tot considerant la innovado com un apartat que forma part de

Tcstudi deis efectes de l'ampliació de la UE en Pámbit de PEconomia de

Catalunya. '

1 L'cstudi deis efectes de l'ampliació de la UE sobre Fcconornia de Catalunya correspon a l'apartat
elaborat per l'IESE.
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B. Metodología

• Per a la realització del present treball, s'ha comptat amb la col-laboració de persones

expertes en les matéries següents:

a) Les polítiques culturáis: Jordi Baltá i Eduard Delgado (Fundació Interarts).

b) La producció cultural: Lluís Bonet (Universitat de Barcelona).

c) La promocio cultural a l'exterior: Francesc Puértolas (Instituto Cervantes).

d) El turisme cultural: Jordi Baltá i Eduard Delgado (Fundació Interarts).

e) La llengua: Isidor Mari (Universitat Oberta de Catalunya).

£) La recerca i el desenvolupament (R-D): Ezequiel Baró (BCF Consultors).

Aquest treballs constitueixen la principal font d'informació utilitzada en aquest

document de síntesi de Festudi, i es recopilen en forma d'annex. La lectura d'aquests

textos proporciona, per tant, una visió detallada i aprofundida deis efectes de

l'ampliació de la UE sobre els sectors culturáis de Catalunya en cadascun deis

apartats consideráis.

C. Estructura

• El present document d'estructura en els tres grans blocs següents, que contenen els

apartats que s'indiquen en cadascun d'ells:

a) Característiques generáis deis sectors culturáis deis paísos candidats a

l'ampliació de la UE:

- Perfil deis sectors culturáis deis pai'sos candidats en relació amb els

estats membres de la Unió Europea.
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b) Efectes de l'ampliació en l'esfera de les polítiques culturáis de la UE:

- Efectes de rampliació sobre el marc institucional de la Unió Europea

en l'ámbit cultural.

- Impacte de l'ampliació sobre les polítiques culturáis de la Unió

Europea.

c) Perspcctives de desenvolupament de les polítiques culturáis deis paisos

candidats:

- Efectes de la integració deis estats candidats a la UE sobre les seves

polítiques culturáis.

- Principáis reptes i característiques de les polítiques culturáis deis

paisos candidats.

d) Reptes de rampliació de la UE sobre els mercats i les polítiques culturáis

de Catalunya:

- Efectes de l'ampliació de la UE sobre els mercats i les polítiques

culturáis de Catalunya.

- Proposta d'indicadors d'avaluació i seguiment en el fu tur deis efectes

de l'ampliació de la UE sobre Catalunya.

Finalment, aquest dpeument conté, com s'ha dit, els diferents documents elaboráis

pels experts consultats.
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2.) Característiques generáis deis sectors
culturáis deis paisos candidats a l'ampliació de la UE
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2.1. Perfil deis sectors culturáis deis paísos candidats en relació
amb els estats membres de la Unió Europea

Prcviament a l'análisi deis efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre

Catalunya, és necessari definir de forma general les característiques deis estats

candidats a l'adhesió.

D'aquesta manera, es fa una breu introducció amb la finalitat de concixer com son

els sectors culturáis deis paisos candidats i, consegüentment, es dibuixa el futur

"perfil" que aqüestes activitats tindran en el conjunt de la UE ampliada. Aquest

esbós deis sectors culturáis a la futura Europa deis 25, constitueix una primera

aproximado al "nou" marc de referencia del desenvolupament cultural de Catalunya

de cara ais propers anys.

Concretament, en aquest apartat es fa una breu exposició i análisi de certcs dades

estadístiques básiques relatives ais següents punts:

a) La llengua.

b) Els mercats culturáis.

c) El turismo.

d) La recerca i desenvolupament.
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A. Llengua

• Els paisos candidats es caracteritzen per formar part d'árees lingüístiques de reduída

dimensio, si es comparen amb els principáis estats que avui integren la UE. Aquest

fet té dues conseqüéncies a destacar (veure Quadre 1):

a) D'una banda, s'incrementará la diversitat lingüística i cultural entre els

paisos membres de la Unió Europea a partir del 2004: cadascun deis

estats candidats té una llengua propia diferent de les actualment existents

a la UE (excepte el cas del grec a Xipre).

b) D'altra banda, hi haurá una major presencia d'estats amb árees

lingüístiques i culturáis de petita dimensio. Així, a l'extrem superior,

només Polonia (i el polonés) té una dimensio superior ais 30 milions

d'habitants. A l'extrem inferior, la major part deis estats candidats (i les

respectives llengües) teñen una dimensio inferior en termes de població a

l'área del cátala (tant respecte deis habitants de Tarea lingüística del

cátala, com deis habitants que entenen i/o parlen aquesta llengua):

Eslováquia, Lituánia, Letónia, Eslovénia, Estonia, Xipre i Malta son

comunitats lingüístiques amb una població de menys de 6 milions

d'habitants.
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Quadre 1.
Dimensió de les arees lingüístiques de la UE i deis estats candidats

Milions
d'habitants Estats on és llengua oficial

A) Estats membres de la Unió Europea
Alemany _____ 90,2 Alemanya, Austria i Luxemburg

Francés __ _ | 62,7 Franca, part de Bélgica i Luxemburg

Anglcs ^ ^ 62,2 Regne Unit i Irlanda

Italia ___ AZ'1__M.'!£ _.
Espanyol_ ______ 39,8 Espanya _ _ „ _

_ Neerlandés 21,2 Pa'i'sos Baixos i part de Bélgica

Grec _____ _____ _____ 10,6 Grecia

_Portugues ______ 9,8 Portugal

Suec __ 9,3 Suécia i part de Finlandia

Danés _____ 5,2 Dinamarca _____

Fines 5,1 Finlandia

B) Estats candidats a ramplíació ele la Unió Europea |

_____ Polonés ___§?L Polonií__ •___

_ Romaiies 22,5 Romanía

I-Iongacés __ 10,5 Hongria

Txec __ 10,3 República Txeca

__I5úlgar 8,3 Bulgaria

Eslovac (1) 5,4 Eslovát_uia

Utiia (1) • 3,7 Lituania

Lctó_(l) 2,4 Lctónia

Eslove __ 2,0 Eslovénia

__ Estonia (1) _ 1,4 Estoiiia _ __

Grec _)___ J<ipre

j_J_ltcs _ _ __ _0,4 __ Malta

C)__Cat_la____ _ _ _ _

Població de Tarca lingüística 10,8
~ :~~ *~ Catalunya, Ules BalearsEntenen la llengua 9,8 ¡ r- „ ;• ,-\r i__ _ _6 . ? 1 Comunitat Valenciana

Notes:

(í) No tola la poblado sap parlar la ¡lengua oficial de Ftstat.

Fottt: Dades obtingudes de Fopttscle "SI cátala, llengua d'Europa".
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B. Mercats culturáis

• Tot i que no es disposa d'informació estadística per a totes les activitats que

configuren els mercats culturáis (ja que les estadístiques d'abast internacional es

circumscriuen, en general, ais ámbits de les industries culturáis: llibre, fonogrames i

audiovisuals), poden destacar-se certs aspectes de relleváncia relatius ais dos punts

següents:

a) La producció de béns i servéis culturáis.

b) El consum de productes culturáis.

• En general, tot indica que els estats candidats teñen una capacitat de produir béns

culturáis en els ámbits industriáis menor que els estats mes grans de la UE

(Alemanya, Franca, Regne Unit, Italia, etc.): tant en termes de nombre de llibres

editats (veure Quadre 2) com de pel*lícules realitzades (veure Quadre 4). Aquesta

situació s'explica, principalment, peí fet que la dimensió d'aquests "nous" estats (o

árees culturals/lingüístiques) limita -les possibilitats de generació d'economies

d'escala en les activitats culturáis industriáis. Aquest condicionant també es dona en

el cas de Catalunya (sobretot respecte de la producció cultural en llengua catalana), i

en altres pa'ísos "petits" de Tactual UE.

A mes a mes, s'ha de teñir igualment en compte que aquest fet té una major

incidencia en el desenvolupament deis productes culturáis on hi ha unes majors

barreres d'entrada per l'elevat cost deis prototipus (com és el cas del cinema

comparativament amb el llibre). 2

Finalment, cal assenyalar que, en general, els paísos de l'Europa de l'est compten

amb una exceMent tradicíó de formado artística clássica (en arts musicals,

escéniques, etc.). Aquest fet, associat ais baixos costos de la má d'obra d'aquests

estats en relació a la UE, proporciona un elevat grau de competítivitat laboral en

2 S'ha de remarcar que aqüestes observacions no son extrapolables a la resta de sectors culturáis (arts
plastiques, arts interpreta ti ves, patrimoni, etc.), en els que la lógica d'economies d'escala (i, per tant, la
dimensió deis mercats) no té un impacte tan directe sobre el seu desenvolupament.
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certes activitats culturáis. Tot i aixó, la manca de recursos per al financament

d'aquestes activitats, condiciona en bona mesura el seu desenvolupament.

Quant al consum de productes culturáis, hi ha tres qüestions a subratllar:

a) En primer lloc, les dades deis mercats culturáis reflecteixen clarament el

menor nivcll de renda per cápita deis paisos candidats en general. Així, la

despesa en cultura total (per cxemple, en fonogrames) te uns valors molt

inferiors en cls cstats de TEuropa de l'est, comparativament amb els que

integren actualmcnt la UE (veure Quadre 3).

b) Paral- lclamcnt, es constata un baix grau d'introducció de la tecnología

associada al consum cultural (aparells clectrónics de reproducció): tant

en el baix perecntatge de CD venuts respecte ais cassettes (veure Quadre

3) com de líars amb magnctoscopis de vídeo disponibles (veure Quadre

4). Aqucst fet sembla que ha de ser cxtcnsible al pare de sales de cinema

que, malgrat ser ampli a la majoria deis paisos candidats (veure Quadre

4), tot indica que necessitará d'un important esforc de modernització.

c) Finalment, respecte les prcfercncics en el consum cultural cal dir que no

hi ha dades precises sobre aquesta qüestió a tots els paisos de la UE i ais

estats candidats: no existeixen estadístiques sobre hábits i practiques

culturáis deis ciutadans comparables i disponibles per a tots els paisos.

Tot i aixó, es constata que malgrat la baixa renda per cápita que

caracteriza l'economia deis cstats candidats, en alguns d'aquests hi ha un

percentatge de despesa de les famílies en cultura forca elevat (vcurc

Quadre 5). En cls casos de la República Txcca (11,0%), Eslovénia (8,8%)

i la República Eslovaca, la proporció de la despesa en cultura de les llars

respecte el scu consum total supera clarament la dada d'Espanya (6,2%).

A la franja baixa d'aqucsta estadística hi ha Romanía (2,6%), Bulgaria

(3,0%) i Lituánia (3,5%).
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D'aquestes dades cal remarcar-ne dues observacions básiques. Per un

costat, que el desenvolupament cultural deis paisos candidats presenta

forca diferencies entre si. Per un altre costat, que hi ha certs estats de

Test d'Europa en els que, tot i haver-hi una menor despesa cultura en

termes absoluts respecte de la UE, les diferencies no son tan accentuades

en termes relatius. Aquest fet pot indicar que en aquests casos existeixen

unes bones condicions per a un rápid i intens creixement deis mercats

culturáis (en fundó, és ciar, de la velocitat de creixement económic

general d'aquests paisos durant els propers anys).
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Qúadre 2.
Nombre de títols de llibres editats anualment ais paisos membres de la Unió
Europea i ais estats candidats a l'ampliació.

Títols de llibres
' Nombre Any

A) Estats membres de_la Unió Europea

Alcmanya _ 80.779 __ 1.999

_ Austria _ 6^487 1999

Bélgica (en neerlandés)_ _____ 9_816 1999

Dinamarca 14.455 1999_ _

Espanya (1) _ __ 6L426__ 1999

Finlandia^ _ _ 7.000 1999

Franca _ _ _ _ _ „ 49.808 1999

Grecia _ _ __59J4 _ _ _1998

Holanda _ ___ 17.235 ___ l ? ? 9 _

Irlanda ______ 8.325 2000

Italia _ _ _ _ _ _ 52.262 1999

Luxemburg_ 878_ 1999

Portugal ___ 9.196 •__ 1998

_ RcgneJJni^ _ _ _ L 1 0 ! ^ 1999

Succia 12.547 1999

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea _ _

Bulgaria 4^950 L " 8 _

Eslovenm 3.722 1998

...Kstonia ____ _ 3.317 __ !2?2_

Hongria 9.731 1999

Lctónia _ 2.652 1999

__ __ Lituaiiia . _ ^ j 3.827

Malta _(2) ^__ _ _ 4 0 4

Polonia ___^____ _JíL4(L2 1998

Rcp. Eslovaca^(2) 3.800 1996

ReixXxeca _ _ í!-?65 _ 1998_

Romanía (2) _ _ _ 7.199 _ Jj)96_

Xiprc _ nd_

C) Catalunya (1) „ „ _ _ _ _ _ 2̂ 723 J999_

En cátala _ 7.261

En castclla 16.126

Altres 336

Fonls: UIE (2001), "AnnualBook Tilleprodttction, 1990-2000", Slatislics oti PiélishingandPromotiotí o/Book Trade.
www.grtmieditorscat.es. (1) Federación de Gremios Editores de España (2) UNESCO
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Quadre 3.

El mercat fonográfíc ais paísos membres de la Unió Europea i ais estats

candidats a l'ampliació. Any 2000.

Milions Milions
d'unitats de d'uiiitats de % CD Vendes al

Cassetcs CD s/ total unitats detall US$

A) Estats membres de

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

la Unió Europea
20,6

0,6

0,1

0,2

8,8

0,5

8,8

0,4

0,3

0,8

8,9

204,9

19,1

20,9

18,7

60,6

10,7

110,4

7,5

34,1

8,0

35,2

90,9

97,0

99,5

98,9

87,3

95,5

92,6

94,9

99,1

90,9

79,8

2.627,3

289,1

266,8

233,3

j>62¿__

115,8

1.694,7

90,3

455,0

142,2

532,2

Luxemburg n.d. n.d. n.d. n.d.

Portugal

Regne Unit

Suécia

6) Estats candidats

Bulgaria

Eslovénia

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

Rep. Eslovaca

Rep. Txeca

Romanía

3,8

11,4

0,3

a l'ampliació de la Unió

1,6

0,6

0,4

3,4

0,5

0,5

n.d.

14,2

0,6

2,1

15,6

12,2

201,6

25,9

Europea

0,3

1,1

0,4

4,1

0,3

0,7

n.d.

20,2

1,0

4,8

0,2

76,3

94,6

98,9

15,8

64,7

50,0

54,7

37,5

58,3

n.d.

58,7

62,5

69,6

1,3

141,5

2.828,7

322,9

4,7

18,0

6,7

57,0

6,2

3,7

n.d.

156,5

9,7

40,5

29,6

Xipre _ _ 0,1 __ _ 0,9_ _ _ 90,0 16,8

Poní: IFPI (2001).
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Quadre 4.
El mercat audiovisual ais pafsos membres de la Unió Europea í ais estats
candidats a l'ampliació.

Penettacíó deis Nombre total de films „ . , , , , Mitiana d'assisténcia ¡
, „ Nombre de sales , , , •

maenetoscopis .1 de lia rmne tralpe , . anual a sala de cinema per
de cinema

cases amb TV produíts (1) habitant
% de cases . Nombre de . . . . . Entrades cinema '

Any , _ , . Anv „ Aiiv Nombre Any , , , . .J. amb TV • llargmctratgcs '__ * / habitant ;

A) Estats membres de la Unió Europea

_Alemany_a 1999 _83,1 2000 _75_ 1999 ^_4.651_ 2000 1,86

Austria 1999 " " 80,1 1999 23 1999 524 2000 2,01

_Bclgica 1999 73,3 2000 12 1999 492 2000 2J7

Dinamarca 1999 85,2 2000 2J 1999 345 2000 2,00

Espanya 1999 71,7 2000 98 1999 3.340 2000 3,43

Finlandia 1999 _ _ 2 Z £ 2000 10 1999 362 2000 1,24

Franca _ 1999 83,5 2000 145 1999 4.971 2000 ^2,80

' ~ Grecia 1999 63,9__2O00_ 18 1999 380__2000_ L ¿ ! L _ _

Holanda 1999 71,1 2000 23 1999 461 2000 _ 1,36

Irlanda 1999 75,9 2000 3 1999 299 2000 3,94

Italia 1999 65,8 2000 103 " ~1999 4.200 2000 1 8̂8 ,_

Luxemburg 1998 70,7 2000 8 1999 . 21 2000 3,12

_Portugal 1999 57,1 1999 15 1999 584 1999 1,52
Regne Uiiit 1999 88,9 2000 90 1999 2.758 2000 " 2,39 __

_ Suécia 1999 83¿_ 2000 37 1999_ 1.132 2000 [,92

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea
Bulgaria 1999 37,0 2000 3 1999 208 2000 0,27"

JEsloycnia 1999 57,4 1999 3 1999 85 1999 1,00

Estonia 1999 33,4 _ _2000 ___ _0_ J999 174 __2000 0,61 _ _

^_Hongna 1999 34,4 2000 . 21 _ _ _1999 571 *" 2000 " l",24**

Letónia 1999 41,1 2000 2 1999 115 1999 0,56

Iituania [999 25,3 ^000 __2 1999 99 J999_ 0¿8
Malta 1998 66,7 n.d. n.d. ~i ' n.d.
Polonia 1999 63,3 2000 20_ 1999 860 2000 0,4£
Rep. Eslovaca 1999 30,0. 1999 3 1999 342 1299 Q,56

ÍLeP^T?ici 12?2 ^] é 1292 U _ ! ???_ _7ip_ _ 2ooo__ __ ___[¿o
Romanía 1998 32,2 2000 0 1999 316 2000 0,20

Xipjce_ 1998 68,4 2000 _ 1 1999 28 1999 _ U2

total paisos UE 1999 80,1 2000 . 604 1999 24.520 1999 2~16~

Cata lunya^) 2001 '_ 85,1 2001 19 2001 717 " 2001 ~ 5,23

Noto:
(1) En els casos que no proditeix cap llargmetratge el darrerany del que es disposa d'estadistiques, no suposa que no se'n produeisin en
al tres anys

(tot i que, en la majoria deis casos es Ja en una baixa quantitat).
(2) En el cas de Catalunya, la penetrado deis magnetoscopis ja referencia al total de les llars (i no només a les que disposen aparells de
TV).

Fonts: Observatori Europea de íAudiovisual. Aunan Bstadístic 2001 i Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.
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Quadre 5.
Percentatge de la despesa en consum per llar respecte de la despesa total
en els estats membres de la UE i de en els candidats a l'ampliació

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

. Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda (1)

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria

Xipre

Rep. Txeca (2)

Estonia

Hongria

Lituánía

Letónia

Malta

Polonia

Romania

Eslovénia

Rep. Eslovaca

Any

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1994

1999

1999

1999

1999

1994

1999

1999

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1997

1998

% de la desposa
en Lleure i cultura

11,9

12,3

10,7

11,2

6,2

10,7

7,6

4,5

10,4

n.d.

6,3

8,7

3,7

13,4

14,6

3,0

n.d.

11,0

7,5

6,7

3,5

5,6

n.d.

6,5

2,6

8,8

8,2

Notes:

(1) Provisional. (2) Esfimacions basades en les classificaáons nadaríais deis 9 principáis grups de despesa.

(3) A.mh les dades disponibles, es pot estimar el percentatge de la despesa en lleure i cultura corresponent a

Catalunya per sobre de la dada deltotal' d'Espanya (al voltant del 7,0%). Veure www.ine.es

Font: Eurostat (2000): Consutners in Eitrope. Facts and figures.
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C. Turisme

• A partir de Panálisi de les dades generáis sobre el turisme en els paisos de la UE

(actual i ampliada) es poden assenyalar dues qüestions básiques (vcurc Quadre 6):

a) En primer lloc, que hi ha estats candidats que ja constitueixen

importants arces d'afluéncia de turisme: l'any 2000, Polonia i Hongria

concentraren al voltant del 50% del total de turistes que viatjaren ais

futurs paisos membres de la UE.

b) En segon lloc, que hi ha un comportament molt "irregular" en Pevolució

del turisme en aquests paisos. Els percentatges de creixement/

decreixement del nombre de turistes l'any 1999 respecte del 1995,

indiquen importants variacions tant en un sentit positiu com negatiu.

Davant d'aixó, sembla que cal preveure un desenvolupament "inestable"

d'aqucsts mercats, mentre no existeixin unes condicions prou

satisfactóries per a una óptima arribada de visitants turístics en els paisos

candidats (de seguretat ciutadana, de disponibilitat d'infrastructurcs, etc.).

Hi ha previsions de POrganització Mundial del Turisme (OMT) segons les quals es

preveu un cert decantament del turisme de PEuropa Occidental ais paisos de Pest.

En aquest sentit, s'apunten els següents factors clau:

a) La diversitat i varietat de la seva oferta: son paisos que van des de les

illcs del Mcditcrrani, ais estats báltics i els paisos del centre d'Europa; i

compten amb un notable llegat de cultura popular i tradicional, i de

tradició clássica en els camps de la música, la lírica i el tcatre.

b) El preu: el turisme es una activitat intensiva en trcball i per tant, amb

salaris baixos, de manera que els estats candidats poden competir

clarament en aquests mercats. No obstant, per a aixó cal que hi hagi

personal qualificat (sobretot amb coneixements de llengües estrangeres) i

infrastructures adequades (hotcls, etc.).
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Quadre 6.
Arribades de turistes estrangers per pai'sos de destí de la Unió Europea i deis
paísos candidats

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió
Bulgaria

Xipre

Rep. Txeca

Estonia

Hongria

Lituánia

Letónia

Malta

Polonia

Romanía

Eslovénia

Rep. Eslovaca

Resta d'Europa

Total Europa

Catalunya

Any

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Europea
2000

2000

2000

2000

2000

2000

1999

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

Turisles (nombre
d'arribudes)

\

18.983

17.982

_ 6.457

2.088

48.201

2.700

75.500

12.500

10.200

6.728

41.182

807

12.037

25.191

2.746

2.785

2.686

5.700

1.100

iJSSIl
1.226

490

1.216

17.400

3.274

1.090

1.053

66.410

403.303

12.368

% cieixement
1999/1995

+ 3,6

+ 0,4

+ 3,5

-1,2

+ 7,6

+ 8,4

+ 5,0

+ 4,7

+ 10,7

+ 7,4

+ 4,1

+ 2,2

+ 5,1

+ 1,9

+ 3,0

-8,1

+ 3,8

+ 13,5

+ 15,7

i Z i l _ . _ .
+ 21,6

-1,6

+ 2,1

-1,7

+ 3,9

+ 4,8

+ 1,9

_+4,l

Vonts: World Tourism Organisaüon - IWTO i Direcció General de 'Yurisme de la Generalitat de Catalunya.
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D. Recerca i desenvolupament

• Prenent com a indicador la Despesa Interna en Recerca i Desenvolupament

(DIRD), es constata novament que hi ha notables diferencies de situado entre els

paisos candidats (veure Quadre 7). Així matcix, s'obscrva que, en termes rclatius, la

posició d'alguns d'aquests paisos no és massa distinta de la que hi ha en els estats

membres.

Per a completar aquesta visió de la R-D en els estats candidats, cal fer les scgüents

observacions:

a) Hi ha una elevada quantitat de personal investigador, fet que respon a

Felevat nivell educatiu de la major part d'aquests paisos. Malgrat aixó,

s'ha d'assenyalar que aquest personal trcballa majoritáriament a les

administracions publiques.

b) Una de les principáis diferencies d'aquests estats, comparativament amb

els membres de la UK, es la baixa participado de les empreses en el

ñnancament i la realització de R-D.

Per tot aixó, pot afirmar-sc que la situació de la R-D en els paisos candidats es

caracteritza, en general, per una feble capacitat de generar i, sobretot, d'absorbir nou

concixement tecnológic.
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Quadre 7.
Despesa interna total en Recerca - Desenvolupament (DIRD) en % del PIB ais paísos
membres de la Unió Europea, candidats a l'adhesió, Estats Units i Japó.

: ¡_ Any % DIRD sobre el PIB
A) Estats membres de la Unió Europea

Fonts: Direcáó General de Recerca de la CE (2002) i Hurostai (2002)

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a 1'ampliacÍó de la Unió

Bulgaria

Xipre

Rep. Txeca

Estonia

Hongria

Lituánia

Letónia

Malta

Polonia

Romanía

Eslovénia

Rep. Eslovaca

Total paísos membres de la Unió Europea

Estats Units

Japó

Catalunya

2000

2000

1999

1999

2000

2000

2000

1999

1999

2000

1999

2000

2000

2000

1999

Europea

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

_2000

2000

2000

2000

2000

1,8

2,0

2,1

0,9

3,4

2,2

0,7

2,0

1,2

1,0

n.d.

0,8

1,9

3,8

0,6

0,3

1,2

0,8

0,7

0,6

0,4

n.d.

0,8

0,4

_ _ _ J 2 5 _
0,7

1,9

J2,7__

3,0
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3.) Efectes de rampliació
en l'esfera de les polítiques culturáis de la UE
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3.1. Efectes de l'ampliació sobre el marc institucional de la Unió
Europea

• En primer lloc, s'analitza en quina mesura l'ampliació de la UE tindrá efectes sobre

el seu marc institucional, és a dir, sobre les normes fonamentals que en regulen el

seu funcionament. Respecte a aquest punt cal tractar, d'entrada, una de les principáis

qüestions que es deriven de la futura integrado deis estats candidats a la Unió: el

reconeixement de l'oñcialitat de noves Rengues. A continuado, es consideren els

efectes que pot teñir l'ampliació sobre el marc institucional de la UE en els altres

ámbits objecte del treball: la cultura, el turisme i la recerca.

Préviament, pero, s'ha de remarcar que l'evolució del marc institucional de la UE

presenta importants incerteses com a conseqüéncia del procés de revisió de les seves

normes fonamentals endegat recentment, i que pot culminar amb la redacció d'una

Constitució Europea. Tot i que aquests treballs s'inicien, en part, com a

conseqüéncia de les perspectives d'ampliació de la UE, en el moment actual es

desconeix quin pot ser el seu abast i, mes concretament, el seu impacte sobre

Catalunya.

A) Llengua

• Actualment, la regulació institucional básica de la UE relativa a la llengua es pot

resumir a dos nivells básics: d'una banda, els principis normatius fonamentals i,

d'altra banda, la reglamentació del régim lingüístic.

a) Primerament, i en el terreny deis principis fonamentals, les bases

jurídiques de la Unió Europea recullcn de forma explícita el principi de la

diversitat cultural i lingüística. Així per exemple, hi ha Tarticle 22 de la

Carta Europea deis Drets Fonamentals, o bé la disposició del Parlament

Europeu relativa a l'Any Europeu de les llengües on s'afirma que "totes

les llengües europees, en la seva forma oral i escrita, son iguals en valor i

dignitat des del punt de vista cultural i formen part integral de les

cultures i de la civilització europees". Sobre aquesta base, pot afirmar-se
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que el valor de la igualtat de totes les Mengües de la Unió Europea té un

cert rcconcixcmcnt al nivell deis principis normatius de carácter general.

b) En segon lloc, i en una esfera mes practica, hi ha la regulació del regim

lingüístic de la UE. En aqucst ambit cal fer esment deis conceptes de

llengua oficial i de trcball, que van ser introduíts peí Rcglament de regim

lingüístic de l'any 1958. S'ha de teñir present que en els Tractats només

es fa referencia a la llengua de redacció d'aquests, i es determina que el

Conscll ha de fixar per unanimitat el regim lingüístic de la comunitat.

L'csmcntat Rcglament de regim lingüístic cstableix, en els scus trets

fonamcntals, cls següents principis:

- Per un costar, es considera que les llcngües en qué es redactat el

Tractat son reconegudes com a llcngües oficiáis. Aqüestes

Ucngücs oficiáis s'cmprcn en les comunicacions entre els

ciutadans i les institucions. Així mateix, els rcglaments, els textos

d'abast general i el Diari Oficial es publiquen en aqüestes

llcngües, per a respectar el principi de segurctat jurídica.

- Per un altrc costat, tal com es preveu en l'csmcntat reglamcnt, les

diferents institucions curopecs han desenvolupat i/o especificat

les modalítats d'aplicació del regim lingüístic en el seu

funcionament.

- Finalment, s'ha d'assenyalar que el Reglamcnt de regim lingüístic

de la UE disposa que, "en alió que concerneix ais cstats membres

on hi ha diverses llcngües oficiáis, í'ús de la llengua será

determinar, a petició de l'cstat interessat, segons les regles

generáis que es desprenen de la legislado d'aqucst estat".
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En aquest mate normatiu general de la UE, la posició de la llengua catalana en

l'actualitat és la següent:

a) Tot i que en el Reglament de tégim lingüístic no s'estableix cap obstacle

insalvable per a l'oficíalitat a Europa d'aquelles llengües que només son

oficiáis a una part del territori d'un estat membre, el Tractat d'adhesíó

d'Espanya a la Unió Europea no fa cap esment a cap altra llengua oficial

en el territori de l'Estat mes que al castella. Des d'aleshores, el govern

espanyol tampoc no ha intervingut de forma decisiva per a introduir

millores en el tractament del cátala per part de la normativa comunitaria.

b) L'any 1990, amb la Resolució 1235/90 del Parlament Europeu es va

donar una resposta parcial a diferents resolucions deis Parlaments

autonómics de les Ules Balears i de Catalunya sobre la situado del cátala.

Aquesta resolució es limitava a demanar al Consell i a la Comissió que

adoptessin mesures que permetessin: publicar en cátala els tractats i els

textos fonamentals de les Comunitats, difondre en cátala la informació

pública relativa a les institucions de la UE ais mitjans de comunicado,

incloure el cátala en els programes elaboráis per la Comissió per a

l'aprenentatge i el perfeccionament de les llengües europees, i utilitzar el

cátala en les relacions oráis i escrites amb el públie a l'Oficina o oficines

de la Comissió de les Comunitats Europees a les Comunitats en qüestió.

Malgrat la importancia d'aquesta resolució, s'ha d'assenyalar que aquesta

queda lluny deis plantejaments fets des de Catalunya i les Ules Balears. A

mes a mes, cal teñir en compte que encara hi lia casos en que no s'aplica

plenament el contingut d'aquesta resolució. 3

c) Per altra banda, també cal fer esment de l'antecedent que suposá

l'aprovació l'any 1997 de la directriu europea relativa a l'etiquetatge deis

productes comerciáis, segons la qual tan sois els estats poden regular l'ús

de les llengües en l'etiquetatge i, a mes, únicament les llengües oficiáis de

3 Per cxcmple, els projectes educaúus en llengua catalana no poden accedir a ajuts del Programa
Sócrates, mentre que sí ho poden fer altres llengües "no oficiala i de treball" com l'irlandés, el
luxemburgués, o les deis pai'sos candidats a l'ampliació.
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la Unió poden tenir~hi cabuda (tot i que una sentencia del Tribunal

Constitucional espanyol havia reconegut la facultat de regular l'ús de les

llengües oficiáis en l'etiquetatgc -STC 147/1996-)- Per tant, tot i que el

Govern de la Gcncralitat de Catalunya té competencia en la regulació de

la política lingüística relativa al cátala, l'ús públic i comercial d'aqucsta

llengua pot arribar a estar directament condicionat per la manca de

reconeixement de la normativa comunitaria de roficiaütat de les llengües.

Com a conseqüéncia de les lógiques dificultáis que comporta la situació de

multilingüisme existent a la UE, la práctica i els usos lingüístics operatius de les

institucions comunitáries no responcn de forma plena ais principis básics establerts

per les normes jurídiques que s'han esmentat anteriorment. Mes concrctament, i

sobre la base de l'experiéncia real del funcionament de la UE, cal fer les

puntualitzacions següents:

a) En primer lloc, tot i que la normativa comunitaria disposa el principi

Üigualtat entre les llengües d'Europa, de fet hi ha una certa "estratificado

jerárquica" de les llengües en la comunitat:

- Hi ha les onze llengües oficiáis i de treball: alemany, anglcs, dañes,

espanyol, francés, grec, irlandés, italiá, neerlandés i portugués (a

les que el 2004 s'hi afegiran les sis llengües deis cstats candidats:

eslovac, eslové, estonia, ñongares, letó, lituá, maltes í polonés).

- Existeix una llengua de tractat i de comunicació amb les

institucions: l'irlandés.

- Hi ha una llengua que, sensc ser oficial, participa plcnament en cls

programes de la UE com si fos llengua oficial: el luxemburgués.

- Així mateix, existeixen les llengües que son oficiáis en el seu propi

territori, sense que hi hagi un reconeixement per part de la UE: el

cátala, la resta de llengües oficiáis d'Espanya, etc..
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- Finalment, cal fer referencia a les altres llengües parlades

históricament a la UE, sense cap tipus de reconeixement oficial.

Davant d'aquesta complexa "estratificació jerárquica" de les llengües

europees que existeix de fet, cal fer dues observacions:

- Per un costat, aquest fet suposa que el régim lingüístic de la UE

no respecta plenament el principi fonamental de la igualtat

lingüística: hi ha llengües que no teñen cap tipus de

reconeixement "efectiu" per part de la UE, mes enllá de la simple

declaració del principi genéric del dret a la diversitat i a la igualtat.

- Per un altre costat, les dificultáis (i els costos) que comporta el

multilingüisme a Europa, tendeixen a resoldre's (de forma

implícita o explícita) mitjancant un sistema amb diferents "graus"

de reconeixement deis drets lingüístics: llengua de tractat, llengua

oficial, llengua de treball, llengua de comunicació, llengua amb

dret a participado en programes europeus, etc..

b) En segon lloc, per a garantir la seguretat jurídica deis ciutadans es

recorre al que es pot denominar com el principi de suficiencia (front al

Üigualtai). Es a dir, es considera suficient que la UE publiqui en alguna

llengua que siguí oficial a tot el territori de cada estat per tal que la

seguretat jurídica deis ciutadans quedi garantida. Darrera d'aquest

principi hi ha la idea del "nombre mínim de llengües oficiáis", que acaba

convertint-se en un principi d'exclusió per a fixar el "nombre máxim

admissible de llengües oficiáis" (com s'ha posat clarament de manifest en

el cas de l'etiquetatge deis productes comerciáis en cátala, esmentat

anteriorment).

c) Finalment, i en tercer lloc, es constata que a la práctica no existeix un

multilingüisme "integral". Deixant de banda l'exigéncia que les

• comunicacions entre les institucions i els ciutadans, i els textos jurídics es

facin en totes les llengües oficiáis, en la regulació del regim lingüístic no

s'especifiquen la resta de funcions de les llengües de treball.
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Així dones, ja en Tactual UE (no ampliada), hi ha una clara tendencia al

reconeixement del principi de simplificado de les llcngücs de trcball en el

máxim nombre de comunicacions, especialment a nivcll intern:

existeixen uns costos económics i unes enormes dificultats logístiques i

opcratives per a la posta en práctica d'un multilingüisme integral. Davant

d'aixó, tot indica que es tendeix cap a la utilització d'una (-es) única

(poques) llengua (-es) franca (-es) de comunicació, essent Panglés (i el

francés) les llengües mes uülitzades en el trcballs interns de la UE. 4

En aquest escenari, el régim lingüístic de la UE davant del procés d'ampliació

sembla que podrá desenvolupar-se en el marc deis següents cixos fonamentals:

a) D'entrada, cal preveure que a nivell formal es mantingui com a principi

normatiu fonamental el valor de la iguaítat entre les llengües. En principi,

sembla lógic preveure que tots els estats vetllaran per a que no es trenqui

formalment aquest principi.

b) Paral- lelament, sembla previsible que s'acccntuará la necessitat

d'augmentar deficiencia deis processos de treball interns, en els que la

tendencia a la simplificado lingüística en el "treball" de la UE sembla

inevitable. Per tant, difícilment es donará en el futur una situació de

"multilingüisme integral".

c) Davant d'aixó, cal contemplar la possibilitat que, com a conseqüencia de

Pampliació de la UE, s'aprofundeixí en l'estratificació deis drets

lingüístics, tot reconcixent-los a diferents graus. En aquest sentit, podría

avancar-se cap a una distinció entre llengua oficial i de trcball, qüestió

que podria regular-sc implícitament, o bé aplicar-se de forma explícita:

- Una aplicació implícita d'aquesta solució sembla mes "fácil", ja

que suposa el mantcniment de la situació actual, en la que

aparentment es reconeix una plena iguaítat entre les llengües

4 Així, per excmple, Pany 2001, et 56,8% deis origináis traduits eren en anglés, el 29,8% en francés, el
4,3% en alemany i el 8,8% restant en la resta de les llengües oficiáis.
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oficiáis, sense que aquest multilingüisme existeixi de forma

integral. Aquesta situació afavoriria els estats amb les llengües

majoritáriament emprades en el treball de la UE, i atorgaria el

máxim grau de protecció -encara que amb un estatut d'aparent

igualtat- a la resta de llengües.

- Explicitar una solució de la qüestió ofereix unes majors garanties

democrátiques i d'igualtat pero, sens dubte, requereix d'un

important esforc de negociació en el que la major part deis estats

(membres de la UE i candidats) haurien de cedir en el

reconeixement deis seus drets lingüístics front a unes poques

llengües de treball que esdevindrien instruments estandaritzats de

comunicació interna.

d) En l'escenari d'una "estratificació jerárquica" implícita de les llengües,

caracteritzat peí manteniment de la situació actual, és previsible la

continuítat del principi de suficiencia de cara a garantir la seguretat jurídica

deis ciutadans (i, sobretot, per a justificar l'existéncia d'un nombre mínim

—o máxim admissible- de llengües oficiáis). En canvi, amb una regulació

explícita de la qüestió, els efectes económics i logístics d'un increment de

les llengües podrien limitar-se peí propi sistema d'estratificació deis drets

lingüístics (sense necessitat de recorrer a Tesmentat principi de suficiencia).

Aqucst escenari que s'acaba de descriure contempla tant la possibilitat (mes fácil) de

mantenir Tactual régim lingüístic de la UE a nivell formal (mentre aquest

evolucionada de fet cap una major simplificado en l'apartat de les llengües de treball),

com de modificar-lo tot definint explícitament una estratificació deis drets lingüístics

(l'opció mes difícil).

Davant d'aixó, les perspectives de reconeixement del cátala son, certament, millors

en el segon deis supósits plantejats que no pas en el primer. Tot i que la resposta a

aquesta qüestió está fortament condicionada peí desenllac que tindran els processos

d'ampliació i de formulado de la futura Constitudó Europea.
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B) La cultura, el turisme i la recerca i desenvolupament

• No es preveucn canvis significatius en el marc institudonal de la UE relatiu a la resta

d'ámbíts objecte d'aquest treball: la cultura 5, el turisme 6, i la recerca i

desenvolupament 7. Per tant, les polítiques de la UE es mantindran essencialment

amb cls mateixos continguts que en l'actualitat, que son cls establcrts en el seu

Tractat Constitutiu.

• A aquest nivell, tan sois hi ha un aspecte que pot experimentar un canvi substancial

com a conseqüencia de l'ampliació de la UE: el proecs de presa de decisions

sectorials en les institucions comunitáries. En aquest sentit, cal preveure la

possibiütat que s'introdueixin mecanísmes que alleugereixin aquests processos.

Respecte a aquest punt, cal recordar que Tactual regim que regula aquest qüestió en

els ámbits objecte del present treball és el següent:

a) En cultura, les decisions del Consell i de la Comissió s'adoptcn per

unanimitat.

5 Scgons la normativa vigent de la UE, la cultura és una área que correspon a la sobirania estatal, de
manera que l'acció de la Unió té una incidencia indirecta en aquest ámbit. El Tractat estableix que la
Comunitat contribuirá al desenvolupament de les cultures deis Estats membres, afavorirá la cooperacio
entre aquests i, si fos necessari, donará suport i completará l'acció d'aquests en els següents ámbits: la
millora del concixement i la difusió de la cultura deis pobles d'Europa, la conservado i proteccíó del
patrimoni cultural, els intercanvis culturáis no comerciáis, Í la creació artística i literaria, inclós el sector
audiovisual. La Comunitat també contribuirá a fomentar les relacions de cooperacio cultural amb
tercers pa'ísos i organismes internacionals.
6 La referencia en el Tractat al turisme afirma que l'acció de la Comunitat implicará, en les condicions i
segons el ritme previstos en el Tractat, mesures (entre altres) en l'ámbit del turisme. Malgrat tot, s'ha de
dir que no hi ha una política comuna en aquest camp que vagi mes enllá de treballs o ajuts d'abast molt
limitat (com, per exemple, el suport per a l'elaboració d'estudis, etc.).
7 Quant a la R-D, el principa! marc de referencia també son els estats. En aquest cas, pero, el Tractat
disposa que la Comunitat i els estats coordinaran la seva acció en materia de R-D per tal de garantir la
coherencia recíproca de les polítiques nacionals i la política comunitaria. L'objectiu principal de la
política de la UE en aquest camp és enfortir les bases científiques i tecnológiqucs de la seva industria,
per a afavorir el desenvolupament de la seva competíüvitat a escala internacional. Per aixó, s'articulen
diferents accions: execució de programes de recerca Í desenvolupament tecnológic, promoció de la
cooperacio entre empreses, centres de recerca i universitats, promoció de la cooperacio internacional
en materia de recerca, difusió Í explotació deis resultáis de la R-D, i estímul de la formació Í mobilitat
deis investígadors.
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b) En turisme, les mesures es regeixen per la regla de la unanimitat deis

estats membres.

c) En R-D, es disposa que el Consell estableixi un Programa Marc

plurianual, que s'executa mitjancant programes específics. Els programes

específics son adoptats peí Consell per majoria, a proposta de la

Comissió i previa consulta al Parlament Europeu i al Comité Económic i

Social.
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3.2. Impacte de l'ampliació sobre les politiquea culturáis de la
Unió Europea

En principi, no hi ha previst cap canvi d'especial relleváncia en el contingut de les

polítiques culturáis com a conseqüéncia de l'ampliació de la Unió Europea. Tot

indica com assenyalen Eduard Delgado i Jordi Baltá, que l'ampliació apareix "com

un factor poc determinant a l'hora de dissenyar cls programes futurs de suport a la

cultura en l'ámbit de la UE". Ates que cls temes d'identitat i culturáis queden fora de

l'csfera de la intervenció de la UE, i que aquests corresponen principahnent ais

cstats, sembla que "Pámbit de la cultura será testimoni de canvis menys substanciáis

que no d'altrcs en l'adveniment de l'Europa ampliada. Es en els fons estructuráis o

en la legislado de mercat on es lliuraran batalles." 8

Els principáis efectes de l'ampliació en l'ámbit de les polítiques culturáis

comunitáries es dona, sobretot, en el nivell de la seva aplicado i, mes concretament,

en la quantitat de recursos económics disponibles per ais programes europeus d'ajut.

En principi, un augment deis estats membres suposa Inexistencia d'una major

quantitat de potenciáis bencficiaris d'aqucsts ajuts. Alcshores, si no hi ha un

increment de les dotacions financeres deis programes, les oportunitats d'accés deis

agents culturáis de Catalunya a les línies de suport financer de la UE per a les

activitats culturáis podrien reduir-se. Aquest fet pot teñir una especial incidencia en

aquelís programes curopeus que els ajuts es reparteixen tot recorrent principahnent

al criteri d'equitat entre estats.

Actualment, la major part deis programes comunitaris ja están oberts a la

participado deis paisos candid.ats (almenys formalment, tot i que aquesta

participado no s'ha fet efectiva en tots els casos), de manera que l'impactc de

l'ampliació de la UE que s'acaba d'esmentar ja pot teñir efectes reals. Davant d'aixó,

cal fer íes següents puntualitzacions:

a) Per un costat, cal fer referencia ais efectes deriváis d'una major o menor

capacitat de lideratgc deis agents culturáis catalans per a promoure

projectes europeus en aquest nou cscenari. Per a ir lustrar aquesta qüestió

8 Veurc el document annex "Efectes de l'ampliació de la UE sobre Catalunya: les polítiques culturáis".
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hi ha el cas del Programa Cultura 2000, en el que es requereix la

participado d'almenys 3 estats (en projectes anuals) i un mínim de 5 (en

els de mes durada). En tots els casos, pero, existeix una organització

lidera el projecte (fet que li atorga certes prerrogatives en la definició deis

objectius, etc.).

Al lkrg deis darrers 3 anys d'existéncia d'aquest programa, els catalans

han rebut una quota relativament estable d'ajuts, ja que la seva

participado s'ha mantingut al voltant de 1'11% i el 13%. Tanmateix,

només en un 10% deis casos els agents catalans han liderat el projecte.

Paral- lelament, es constata que el lideratge deis projectes recau,

principalment, ais pai'sos centreuropeus.

Amb l'obertura l'any 2001 del Programa Cultura 2000 ais operadors deis

paisos candidats a l'adhesió, s'observa una forta tendencia a la

cooperació cultural amb aquests "nous" pai'sos. Així, el 2002, quasi la

meitat deis programes anuals comptaven amb presencia d'agents

culturáis deis paisos candidats (i un 12% eren liderats per aquests paisos).

La major part deis projectes multianuals (19 d'un total de 24) compten

amb la participado de paisos candidats.

Davant d'aixó, cal advertir d'un risc potencial derivat de 1'ampliació: que

els promotors de projectes a escala de la UE (encapcalats, com s'ha dit,

pels estats centreueropeus), desplacin la seva preferencia per a treballar

amb agents culturáis de Tarea del sud-mediterrani a favor deis estats de

l'est. Per a fer front a aquesta situado, cal capacitat de lideratge (com ho

ha fet Italia el 2002, que va ser el país que va encapcalar mes projectes

del Programa Cultura 2000).
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b) Per un altre costat, aquest impacte de Tampliació sobre les oportunitats

deis catalans per accedir ais recursos financers de la UE, pot teñir una

incidencia desigual segons la naturalesa i característiques de cadascun

deis Programes. En aquest sentit, cal remarcar les ducs observacions

següents:

- D'una banda, hi ha certs programes europeus que están

oberts a la participado deis paísos candidats, sempre que

aquests contribueixin al seu financament. Aquest és el cas, per

exemple del Programa Media, respecte al qual es disposa que

cada nou país participant aportará una contribució financcra

al programa (en part del seu pressupost nacional, i la resta per

la via del Programa PHARE).

El febrer de 2003, ja hi ha set candidats que han signat el

Memorándum d'acord amb la Comissió Europea per a formar

part del Programa Media: Polonia, Lctónia, Estonia,

República Txcca, Bulgaria, Lituánia i República Eslovaca.

- D'altra banda, s'ha de teñir present que el criteri d'cquitat

territorial no té la mateixa importancia relativa en totes les

línics de financament comunitari. Així, per exemple, per a

l'assignado de recursos europeus per al foment de la R-D,

está condicionada per la dotació de recursos cconómics,

tecnics i d'infras truc tures que cada país pot aportar.
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• Fetes aqüestes consideracions generáis sobre l'impacte de 1'ampliació en l'aplicació

de les polítiques comunitáries, a continuado s'assenyalen certes qüestions d'in teres

específic deis diferents ámbits objecte del present treball:

A) Llengua

a) Com s'ha dit, a la major part deis programes europeus es contempla la

possibilitat de participado deis paisos candidats. Aixó suposa que en els

programes amb contingut lingüístic (com l'Acció Lingua del Programa

Sócrates, o la Línia 2 del Programa eContent, per a la prodúcelo de

continguts multilingües i multicultural), contemplen el financament de

projectes destinats al foment de les llengües d'aquests paisos.

Davant d'aixó s'ha d'assenyalar que les perspectives d'ampliació de la UE

no han suposat un procés de plena equiparado de la llengua catalana a

les llengües oficiáis de la comunitat. Així, hi ha el cas de l'Acció Lingua

del Programa Sócrates 2 (2000-2006) destinada a la promoció de

l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües, que es circumscriu a totes les

llengües oficiáis de la UE, mes l'irlandés, el luxemburgués, i les llengües

nacionals deis paisos candidats. Així, tot i la importancia d'aquest

projecte (el Programa Sócrates té una dotació total de 1.850 milions

d'Euros per al període de 7 anys), continua sense complir-se la resolució

1235/90 del Parlament Europeu que disposava la inclusió del cátala en

els programes elaboráis per la Comissió per a l'aprenentatge i el

perfeccionament de les llengües europees.

b) En el cas que el marc institucional de la UE opti per definir de forma

explícita una estratificado deis drets reconeguts a les llengües (tot

determinant, per rao del principi de simplifica ció, un nombre limitat de

llengües de treball) , cal contemplar la possibilitat que les altres llengües

oficiáis de la UE ("excloses" com a llengües de treball) puguin ser

objecte d'un tráete compensatori en tots els programes europeus amb

implicacions lingüístiques. De fet, alguns d'aquests programes ja teñen

9 Veure l'anterior apartat d'aquest document.
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criteris de preferencia a favor de les Ucngücs menys difoses. Davant la

aquesta possibilitat, cal que aqüestes mesures no quedin limitades a les

Ucngües "oficiáis" (com ja passa avui amb el Programa Sócrates), i que es

fixi la via per a la inclusió del cátala en aqüestes polítiques.

B) Política Cultural

c) Hi ha una certa tendencia a que les rclacions culturáis internacional i,

per tant, les polítiques culturáis a l'cxtcrior, evolucionin cap al

reconcixement d'un protagonisme crcixent deis cstats (front a la

davallada de la importancia relativa d'organitzacions multilateral,

fundacions i altres entitats). Aqucst fet pot suposar un risc per a la

cultura (i la llengua) catalana, que pot vcurc afeblida.la seva capacitat

d'incidéncia a nivell deis organismes comunitaris.

C) Turisme

d) Tot i que no hi ha una important política comunitaria comuna en

materia de turisme, si que hi ha moltcs qüestions que hi teñen una

incidencia indirecta (transports, medi ambient, noves tccnologics, higiene

alimentaria, energía, fiscalitat, etc.). Així, s*ha de teñir en compte que

certs fons comunitaris destináis a aquests cstats poden contribuir a

millorar les infrastructures turístiques i cls cntorns urbans deis pa'ísos de

rampliació, fct que tindrá una incidencia sobre el desenvolupament del

scu turisme cultural.

111 Així, per excmple, les propostes de inillora del Programa Cultura s'encaminen cap a un reforc de les
agencies cstatals cncarregades difusió de la informado cultural. En concret, es fa referencia ais Punts
de Contacte Cultural que, en el cas d'Espanya —í a diferencia d'altres pai'sos- aquesta funció s'ha
centralitzat en un úníc orgamsme: la Direcció General de Cooperació i Comunicado Cultural del
Ministeri d'Educació Í Cultura.
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4.) Perspectives de desenvolupament
de les polítiques culturáis deis paisos candidats
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4.1. Efectes de la integració deis estats candidats a la UE sobre
les seves polítiques culturáis

• L'análisi de les perspectives de desenvolupament de les polítiques culturáis deis

paisos candidats és una qüestió complexa, sobrctot si es te en compte que la realitat

cultural, política i económica d'aquests estats presenta notables diferencies entre sí.

Donat l'objecte del present document, a continuado es tracten els cfcctcs de la

integració d'aquests estats a la UÉ sobre les seves polítiques culturáis. A l'apartat

següent, s'apunten els principáis reptes i caractcrístiqucs de les polítiques culturáis

d'aquests paisos que s'han identificat durant l'claboració de l'cstudi.

• La diversitat deis paisos candidats, com també els diferents graus d'evolució deis

seus sistemes polítics i económics, ha fet necessari establir uns requisits mínims a

complir abans de fer possible l'adhesió. Aquests requisits, que van cstablir-sc al

Consell Europeu de Copcnhaguen el mes de juny del 1993, abarquen qüestions de

naturalcsa política (garantir la democracia, l'cstat de dret, els drets humans i el

respecte i la protecció de les minories), económica (gaudir d'una cconomia de

mercat capac de fer front a la pressió competitiva i les forces de mcrcat dins la

Unió), i també totes aquelles que fan referencia a la capacitat del candidat d'assumir

el cabal comunitari.

• En l'ámbit de la cultura, l'objectiu del procés d'adhesió recau, sobretot, en assegurar

que es compleixen els requisits establerts per part de les institucions europeos de

cara a Tingres a la UE. Tal com es reflecteix en els Informes de progrés rcalitzats per

a cadascun deis paisos candidats, les principáis qüestions rclatives a la cultura i a la

recerca que teñen un carácter "decisiu" en aquest procés son les següents:

a) D'una banda, es requercix un treball d'harmonització de les legislacions

de cada país a la normativa comunitaria:

- En primer lloc, per la seva importancia, hi ha l'ámbit de la

radiodifusió i la teledifusió, en que es requercix la ratificado de la

Convenció del Consell d'Europa de televisió transfontercra,
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l'adaptació de la legislado sobre els media, l'harmonització a la

directiva "Televisió sense fronteres", etc.

D'aquesta manera es tracta d'assegurar que els media deis paísos

candidats respectin certs drets reconeguts a les persones

(protecció de menors, protecció per excés de violencia, codis de

conducta en materia de programació i de publicitat, etc.), garantir

que hi hagi una harmonització legal en aspectes com la definido

d'obres europees, la promoció d'obres independents, les

limitacions de la presencia de capital estranger en les cadenes de

TV, etc..

- En la resta d'ámbits de la política cultural, així com en la política

de recerca i ciencia, no s'estableix cap requisit cspecialment

rellevant a nivell d'harmonització legal.

b) D'altra banda, es promou el reforcament de les estructures

administratives de cara a garantir l'aplicabilitat de la normativa

comunitaria. Amb aixó es tracta de garantir que la participado d'aquests

paísos ais programes comunitaris sectorials es realitzi amb el suport

d'una capacitat administrativa i judicial suficient. En aquest apartat, es

poden assenyalar les següents accions:

- Creado d'oficines per a participar en les accions comunitáries. Per

exemple, d'un Punt de Contacte Cultural que faciliti la

participado del país en els programes comunitaris de cultura. En

l'ambit de recerca, també es requereix de l'existéncia d'un Punt

Nacional de Contacte.

- Disposar d'organismes de regulació i control: sobretot del sector

audiovisual, amb els recursos humans, técnics i económics

necessaris i suficients, i amb la transparencia requerida.
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El procés de negociació en cultura i política audiovisual (Capítol 20) i en Ciencia i

Recerca (Capítol 17) ja s'ha tancat en els 10 paísos candidats per al 2004 (a data del

mes de desembre del 2002), i está provisionalment tancat amb Bulgaria i Romanía.

No obstant aixó, s'ha de dir que el compliment deis requisits formáis mínims per a

la integrado constitueix una condició necessária, pero no sufident, per a la

participado plena deis programes comunitaris. En molts casos, el problema clau es

que aquests paísos no disposen semprc de la capacitat per a portar-los a la practica

[impkmenting capaáty). Aixó s'ha posat de manifest, per exemplc, en el decurs del V

Programa Marc de Recerca -al que ja podien participar els estats candidats- i tambe

en el vigent VI Programa Marc de Recerca —que es per al període 2002-2006-.

Davant d'aixó, l'intercanvi d'informacións i experiencies per a crear un context

favorable per a la integració i, mes endavant, el progrés social, polític económic de

cada país son factors que afavoriran de forma progressiva una participado mes

activa deis futurs estats membres de la UE en aquests ámbits.
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4.2. Principáis reptes i característiques de les polítiques culturáis
deis paisos candidats

• Des d'una perspectiva general, i com a conseqüéncia de la poca importancia que la

cultura té respecte el conjunt del procés d'ampliació, en alguns d'aquests paisos

sembla existir una certa tendencia a la "marginado" de les seves polítiques culturáis

(sobretot en relació a la quantitat de recursos pressupostaris públics assignats a

aqüestes activitats).

En aquest escenari, també s'ha d'indicar que importants fundacions i organitzacions

multilaterals (com la Fundació Soros o YOpen Socieiy Instituís) tendeixen a retirar les

seves aportacions de fons a aquests paisos, amb els que fins ara s'havien realitzat

importants operacions de cooperació cultural i de manteniment d'institucions.

• Davant d'aixó, és ciar que l'esforc d'adaptació i modernització de les polítiques

culturáis haurá de ser gran, ja que hi ha importants reptes a assolir de cara a una

integrado plenament efectiva a la UE. En aquest sentit, i des d'una perspectiva

general, poden assenyalar-se algunes de les principáis qüestions identificades durant

l'elaboració del present informe:

a) Els paisos candidats hauran d'afrontar un intens procés d'ensenyament i

aprenentatge de llengües: només el 26% de la població d'aquests estats

declara parlar algún deis idiomes oficiáis de la UE. En aquest sentit,

destaca, en primer lloc, la necessitat de formació de l'anglés: el 86% de la

població deis paisos candidats declara d'utilitat aquesta llengua, essent

només el 15% de la població que afirma poder mantenir una conversa en

aquest idioma. A un segon nivell hi ha l'alemany (declarat d'utilitat peí

58% de la població, i parlat peí 4%) i el francés (un 17% i un 10%

respectivament). El castellá és considerat com a llengua "útil" per tan

sois el 2% de la població deis paisos candidats.

b) En l'esfera de les polítiques culturáis, cal fer les consideracions següents:
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En general, son paísos amb una forta tradició centralista. Per tant,

teñen plantejat el repte de la descentralizado de les polítiques i

servéis culturáis, qüestió que ja s'ha comencat a afrontar en

alguns estats aquests darrers anys.

Sembla que en alguns ambits deis pai'sos candidats existeix una

certa tcnsió entre el món rural i el món urbá. Així, per cxcmple,

hi ha mostres d'cnfortimcnt de la centralitat de les grans ciutats.

En aquests casos, des del món rural es tendeix a vcure amb mes

recel el proccs d'ampliació, i sovint es considera que la caiguda

del mur ha afavorit mes les ciutats que el camp. Per tant, i davant

d'aixó, cal plantcjar-sc la importancia d'articular unes polítiques

culturáis amb una vocació d'equilibri territorial.

Tambe des d'una óptica general, s'observa que el teixit cívic i

associatiu deis estats candidats es relativament feble, hercu de

centralismo i d'cstructurcs polítiques molt jerarquitzades. Tot i

aixó, sembla que des de la decada deis 90 han aparegut algunos

iniciatives privados sense ánim de lucre que, donada la migradesa

de recursos a escala nacional, busquen suport a institucions

intcrnacionals. Per tant, caldran igualment polítiques orientades a

la vertebrado del teixit cívic-cultural deis estats candidats.

La situació de les industries i mcrcats culturáis d'aqucsts estats

també presenta molts déficits: tant per la capacitat de

financament de produccions culturáis competitives en el mcrcat

"obcrt" de la UE, com pels esforcos de modernització (sobretot

en la tecnología que rcqucrcixcn aquests sectors). El camí d'una

economía centralizada cap a una economía de mercat, i cls

efectos de la creixent mundialització de les industries culturáis

(amb un ciar predomini de la cultura deis Estats Units), també

constitucixen un repte per ais sectors culturáis. En conseqüéncia,

és necessari el disscny de polítiques publiques que permetin fer

front a aquesta situació deis mcrcats culturáis deis pai'sos

candidats.

BCF Consultora ~*~ 43



Patronal Cátala Pro Europa - Fundado Jaume Bofíll

Eis creeros de ['ampliado de la Unió Europea el 20O-I
sobre els ?ecrors culturáis de Catalunya

- En molts deis paísos candidats s'ha fet una opció forca clara per

una política cultural en Pámbit del patrimoni cultural i deis

monuments artístics. Aquest fet respon, en bona part, a les

expectatives existents en relació al turisme (a mes de ser un

instrument que contribueix, entre altres, a enfortir els símbols

d'identitat nacional).

- Finament, hi ha altres ámbits ternátics que poden ser igualment

d'interés preferent per part deis governs d'aquests paísos com,

per cxemple, les polítiques de foment i preservado de la diversitat

lingüística, la relació entre cultures tradicionals i cultura

contemporánia, l'establiment de sistemes de financament públie

de les manifestacions culturáis artesanals (música en viu, arts

escéniques, etc.), etc..

c) En Pesfera de la cooperació cultural i del turisme, s'observa l'existéncia

de certes arees geográfiques en les que ja s'estableixen intenses relacions

i fluxos (que molt probablement s'incrementaran). Aquesta tendencia a

la consolidado (o recuperado) d'espais de cooperació cultural entre

diferents paisos, i amb un notable dinamisme del turisme entre ells es

posa de manifest, per exemple, en les següents casos:

- Entre les tres repúbliques ex-Soviétiques báltiques, els paísos

escandinaus (Finlandia, Dinamarca, Suécia) i part d'Alemanya.

- I/espai central d'Europa: Austria, Italia, Eslovcnia, la República

Txeca, Alemanya, etc.

d) En relació a les polítiques en R-D, aqüestes hauran d'afrontíir la situació

d'aquestes activitats en els paísos candidats que, com s'ha dit, es

caracteritza per una feble capacitat de generar i, sobretot, d'absorbir nou

coneixement tecnológic. En concret, els principáis reptes en aquest sentit

son els següents:
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- Tractar de mantcnir (i en la mesura del possible, incrementar) la

Dcspcsa interna total en R-D en termes absoluts i en termes

rclatius respecte del PIB.

- Aprontar les oportunitats que suposa Pcxistcncia d'una elevada

quantitat de personal investigador (que majoritáriament txeballa a

les administracions publiques).

- Estimular la participado de les empreses en el financament i la

rcalització de R-D, que se sitúa a uns nivells molt inferiors ais que

hi ha en el conjunt de la UK.

En definitiva, es tracta de polítiques a llarg termini i amb objectius

elarament definits, que fomentin una transformado radical deis

protagonistes deis respectius sistemes nacionals d'innovació: empreses,

administracions publiques, els centres de recerca depenents d'elles, i les

universitats.
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5.) Reptes de rampliació de la UE sobre
els mercats i les polítiques culturáis de Catalunya
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5.1.) Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre els
mercats i les polítiques culturáis de Catalunya.

• L'impacte de l'ampliació de la UE en el camp de la cultura incideix en quatre grans

ámbits o cixos (veurc Esquema 1):

a) Canvi de l'cix de centralitat geográfica a la UE.

b) Augmcnt de la dimensió territorial i de Péscala del mercat interior de la

UE.

c) Augmcnt de la diversitat cultural i lingüística de la UE.

d) Augmcnt de les diferencies tcrritorials i cconómiques entre els estats

membres de la UE.

• En fundó d'aqucsts quatre cixos, poden idcntificar-se cls principáis efectes generats

per l'ampliació de la UE a dos nivclls diferenciats:

a) Els mercats culturáis (vcure Esquema 2).

b) Les polítiques culturáis (vcurc Esquema 4).

Sobre aquesta base, i per aquests dos nivells, es defineixen cls efectes i els reptes

mes rellcvants de l'ampliació de la UE sobre cls mercats i les polítiques culturáis de

Catalunya (vcurc Esquemes 3 i 5).
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Esquema 1.
Principáis eixos de I'impacte de l'ampliació en eis sectors culturáis de la UE.

Canvi de l'eix de centralitat geográfica a la UE

• Creixerá la dimensió territorial de la UE per Tarea de PEst,
de manera que el centre económic de la UE (TEuropa
"Central") tendirá a enfortir la seva posició, tot
incrementant-se la centralitat deis estats ubicats en aquesta
posició.

Augment de la dimensió territorial
i de Péscala del mercat interior de la UE

• L'increment del nombre d'estats membres a la UE té una
incidencia a un doble nivell:

a) Económic: suposará la possibüitat de generar unes
majors economies d'escala en el futur mercat
interior, la (re-) localització d'inversions dins de la
UE, etc..

b) Polític: sobre la deñnició del sistema de presa de
decísions a les insritucions comunitáries (nombre de
vots deis estats, decisions per unanimitat o per
majoria qualificada, etc.).

Augment de la diversitat cultural i lingüística a la UE

• Es passará de la UE-15 amb 11 llengücs oficiáis, a la UE-25
amb 22 llengües oficiáis.

Augment de les diferencies territorials
i económiques entre els estats membres UE

Les diferencies económiques a la UE s'incrementaran: el
perfil deis estats candidats, en comparació amb els estats
membres de la UE, es caracteriza per teñir una menor renda
per cápita, uns costos de la má d'obra inferiors, unes
infrastructures tecnológiques menys avancades, una menor
dotació de recursos públics, etc.

Al mateix temps, es preveu que els mercats de consum
cultural i de Ueure en els paísos candidats creixeran de forma
notable. Així, Pobertura del comerc en aquests estats
constitueix una oportunitat de negoci per a les industries
culturáis.
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Esquema 2.
Principáis efectes de l'ampliació en els mercats culturáis de la UE.

Canvi de
l'eix de
centralitat
geográfica
alaUE

Augment
de Péscala
del mercat
interior de
laUE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

Augment de les diferencies económiques
entre eís estats membres UE

• Enfortiment de les llengües oficiáis majoritáries
de la UE com a estándards de comunicació
(sobretot l'anglés, i també el francés i l'aletnany).

• La resta de llengües rendirán a ocupar una
posició mes periférica dins de la UE.

La llengua (i, en part, la cultura) son barreres per
a la "unificado" efectiva de certs mercats
culturáis a escala de la UE.

En les árees culturals/lingüístiques de major
dimensió de la UE, les industries culturáis
podran ser generadores d'unes majors
economies d'escala. Aixó tendeix a enfortir el
lideratge deis estats mes grans en el procés de
configuració del mercat cultural unificat.

Tendencia deis territoris a l'especialització de l'activitat
económica: polarització de les activitats generadores de
mes valor afegít en certes regions.

Els factors clau de competitivitat en les economies mes
avancades es centraran en Fexcel- léncia de la producció,
la capacitat d'innovar, i la qualitat de les infrastructures.
En les economies menys avancades, ho serán, sobretot,
el baixos costos de producció.

En un mercat mes ampli, la millora de la competitivitat
económica deis territoris requerirá d'estratégies
conjuntes deis agents polítics, empresarials i socials del
territori: la "qualitat" de les relacions entre aquests és
un factor clau de desenvolupament en certs sectors
d'activitat com la cultura i la recerca.

En aquest sentit, teñen una gran importancia les
estratégies (publiques + prívades) de promocíó cultural
a l'exterior, que fomenrin la capacitat de lideratge
d'iníciatives de cooperació i intercanvi.

BCF Consuitors 49



Patronat Cátala Pro Europa - Fundació jaume Bofill
1XU etecres de l'ampliació de la Unió Europea el 2U04

sobre cls scctoj's culturáis tic Catalunya
Esquema 3.
Principáis efectes de l'ampliació en els mercats culturáis de la UE sobre Catalunya.

'•• Canvi de

; l'eix de
i ceritraiitat
; geográfica
\ alaUE

Augment
; de Péscala
', del mercat
' interior de
ilaUE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

• Efectr. Es tendeix a accentuar la posícíó relativament
periférica de les llengües castellana i catalana en el
context de la UE.

• Repte: Calen estratégics i recursos per a assolir un
desenvolupament cultural en cátala i, també, en
castellá en el marc del mercat interior de la UE.

Augment de les diferencies económiques
entre els estats membres UE .

Efecíe: L'activitat cultural i de recerca de Catalunya resta en
una posició "intermedia" a la Unió: no es preveu un
desplacament signiñeatiu d'aquestes activitats del país cap
ais estats candidats; paral-lelament, es manté "la distancia"
respecte les regions mes avancades de la UE.
Repte: Cal una aposta ferina per que Catalunya millori en
els factors clau de competitivitat propis de les economies
mes avancades: FexceHéncia, la innovado, la qualitat, les
infrastructures, etc.. La cultura i la recerca poden
contribuir decisivament a assolir aquest qbjectiu.

• Sfede: Es mes "costos" participar en les relacions
económiques i culturáis entre els estats membres de
la UE des d'un territori amb llengües "perifériques".
El domini del castellá permet teñir uns sectors
culturáis amb una balanca comercial favorable amb
Llatinoamérica, pero no amb la resta de la UE.

• Repte: Cal abaratir els costos de transacció lingüística
(engkiyeria lingüística, aprenentatge/formació, etc.),
per posicionar la producció cultural de Catalunya a
la UE, í garantir la difusió deis productes de la UE
en la llengua propia de Catalunya.

Sfede: Ates que no es preveuen canvis substanciáis en la
competencia de les activitats culturáis i de recerca de
Catalunya en el marc de la UE, cal avaluar i millorar en tot
el necessari les estratégies desplegades fins ara en aquests
camps.
Repte: L'ampliació de la UE hauria d'estimular un
rellancament de les estratégies conjuntes entre els agents
empresarials, politics i socials de Catalunya per a millorar
la competitivitat del país en els camps cultural i de recerca.
Sobretot, aquelles que proporcionin capacitat de lideratge
de projectes a escala europea, tot innovant
permanentment per a corregir les deficiéncies actuáis i
aprontar les oportunitats existents.
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Esquema 4.
Principáis efectes de l'ampüació en les polítiques culturáis de la UE.

Canvi de
l'eix de
centralitat
geográfica
alaUE

Augment
de la
dimensio
territorial
delaUE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

Davant l'augment de la complcxitat del régim
lingüístic de la UE, sembla que es tendirá cap a una
"estratincado" deis drets de les llengües (de forma
implícita o explícita), que suposará una simplificado de
les llengües de treball a la UE.

Aleshores, es podría (?) arribar a establir un sistema de
"compensacions" a favor de les llengües "oficiáis" no
incloses com a llengües de treball.

Davant aquesta complexitat, es podría (?) optar per
mantenir l'aplicació del principi de suficiencia
("nombre máxim de llengües" oficiáis que garanteixin
la seguretat jurídica deis ciutadans).

Aleshores, tot Í el principi de la igualtat de les llengües,
es mantindrien els déficits ja existents avui respecte
deis drets de les llengües "no oficiáis" (sobretot en
árees bilingües on aqüestes coexisteixen amb llengües
"oficiáis" de la UE).

Augment de les diferencies territorials
entre els estats membres UE

Les polítiques publiques (europees, centráis i regionals)
poden teñir un paper básic per ajudar a corregir els
desequilibris territorials existents, incloent les que
fomentin els sectors clau de modernització de Feconomia
(com la recerca, la cultura, etc.).
Davant d'aixó, es podrien (?) plantejar mecanismes de
solidaritat en favor de les cultures / árees lingüístiques de
menor dimensio (per a compensar les seves limitacions de
generació d'economies d'escala en els mercats culturáis).

• En una UE ampliada, pot accentuar-se la tendencia de
reforcament del paper deis estats en les decisions de les
polítiques comunitáries i en les relacions internacionals
dins de la UE.

• Tot i aixó, també cal preveure un possible augment de les
relacions "internacionals" entre els agents públics
subcentrals (regionals, locáis, etc.) i privats (lucratius Í no
íucratius). Aquest fet demana una gran capacitat
d'innovació de les estratégies de promoció a Fexterior.
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Principáis efectes de l'ampliació en les poHtiques culturáis de la UE sobre Catalunya.

i Canvi de

| l'eix de

¡ céntralitat
I ; . . ' . ¡

; geográfica
! alaUE

Augment
de la
dimensió
territorial
¿e la UE

Augment de la diversitat

cultural i lingüística a la UE
Efecte: l'ampliació de la UE (i la Convenció Europea)
suposa una "oportunitat" de negocíació del
reconeixement del cátala per part de la UE. Sobretot
si s'explicita una "estratificado" deis drets de les
llengües (de treball, oficiáis, de comunicado, etc.).

Repte. Tornar a presentar una proposta de negociació
que estableixi "I'estrat" deis drets lingüístics del cátala
a la UE: dret a comunicar-se amb les institucions de la
UE, a participar en programes d'ajut en l'ámbit
lingüístic, consideració del cátala en les normes
comunitáries que incideixen en el régim lingüístic de
Catalunya —com Petíquetatge de productes- etc..

Augment de les diferencies territorials

entre els estats membres U E
• Efecte: Amb la UE ampliada, la reivindicació d'un suport a les

industries culturáis de les árees lingüístiques minoritáries (tant
d'abast estatal, com de les identítats culturáis sense estat), poden
teñir un major legitimitat (i, potser, reconeixement).

• Repte. Davant d'aixó, es podricn (?) plantejar mecanismes de
solidaritat en favor del desenvolupament de les industries
culturáis de les cultures / árees lingüístiques de menor dimensió
(per a compensar les seves limitacions de generació
d'economies d'escala en els mercats culturáis).

• Efecte: Políticament, augmenta la "legitimitat" de la
reivindicado del dret del cátala a ser reconegut per
part de la UE: és una Uengua utílitzada per una xifra
d'habitants superior a moltes de les "noves" llengües
que esdevindran "oficiáis" amb el procés d'ampliacíó.

• Repte. La manca d'aquest reconeixement del cátala
podría (?) teñir un cost d'oportunitat (polític, social i
cultural) en el país.

Efecte: Enfortimcnt del govern central espanyol en les relacions
culturáis internacionals a la UE i amb els órgans comunitáris.
Repte: Implicar el govern central d'Espanya en Pestratégia de
reconeixement deis drets de la llengua catalana a la UE.

Efecte: Desenvolupament progressiu de nous espais de
cooperació cultural (comercial i no comercial) dins de la UE
amb la participado de governs subcentrals i d'agents privats.
Repte: Innovar en les estratégies de promoció exterior, integrant-
hi agents privats i públics, per a compensar la feble presencia de
la cultura catalana en la política exterior del govern d'Espanya.
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L'analisi d'aqucsts efectes i reptes de Pampliació de la UE sobre els scctors culturáis

de Catalunya es pot sistematizar en els cinc apartats següents

a) Evolució deis reptes que les activitats culturáis i de recerca teñen

plantcjats actualment davant les perspectives d'ampliació de la UE.

b) Els fluxos cconómics i culturáis de Catalunya amb la Unió Europea

ampliada.

c) El rcconeixcmcnt de la llcngua catalana en la Unió Europea.

d) Els desequilibris en el desenvolupament de les diferents cultures

d'Europa: la solidaritat amb les arces culturáis /lingüístíqucs de

menor dimensió.

c) Les polítiques de promoció exterior de la cultura.
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A) Evolucio deis reptes que les activitats culturáis i de recerca teñen plantejats
actualment davant les perspectives d'ampliació de la UE.

En paraules d'Ezequiel Baró, la preocupado principal de Catalunya davant del

procés d'ampliació de la UE hauria de ser, sobretot, "millorar la seva posició relativa

respecte de les regions deis actuáis estats membres. Els riscos principáis no

provenen tant deis hipotétics efectes de l'adhesió de nous paísos, com de les

mancances" que ja teñen avui els sectors culturáis i de recerca a Catalunya. n

No obstant aixó, i en la mesura que la competitivitat de Catalunya en el mercat únic

ampliat no dependrá tant del cost deis factors de prodúcelo (sobretot del treball),

sino del "valor afegit" de les activitats que s'hi localitzen, cal considerar els sectors

culturáis, el turisme de qualitat (inclós el cultural) i la R-D dins del conjunt

d'activitats que poden teñir un paper clau per a posicionar el país entre les

economies mes avancades de la Unió (veure Esquema 3. Columna "Augment de les

diferencies económiques entre els estats membres UE").

Per tant, pot afirmar-se que el procés d'ampliació de la UE -en la mesura que

constitueix una fase mes del procés de mundialització de Peconomia-, té un efecte

directe sobre Porientació i el valor (en termes d'importáncia i d'urgéncia) de les

estratégies de desenvolupament económic, social i cultural de Catalunya. Mes

concretament, la capacitat de donar resposta ais principáis reptes que ja té

actualment plantejats Catalunya en els ámbits de la cultura, la R-D, i el turisme

cultural i de qualitat, pot contribuir clarament a afrontar el repte d'enfortir el lloc de

Catalunya entre les regions capdavanteres de la Unió.

L'análisi deis quatre punts que es tracten a continuado respon, principalment, a la

necessitat de destacar certes qüestions que poden contribuir a la consecució d'aquest

objectiu. Aquests no son uns "efectes nous" que emergeixin com a conseqüéncia

exclusiva de l'ampliació de la UE, sino que son "reptes" que amb aquest procés

haurien de recuperar (si és que l'han perdut o Phan arribat a teñir mai) un lloc

destacat en Pagenda deis agents culturáis del país: ja sigui per raons d'oportunitat

11 Veure el document annex "Els Efectes de PampUacíó de la UE sobre la recerca i el desenvolupament
(R-D) a Catalunya"
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(com en el cas de la llcngua o en relació a les cstratégics de projecció en cls nous

mercats emcrgcnts a la UE), com per la importancia que poden teñir de cara al futur

desenvolupament cultural de Catalunya.

Es ciar que cls reptes del país en cls camps de la cultura i de la recerca no s'esgotcn

en aqüestes quatre qüestions. Els documents deis experts adjuntats en forma

d'anncx a aquest document així ho reflecteixen. Ara be, tot i tractar-se de qüestions

igualmcnt rcllcvants per al desenvolupament cultural de Catalunya, son temes que,

en general, fan referencia a les polítiques i estratégics d'ámbit "intern" del país i, per

tant, no s'han inclós en aquest apartat del trcball.

B) Els fluxos económics i culturáis de Catalunya amb la Unió Europea
ampliada.

• Com a conseqüencia de l'augmcnt de la dimensió territorial i de Péscala deis mercats

culturáis de la UK, com també del canvi del scu cix de centralitat geográfica, es

configura un nou escenari per al desplegament deis fluxos culturáis de Catalunya

amb l'exterior. Sobre aquest punt, hi ha ducs qüestions a plantcjar-sc:

a) D'una banda, l'augmcnt de la competencia en els projectes de

cooperació, que requerirá enfortir la capacitat de lideratge deis agents

culturáis de Catalunya en les seves rclacions internacionals.

b) D'altra banda, Taugmcnt de les oportunitats, pero també de la

competencia, en cls fluxos económics i comerciáis: l'ampliació de la UE

es una oportunitat per ais agents culturáis de Catalunya d'obrir-se a nous

mercats (per exportar productes, per a realitzar inversions, etc.) i, al

matcix temps, suposa el risc d'un incrcment de la competencia en mcrcat

interior (per la importado de productes, peí desplacament d'activitats ais

paisos candidats, o per la immigratió de trcballadors qualificats).
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En primer lloc, i com s'ha assenyalat anteriorment (veure Esquema 3. Columna

"Augment de les diferencies económiques entre els estats membres UE"), en

l'escenari de Tampliació de la UE s'accentua la posició periférica de Catalunya

respecte l'eix de centralitat de la Unió. D'aixó en pot derivar un increment de la

competencia entre els agents culturáis de la Unió.

Fins al moment present, i en general, Catalunya ha tingut una participado notable en

els projectes d'abast europeu. No obstant aixó, en la majoria deis casos aquesta

participado ha'estat subsidiaria de la iniciativa d'un agent cultural de l'exterior. Per

tant, cal que Catalunya tendeixi a guanyar una posició de lideratge (o de colideratge)

deis processos de cooperació a escala internacional. Davant d'aquest repte, cal fer les

tres observacions següents:

a) Per un costat, la dimensió deis agents pot teñir efectes sobre la capacitat

de lideratge d'iniciatives de cooperació internacional. En els sectors

culturáis de Catalunya, les grans corporacions cmpresarials es concentren

principalment en el sector de llibre. En conseqüéncia, s'ha de teñir en

compte que la major part deis agents son de dimensió petita o mitjana.

No obstant aixó, s'ha de remarcar que alguns d'aquests están consolidant

-de forma progressiva- la seva capacitat de projectar-se a l'exterior.

Donada aquesta situado, calen polítiques que fomentin el creixement de

les empreses i, també, el suport a la internad o nalitz a ció deis agents de

petita i mitjana dimensió.

En l'ámbit de la recerca, la grandária deis agents també té efectes sobre la

seva capacitat de participado en projectes de cooperació internacional.

Així, es planteja la necessitat de disposar de centres de recerca capacos de

competir a escala internacional, sobretot en aquelles árees que prioritza el

VIé Pía Marc de Recerca de la UE. En aquest sentit, una participado

mes activa de les empreses en R-D (que fins ara ha estat feble a

Catalunya), i una major descentralizado de la despesa del govern central

per aquest concepte a Catalunya (actualment molt centralizada a

Madrid), aportarien una major quantitat de recursos i enfortiria els

centres de recerca del país.
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b) Per un altre costat, cal teñir en compte la naturalesa i característiques

singulars de les activitats culturáis de cooperació internacional. La

presencia a l'extcrior en cultura no consisteix, tan sois, en l'exportació de

mercaderies o en la rcalització d'inversions a l'extcrior. En certs sectors

(com l'audiovisual, la recerca, etc.) te una importancia clau la presencia a

fires o congressos, el desenvolupament de projectes conjunts de

coproduccio o cooperació (tot complementant reciprocament servéis i

línies de producció), la difusió intcl-lectual i artística etc..

A mes a mes, aqüestes actuacions no consisteixen sempre en la

realització d'accions comerciáis en un país o ciutat concreta, sínó que

suposen un desplcgament mes ampli en termes geográfics. Per exemplc:

la realització d'acords en els que es requereix la participado d'agcnts de

mes d'un estat (cooperació en recerca, coproduccions artístiques o

audiovisuals, etc.), la comercializado de drets de difusió d'obrcs

culturáis en árees lingüístiques d'abast supraestatal (i que requercixen una

única operació de traducció o doblatgc de les obres), etc..

c) La progressiva vertebrado de xarxes artístiques i de recerca en cultura

(amb una participado activa per part de la socictat civil) té una

importancia creixent en el desenvolupament de la cooperació

internacional. La major part d'aquestes entitats están localidades en el

centre d'Europa (Franca, Bélgica, i els Paísos Baixos concentren mes de

la meitat de les entitats associades. al Fórum de Xarxes Culturáis

Europees), i teñen una presencia creixent en l'ámbít deis paísos

candidats. Així, també cal un suport actiu per a la fomentar la presencia i

lideratge d'agents culturáis en aquest ámbit

• En segon lloc, hi ha l'augment de les oportunitats, pero també de la competencia, en

els fluxos económics í comerciáis. Parrint de les principáis característiques deis

paísos candidats a rampliació descrites a l'apartat 2 d'aquest document, cal fixar

l'atenció sobre els següents punts:

a) D'una banda, els estats candidats son paísos on el cost de la má d'obra (i,

en general, deis factors de producció) tendeixen a ser inferiors que a
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Catalunya. A mes a mes, en aquests estats hi ha treballadors amb un

elevat nivell formatiu (encara que, en molts casos, requereixen d'un

reciclatge formatiu deis seus coneixements en certs aspectes, com la

tecnología, l'habilitat per a operar en una economía de mercat, etc.).

Davant d'aixó, cal plantejar-se ñns a quin punt pot donar-se un

desplacament de les inversions en activitats culturáis de Catalunya a

aquests paisos, o bé pot haver-hi una migració de professionals d'aquests

paisos cap a Catalunya (augmentant l'oferta de treball en certs segments

especialitzats deis sectors culturáis del país).

b) D'altra banda, els mcrcats deis paisos candidats es caracteritzen per teñir

uns consumidors potenciáis amb una reduida renda per cápita (en

comparació amb UE actual, tot i que és previsible un creixement mes o

menys rápid d'aquesta magnitud económica). S'ha de teñir en compte, a

mes a mes, que en certs estats candidats a l'adhesió hi ha una elevada

preferencia peí consum cultural (igual o superior a la mitjana de la UE).

En conseqüéncia, hi ha Texpectativa d'un creixement notable del

consum cultural en alguns d'aquests territoris, fet que els converteix en

mercats relativament atractius per a la comercialització de les obres

culturáis de Catalunya.

c) Finalment, davant les perspectives de creixement del turisme en els

paisos candidats a Tampliació, cal plantejar-se fins a quin punt aquest fet

pot teñir una incidencia en el desenvolupament d'aquest sector d'activitat

a Catalunya.

• Respecte al primer deis punts esmentats, Lluís Bonet afirma que "el desplacament

d'activitats económiques cap a paisos amb un cost de la má d'obra inferior

probablement només es donará marginalment en el camp de les industries culturáis"

Certament, la proximitat al talent creatdu (els autors i les empreses de producció

cultural) és un factor determinant per a la localització de les empreses de servéis

auxiliars en aqüestes activitats (com, per exemple, les arts gráfiques, els laboratoris i

estudis de postproducció, etc.). Tot i que algunes d'aquestes activitats auxiliars

puguin desplacar-se a l'Europa de Test, no sembla previsible que aquest fet hagi de

teñir un impacte massa significatiu. Per aixó, cal que a Catalunya s'enforteixi el teixit
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empresarial cultural, i es fomenti una formació de qualitat en el camps de les arts i

de la cultura. En el país, tot i alguns desequilibris interns (gran fortalcsa del sector

del llibrc i fcblcsa relativa de l'audiovisual, encara que aquest darrer mostra una

quota de crcixcmcnt cconómic superior a la del primer) hi ha una aglomerado

considerable d'aqucstcs activitats, sobretot a la ciutat de Barcelona.

En canvi, hi ha mes dubtes sobre el risc de dcsplacament d'empreses del sector de la

producció d'aparclls clcctrónics per al consum cultural (aparclls de TV, reproduetors

de so, ordinadors, etc.). En aquests casos, la proximitat al talcnt creatiu que elabora

els prototipus culturáis ja no es determinant per a la ubicació de les empreses del

sector. Per contra, la recerca i desenvolupament en aqüestes tccnologics, la capacitat

d'innovar en la millora de la productivitat de les fabriques, constitueixen factors clau

en aquest sentit.

Quant a la possibilitat d'immigració de trcballadors procedents deis estats candidats

cap a Catalunya, cal teñir en compte la importancia de les barreres Üngüístiques en

els sectors culturáis. Així, no sembla que aquesta mobilitat es pugui donar de forma

significativa, excepte en el cas de certcs activitats musicals, com la música clássica o

la lírica, ámbits en els que aquest procés de migració de treballadors ja es dona d'uns

anys enea.

• Respecte a Foportunitat de comcrcialització de les obres culturáis de Catalunya en

els mcrcats emergents deis estats candidats, s'ha d'assenyalar que el grau

d'intcmacionalització i projecció exterior de la producció cultural catalana en aquests

paisos és molt escassa. En aquest sentit, PEuropa no comunitaria representa

escassament el 2,8% de les importacions espanyolcs en els sectors culturáis, i el

4,5% de les exportacions, amb una taxa de cobertura del 175%. 12 La major part del

comcrc exterior deis sectors culturáis d'Espanya es concentra (per sobre del 80%) en

dues región s geografiques: la resta de la UE actual i America Lia tina. Amb la

primera arca el saldo es negatiu, amb una taxa de cobertura del 74%, mentre que

Espanya obte amb Latinoamérica un gran superávit comercial amb una taxa de

cobertura del 2.031%. Davant d'aixó, i respecte al conjunt d'Espanya, cal remarcar

que aquest saldo negatiu amb la resta de paisos de la UE reflecteix la posició

12 Vcure el document anncx "Les industries culturáis catalanes enfront l'ampliació de la Unió
Europea".
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relativament periférica de l'estat en el mercat interior de la cultura. Aquest fet, que es

compensa gracies al comerc amb 1'América Llatina, requereix de la necessitat de

millorar la projecció deis agents culturáis a la Unió.

Les dades disponibles referides específicament al comerc exterior de Catalunya

mosteen igualment la reduida importancia de les relacions culturáis amb els estats

candidats a Pampliació. Tant les importacions i les exportacions del sector del llibre

amb l'Europa no comunitaria, com les representacions fetes per part de les

companyies de teatre i dansa de Catalunya a aquesta Tarea de PEuropa oriental,

representen percentatges inferiors al 3%.

Davant d'aixó, cal dir que Pampliació constitueix una oportunitat d'equilibrar (o

augmentar, segons el cas) el saldo del comerc cultural amb la UE.

En tercer lloc, cal referir-se a l'impacte de Pampliació sobre el turisme de Catalunya.

Aquesta activitat té una importancia cabdal en Peconomia catalana. Tanmatcix, ja fa

temps que es planteja la necessitat de millorar la qualitat de Poferta turística del país,

ja que la seva "especialització" en els segments de sol, platja i preus baixos suposa

una amenaca per al seu futur desenvolupament. En aquest apartat, el turisme

cultural hauria de teñir un lloc destacat en les esteatégies del sector, sobretot per

Patractiu que teñen a escala internacional alguns deis grans monuments i

equipaments culturáis de Barcelona i de la resta del país. Davant d'aixó, com

manifesten Jordi Baltá i Eduard Delgado, "no és Pacció comunitaria el que mes

influirá en la viabilitat del turisme cultural a Catalunya, l'éxit del qual depén mes de

factors i estratégies endógens i deis triomfs de la competencia que no de la política i

el financament comunitaris." l3

Resulta difícil preveure l'impacte que pot teñir Pampliació de la UE sobre aqüestes

activitats. Sembla que els efectes de Pampliació de la UE poden teñir una

importancia desigual segons el segment del mercat turístic. Així, per exemple, hi ha

previsions de creixement (a mig/llarg termini) en el turisme de reunions i congressos

ais paisos candidats a la UE, fet que podria teñir una incidencia sobre aqüestes

activitats a Catalunya. En general, i per raons de proximitat, també sembla que

Pampliació pot teñir efectes sobre el comportament del turisme procedent deis

13 Veure el document annex "Efectes de l'ampliació de la UE sobre Catalunya: el turisme cultural".
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paísos de PEuropa central. Alcshorcs, tot i que aquest escenari no sembla que hagi

de teñir un impaetc a curt termini, podria modificar-se Pcntrada de turistes

procedents d'aqucsts paísos.

Davant d'aquestcs pcrspcctivcs, crcix la necessitat d'implemcntar accions que

fomentin un turisme de qualitat i, en aquest sentir, de turisme cultural. Cal el disseny

d'estratcgies integrades entre turisme i cultura, que permetin dinamitzar aquesta

esfera del turisme en el país: elaboració d'itincraris temátics, formació del personal

(en llcngücs i en el coneixement de la rcalitat cultural de Catalunya), innovado de la

imatge del país a Fcxtcrior (mitjancant accions de comunicació internacional i de

marketing a operadors), etc. La posició d'avantatge de Catalunya en conjunt de la

UE (actual i ampliada) es clara en el cas de sector turístic: per la possibilitat de

combinar un turisme tradicional i un turisme cultural, per la qualitat i quantitat de les

infrastructures, per ^experiencia i la projecció de la imatge internacional acumulades,

etc..

• Finalmcnt, aquest apartat s'ha de clourc amb una brcu referencia ais cfectes que pot

teñir en el camp de la llcngua un augment deis fluxos cconómics i culturáis amb els

pa'isos candidats a la UE. Sobre aquest punt, hi ha ducs qüestions a remarcar:

a) En l'íimbit de les polítiques locáis d'acolliment a la immigració, caldran

programes de formació en llcngua per a facilitar la integrado d'aquestes

persones a Catalunya.

b) En l'csfcra de les rclacions comerciáis, educatives i potscr turístiques,

podria augmentar la demanda de servéis d'aprenentatge d'idiomcs i de

servéis de traducció en les llcngücs deis pai'sos candidats.

C) El reconeixement de la llengua catalana en la Unió Europea.

• En Pcsccnari descrit a Papartat 3.1. d'aqucst document, rclatiu ais "Efcctes de

Pampliació sobre el marc institucional de la UE", s'han contcmplat diferents

altcrnatives d'evolució del regim lingüística de la UE: des de la possibilitat (mes fácil)

de mantenir formalment Pactual sistema (mentre aquest evolucionaria de fet cap una

major simplificado en Papartat de les llcngücs de treball), fins a la seva modificació tot
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definint explícitament una estratificació deis drets lingüístics (l'opció mes difícil). Les

perspectivcs de desenvolupament d'aquesta qüestió están fortament condicionades

peí desenlias definitiu que tindran els processos d'ampliació i de formulació de la

futura Constitució Europea.

A conúnuació es fan cenes indicacions reía oves al repte que suposa el

reconeixement del cátala per part de la UE, i a alguns deis principáis factors que

condicionen les possibilitats d'una evolució favorable d'aquesta qüestió:

a) D'entrada, es cert que la "justificado" del dret a millorar el

reconeixement del cátala a la UE guanya "legitimitat política" com a

conseqüéncia de l'ampliació de la Unió: moltes de les noves llengües

oficiáis teñen unes dimensions demográfiques mes reduídes que la

catalana. Ara bé, tot i que aquest és un argument cabdal favorable al

canvi de la situació actual, per si sol no constitueix un factor decisiu per

al canvi.

b) Un major reconeixement del cátala en el context de la UE requereix,

principalment, d'una intervenció activa de l'Estat espanyol en aquesta

direcció. Mcntrc la política espanyola a nivell comunitari no aposti

ferrnament per al reconeixement del principi d'igualtat de les llengües

oficiáis del seu territori a nivell de la UE, existirán difícils obstacles per a

una plena "normalizado" del cátala a Europa.

Difícilment la resta d'estats membres de la UE (com tampoc els

candidats) intervindran en afers "interns" d'un tercer estat membre (tot i

que, com s'ba dit, amb l'ampliació poden donar-se unes condicions

d'opinió política mes favorables). Per tant, cal que aquesta qüestió

assoleixi el grau de consens necessari tant a nivell de la política catalana

com —i sobretot- espanyola.

En el cas que no s'evolucioni en aquesta direcció, els efectes de

l'ampliació de la UE sobre Catalunya en el camp de la llengua es

donarien principalment (o quasi exclusivament) en l'esfera del debat

polític "intern" a Catalunya i a Espanya. Aleshores, i en paraules d'Isidor
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Mari, "si la UE no reconcix a les comunitats lingüistiques amb poders

subestatals les mateixes facultats de rcgulació del multilingüismc que ais

estats sobirans, sembla confirmar que es imprescindible un procos

d'independencia política per aconseguir una posició equitativa entre les

cultures del món. És aquest, rcalmcnt, el missatge que la UE i l'Estat

espanyol ens volen transmetre?".

• En conclusió, assolir un elevat grau de consens a Catalunya i a Espanyacn el

reconcixement deis legítims drets del cátala per part de la legislado europea

suposaria haver incidit en el factor clau per al canvi. L'ampliació de la UE, i el

procos constituent en curs, obren les portes a un clima de negociado de la qüestió

que constatucix una oportunitat "histórica" que difícilment tornará a plantcjar-sc en

un fu tur a mig termini. En el cas que no s'assolcixi aquest consens, els cfcctcs de

l'ampliació podrien concentrar-sc en un augment de la polarització del debat polític i

lingüístic a Catalunya i a Espanya, amb efectes —majors o menors, segons com

evolucioni la situació política- sobre la cohesió social del país.

Així dones, tant per l'oportunitat de negociado que es dona avui a escala europea,

com peí cost d'oportunitat (polític, social i cultural) que podría teñir no fer-ho, cal

trcballar en l'elaboració d'una proposta "raonablc" de negociació que cstableixi

"l'estrat" de reconeixement deis drets lingüístics del cátala a la UE, tot avaluant-ne el

scu cost económic i articulant-ne les vies de ñnancament corresponents. Si cls

"petits" estats candidats poden financar les versions oficiáis de la legislado

comunitaria en les seves respeetives llcngües, sembla que també s'ha de poder fer en

rclació a la llengua catalana (amb la cooperació de cls comunitats autónomos on

aquesta n'cs llengua oficial, l'Estat espanyol i la UE).

D) Els desequilibris en el desenvolupament de les diferents cultures d'Europa:
la solidaritat amb les árees culturáis /lingüistiques de menor dimensió.

• Amb la industrialització i mercantilització de la cultura, el desenvolupament cultural

i lingüístic deis pobles está fortament condicionat per la lógica económica de les

cconomies d'cscala. Aquest fet suposa que la dimensió de les arces culturáis

14 Vcure el document annex "Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre Catalunya. La llengua
catalana".
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determina, en bona mesura, les potencialitats de creixement d'aquestes activitats i

que, per tant, aquelles árees que son d'una grandaria superior teñen una posició

d'avantatge respecte de les menors.

Davant d'aixó, és ciar que les polítiques de suport a les "identitats minoritáries" per

a afavorir l'existéncia de la diversitat cultural i lingüística a Europa resulten

clarament insuficients si es limiten a un reconeixement formal de la seva existencia, i

a fomentar la formació i l'aprenentatge de les respectives llengües. Per a garantir una

diversitat cultural i lingüística a la UE, cal que hi hagi un "normal" desenvolupament

del conjunt de les industries de la cultura i la comunicado en totes les identitats

culturáis existents a la Unió. Inexperiencia de Catalunya aquests darrers anys és

clarament il-lustrativa de la importancia (i la dificultar) que suposa aquest repte

(considerant, a mes a mes, que en aquest cas es tracta d'una societat bilingüe, amb

les avantatges i desavantatges que aixó suposa).

L'ampliació de la UE está orientada, en la seva fase actual, a corregir els principáis

desequilibris económics i territorials que hi ha entre els estats membres i els

candidats a Padhesió a la Unió (com es constata en la importancia que té la

negociado deis fons estructuráis i altres qüestions similars en aquest procés).

Ates que els desequilibris dins de la UE en l'esfera del desenvolupament cultural son

importants (i previsiblement ho continuaran essent), cal contemplar la necessitat (o

la demanda) que la UE defineixi en el futur una política de £<reequilibri" en aquest

camp mitjancant, per excmple, un hipotétic fons de solidaritat europeu per al

desenvolupament de les cultures minoritáries de la Unió. Davant d'aquest repte,

sembla que pot haver-hi una convergencia d'interessos entre Catalunya i els petits

estats de la UE (ampliada o actual).

Certamcnt, una proposta d'aquestes característiques requeriría d'un gran esforc de

negociació política a nivell de la UE. Tot i la complexitat de la qüestió, cal valorar-ne

la necessitat d'avancar en el seu estudi (la definido deis criteris que regulessin les

formules de ñnancament, l'assignació deis recursos, etc.), així com l'oportunitat de

plantejar-la a les instáncies corresponents.
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E) Les polítiques de promoció exterior de la cultura.

Bis cfcctcs de rampliació de la UE sobre les polítiques de promoció de la cultura a

Texterior incideixen tant a nivell de la definido d'estratégics, com respecte

l'cstructura organitzativa i els recursos disponibles per a portar-lcs a la practica.

Quant al primer punt, les estratégies de promoció de la cultura catalana a l'exterior

davant del procés d'ampliació de la UE han de donar resposta a ducs qüestions:

a) D'una banda, millorar el coneixement de la cultura catalana en els estats

candidats a rampliació.

b) D'altra banda, fomentar els fluxos i les rclacions culturáis entre eís agents

culturáis de Catalunya i els d'aqucsts pai'sos.

D'cntrada, i en general, cal assenyalar que el coneixement de la cultura catalana en

cls estats candidats es molt marginal. Tan sois alguns experts o clits especialidades

son concixedors d'aqucsta realitat cultural llunyana, situada a l'altrc extrem geográfic

del territori de la UE. No obstant aixó, hi ha alguns elements de referencia que

poden teñir un cert atractiu per a una gran part de la ciutadania d'aqucsts paísos

com, per cxcmplc, la ciutat de Barcelona que -des de principis de la decada deis

noranta- gaudcix d'un prestigi creixent i constitucix un deis actius principáis de

Catalunya a l'exterior.

Davant d'aquesta situació, és ciar que un deis reptes que plantcja l'ampliació de la

UE per a la cultura catalana és donar-se a coneixer. Aquest objectiu constitucix un

deis pilars txadicionals de tota política de promoció exterior de la cultura. Per aixó, i

en paraules de Prancesc Puértolas, s'ha de teñir en compte que amb aqüestes

estratégies "no n'hi ha prou en presentar-ne rcspccificitat cultural [de Catalunya],

sino que s'ha de fer un esforc per a identificar-nc i dcstacar-ne els aspectes

universals o universalitzables". l5 En aquesta línia, caldria programar accions

oricntades a difondre la cultura catalana ais estats candidats mitjaneant una difusió

15 Vcurc el document anncx "Efectes de l'ampliació de la UE sobre Catalunya: la promoció cultural a
l'exterior".
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deis seus elements d'identitat básics com, per excmplc, la llengua o manifestacions

de la seva cultura tradicional i, també aquells referents d'cxcelléncia cultural i

artística que puguin suscitar un major interés en els estats candidats. Així mateix, es

podrien impulsar activitats culturáis de continguts no només "catalans", sino que

contribui'ssin a la sensibilizado en temes com la diversitat cultural i les llengües

minoritaries.

Aqüestes actuacions poden consistir en el tradicional desplegament de servéis de

formado per a aprendre el cátala en aquests paisos, de servéis d'informació sobre la

realitat cultural catalana (mitjancant centres o oficines al propi territori, i/o a través

d'Internet), la promoció i celebració d'esdeveniments culturáis i artístics, etc..

Paral-lelament, cal destacar que l'interés d'aquests cstats per Catalunya pot anar mes

enllá d'aquestes accions de promoció general de la cultura. Inexperiencia de

Catalunya els darrers anys (de transició a la democracia, d'autogovern, d'integració a

la UE, de política lingüística, etc.) pot ser de gran interés per ais responsables de les

polítiques culturáis en els estats candidats. Una intervenció decidida en aquesta

direcció, mitjancant intercanvis i acords de cooperació, pot facilitar l'establiment de

relacions estables amb els governs (centráis i subccntrals) d'aquests estats. Mes

concretament, algunes de les qüestions que poden ser d'intcrcs especial per al

desenvolupament de les polítiques culturáis en els paisos candidats son les següents:

a) La descentralització de les polítiques culturáis: aquest és un deis reptes

que s'ha d'afrontar ais estats candidats, ja que majoritáriament son paisos

amb una diversitat cultural interna a nivell regional, i amb estructures

polítiques forca centralitzades.

b) La superació deis déficits acumulats en les polítiques culturáis: en aquests

paisos cal fer un gran esforc de modernizado i creació d'infrastructures

i servéis culturáis, per a assolir el nivell de desenvolupament de les

polítiques culturáis que hi ha actualmcnt en els cstats membres de la UE.

Certament, aquest escenari presenta molts paral-lelismes amb la situació

de les polítiques culturáis existents a Catalunya a principis de la década

deis vuitanta.
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c) Les polítiques de foment de la identitat cultural i de la cohesió social: en

general, hi ha la.imatge que les polítiques culturáis catalanes han tingut

una notable capacitat d'cquilibri entre aquests dos valors. Així, i per

cxcmplc, l'intcrcanvi d'expericncies i de concixcmcnts en l'ámbit de les

polítiques lingüístiques pot ser de gran interés per a aquests estats.

d) Les polítiques de desenvolupament equilibrat de la tradició i 1 modernitat

cultural: cls reptes que plantcja el procés de modernització de les

activitats culturáis ais pa'ísos candidats, juntament amb el de

"revitalització" de la tradició cultural també teñen certs paral- lclismes

amb l'esforc que ha hagut de fer Catalunya aqüestes ultimes decades.

• El segon punt asscnyalat fa referencia a la necessitat de fomentar els fluxos entre

Catalunya i aquests paisos. Com s'ha dit, hi ha una gran distancia entre Catalunya i

cls estats candidats, tant en termes gcografics com histories, culturáis i lingüístics. El

suport deis poders públics al progressiu desenvolupament de relacions culturáis

comerciáis, d'acords de cooperació i intercanvi d'cxpericncics, de coproduccions

artístiques, etc., pot contribuir a la crcació de relacions estables entre els agents

culturáis de Catalunya i els d'aquests estats. Aquesta és, actualment, la línia

d'actuació que pot aconscguir un major concixemcnt de la cultura catalana arreu i a

llarg termini.

Per aixó, i donada la situado económica d'aquests estats, cal que Catalunya afronti

aquest procés amb capacitat de lideratge. Es a dir, prenent la iniciativa en

l'cstablimcnt de les relacions de cooperació a múltiples nivells, i fomentant la

presencia de la cultura deis pa'ísos candidats a Catalunya. Per cxcmple, mitjancant

l'ofcrta de facilitats per a l'aprcncntatgc de les llengües d'aquests estats a Catalunya,

promovent la presencia d'artistes d'aquests paísos en la programado i cls fcstivals de

Catalunya, etc.. D'aquesta manera, es pot facilitar una progressiva reciprocitat en la

vertebrado d'unes relacions culturáis entre Catalunya i els estats candidats.

La consecució d'aqucst objectiu requereix, pero, considerar dues qüestions

fonamcntals:
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a) Per un costat, promoure la realització d'un cstudi sistemátic sobre la

realitat i els recursos culturáis d'aquests cstats, per tal de definir les

possibles línies de cooperació amb cadascun d'ells, i determinar quins

ámbits de la seva activitat cultural poden ser objecte d'interés per a

Catalunya.

b) Per un altre costat, incorporar aquest objectiu de la política exterior en

l'ámbit de la política cultural interna. Es a dir, que la política cultural

catalana a l'interior ofereixi un tráete "preferent" a aquests paisos al

moment de definir les seves actuacions. Per excmple, donant-los una

participado destacada en festivals (de música, d'estiu, etc.), en certámens

o fires (mercats del llibre, de teatre, de música en viu, etc.) o a través de

l'organització d'exposicions. Al mateix temps, aquest pot ser un mitjá per

donar a conéixer a la ciutadania de Catalunya la realitat cultural deis nous

paisos membres de la UE l'any 2004

'fot indica que iniciar l'establiment de relacions culturáis entre Catalunya i els nous

estats candidats amb iniciatives en aquest sentit, pot arribar a ser -fins i tot- mes

fructífer (i cconómic) que no pas amb les estrategies "tradicionals" de promoció

unilateral a l'cxterior. Així, l'esforc de creació de centres a l'exterior, la celebració de

"setmanes catalanes", etc. pot desenvolupar-se en una segona fase, quan ja hi hagi

un marc d'una reciprocitat d'interessos liderat per Catalunya.

Un cop analitzades les estrategies de promoció exterior de la cultura, cal fer

referencia ais efectes que l'ampliació de la UE pot teñir al nivell instrumental de les

polítiques de promoció exterior. Sobre aquest punt, hi ha les dues consideracions

següents a fer:

a) Les relacions internacionals culturáis son protagonitzades principalment

pels cstats. Aixó s'explica, en bona part, per la seva major capacitat

organitzativa i de recursos, fet que es reflecteix en la fortalesa deis

respectius Instituts: Brítisb Counái, Goethe Instituto Instituí Fratifais, Instituto

Cervantes, etc. El protagonisme crcixent de les instancies estatals en les

relacions de cooperació cultural dins de la UE podría arribar, fins i tot, a
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que aquests esdevinguin els punts d'informació i de gestió de fons deis

futurs programes de cultura.

En aquest escenari, l'espai d'intcrvcnció de la Gcncralitat de Catalunya (i

deis governs subcentrals en general, que no compten amb el

reconeixement d'atributs d'estat en l'esccnari internacional) esta

fortament condicionada. Davant d'aixó, cal aprontar (i fomentar) el

desenvolupament de totes les plataformcs disponibles que permetin

introduir-se en les "escletxcs" de protagonisme a escala internacional que

puguin aparéixer. En paraules d'Eduard Delgado i Jordi Baltá, "moltcs

d'aqucstes oportunitats nomes es poden aprontar en base a una

profunda complicitat entre els sector públics, privats i associatius. Es en

aquest pacte per la internacionalizado i la glo baliteado conscicnt que els

sector culturáis de Catalunya podricn trobar espais de consens i capacitat

de rcacció davant deis reptes actuáis." Mes concretament, "una de les

conclusions plausibles de tota aquesta reflexió es la neeessitat d'un nou

"Pacte Cultural", que cal concretar en un instrument que podria

anomenar-sc "Consell Cátala de Coopcració Cultural". Un instrument

que, malgrat les difieultats institucionals que subsisteixen en l'accés cátala

ais ámbits de decisió internacionals, garantcixi Taprofitamcnt deis fluxos

globals en la cultura catalana i la seva presencia en els processos que.

conformen les decisions mes significativcs en la rcgulació mundial del

trafic cultural." 16

b) Les accions de política cultural a l'cxterior de Catalunya es canalitzen a

través de diferents instáncies: el Consorci Cátala de Promoció Exterior

de la Cultura (COPEC), el recentment creat Instituí Ramón Llull, la

Institució de les Llctres Catalanes, l'Institut Cátala de les Industries

Culturáis, la Comissió de Lectorats (que ara forma part de l'Institut

Ramón Llull), la Secretaria de Relacions Exteriors del Departament de

Presidencia, l'Institut Europcu de la Mcditcrrania (hereu de l'Institut

Cátala de la Mediterránea), i altrcs missions promogudes peí

Departament Presidencia. Per tant, cal una bona coordinació entre

11-1 Vcurc el document íinnex "Efectos de 1'amplÍació de h UE sobro Catalunya: les polítiques culturáis".
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aqüestes instáncics per tal que la política de promoció exterior de la

cultura en els paisos candidats sigui eficicnt i eficac.

Donat que els recursos públics disponibles en aquest camp son limitats,

caldria prendre en considerado les qüestions següents:

- D'una banda, es podria establir un pressupost extraordinari per a

l'endegament de la cooperacio amb els paisos candidats. Els grans

instituís estatals ja han comencat el seu desplegament en els

paisos candidats i, per tant, cal que Catalunya comenci a definir

una intervenció especial en aquest sentir.

- D'altra banda, continuar treballant en la línia de máxim

aprofitament deis recursos disponibles en l'acció a l'extcrior. Tant

de la propia Generalitat de Catalunya, com de Vinstituto Cervantes

(que ja té centres a Bucarest i Varsóvia, i aules a tres ciutats deis

futurs estats membres de la Unió -Praga, Sofía i Budapest- a les

que s'hi afegiran aviat Lubliana i Riga).
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5.2. Proposta d'indicadors d'avaluació i seguiment en el futur
deis efectes de l'amplíació de la Unió Europea sobre
Catalunya.

• Els documcnts elaborats pcls difcrcnts expcrts consultats per a la rcalització d'aqucst

cstudi contcnen, en el scu apartat de conclusions, un ampli ventall de propostes

d'indicadors (quantitatius i qualitatius), per al seguiment deis efectes de l'ampliació

de la UE sobre cls scctors culturáis de Catalunya. S'ha d'assenyalar que aquesta és

una rclació forca exhaustiva d'indicadors, una part deis quals no están disponibles i,

per tant, requerirán d'un treball d'elaboració de la informado.

A continuado es presenta una síntesi d'aquests pels difcrcnts ámbits objecte

d'cstudi.

A. Llengua

1. Seguiment del pie compliment de la resolució 1235/90 del Parlamcnt

Europcu, que fins ara no ha cstat plenamcnt aplicada pcl Consell i la

Comissió. Aqucst seguiment s'ha de fer sobretot respecte de la participado del

cátala en cls programes d'ajuts (educatius, etc.) de la UE

2. Seguiment deis treballs per a la definido d'una proposta de ncgociació per al

rcconcixcmcnt de la llengua catalana a la UE. Respecte a aquesta qüestió cal

considerar les possiblcs fases del procés: acord polític (entre les forecs

polítiques catalanes i amb el govern central espanyol), claboració d'un estudi

de viabilitat (jurídica i económica), etc..

3. Seguiment de Pcvolució del regim lingüístic actual per part de les institucions

europces davant de l'ampliació.

4. Seguiment del possiblc nou tractament del régim lingüístic de la UE segons

avancin els treballs de la reforma institucional de la UE.
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5. Seguiment de 1'evolució de les polítiques de suport a la demanda de servéis

lingüístics "nous" a Catalunya com a conseqüéncia de l'ampliació: formació

per immigrants, formació i servéis de traducció per a rclacions económiques,

comerciáis i culturáis, etc.

6. Seguimcnt de la presencia de la llengua catalana en els nous pai'sos de la UE:

creació de nuclis d'aprenentatge i difusió de la llengua, etc. (qüestió que es

tracta amb mes detall a l'apartat de promoció exterior).

B. Polítiques culturáis

7. Nombre total de projectes i recursos obtinguts amb lideratge cátala sobre el

conjunt de projectes financats pels instruments comunitaris de cultura

. (Cultura 2000, Media, etc.).

8. Nombre total de projectes i recursos obtinguts amb participado catalana

sobre el conjunt de projectes financats pels instruments comunitaris de

cultura.

9. Nombre de projectes amb participado catalana, segons el sector cultural -

artístic, sobre el conjunt de projectes financats pels instruments comunitaris

de cultura.

10. Nombre de projectes on col-laborin conjuntament operadors catalans i deis

nous Estats membres de la UE sobre el conjunt de projectes financats pels

instruments comunitaris de cultura (segons sector artístic i evolució).

11. Participado d'experts catalans ais grups d'avaluació de projectes presentáis a

Cultura 2000 o a d'altres programes comunitaris de suport a la cultura.

12. Seguimcnt de les noves prioritats temátiques o sectorials en futures edicions

de Cultura 2000 o en d'altres programes comunitaris de suport a la cultura que

es crein.
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13. Scguimcnt deis possibles canvis en la forma de gestió i Patribució de

responsabilitats que es desprenguin de la reforma del programa Cultura 2000 a

partir de 2005, especialment si aquests canvis suposen un reforcament de les

estructures cstatals a Fhora de difondre informació i de contribuir a la gestió

de recursos i l'avaluació de projeetcs.

14. Seguimcnt deis treballs per a Pclaboració d'una proposta per a una eficae

política de la UE en l'ambit del foment de la diversitat cultural, mitjancant el

desenvolupament d'un instrument de suport financer a les cultures de menor

dimensió de la UE. Respecte a aquest punt, també cal considerar les possibles

fases del procés: acord polític (a Catalunya, Espanya i altrcs regions o cstats de

la UE), elaboració d'un estudi de viabilitat (jurídica i cconómic), etc..

15. Participació d'entitats o persones catalanes ais debats, orgañitzats per

institucions comunitárics, per d'altres a d ministra ció ns publiques o per

organitzacions i xarxes artístiques, que se eclebrin per analitzar cls canvis en

els fluxos culturáis a Europa com a conseqüencia de Pampliació.

16. Peticions d'informació, provinents d'opcradors culturáis deis nous Estats

mcmb'res de la UE, rebudes peí Patronat Cátala Pro Europa i per altrcs

cntitats catalanes que vehieulen la informació comunitaria.

17. Seguiment i estudi de l'acció realizada per les delegacions i instituís culturáis

deis actuáis Estats comunitaris (Goethe Instituí, British Council, Instituí

Francais, Instituto Cervantes, etc.) a PEuropa central i oriental destinada a

nfavorír cls intercanvis culturáis.

18. Recopilació d'informació i estudi de la realitat cultural deis paísos eandidats,

per a proposar possibles línies de cooperació i intercanvi amb aquests.

C. Polítiques de promoeió exterior de la cultura

19. Seguiment general de les accions realitzades pcls diferents órgans públics

catalans responsables de Pacció i promoeió culturáis a Pcxterior (principahnent
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el Consorci Cátala de Promoció Exterior de la Cultura -COPEC- i Plnstitut

Ramón Llull) ais nous Estats membres de la UE.

20. Seguiment deis estudis de catalanística i l'ensenyament de la Mengua catalana

en les seccions de filología románica o d'hispanística en els nous estats

membres de la UE.

21. Seguiment deis nous lectorats de cátala en els estats candidats.

22. Seguiment deis ajuts a les associacions de catalanística i ais lectors de cátala, i

de les activitats culturáis que aquests realitzen (nombre de conferencies,

lectures dramatiuades, recitáis i concerts de peüt format, etc.).

23. Seguiment deis Íntcrcanvis a nivell académic i professional amb agents deis

nous estats membres.

24. Seguiment del programa "Pescriptor convidat" de la Institució de les Lletres

Catalanes en els pai'sos candidats, fcnt-lo extensiu a altres disciplines

artístiques

25. Seguiment de la presencia catalana en els fórums de reflexió i en els

programes europeus i mundials relacionáis amb la diversitat cultural i les

llengües i cultures minoritáries.

26. Seguiment de la dotació de recursos públics destinats a les polítiques de

promoció i cooperado exterior de la cultura en general, i molt especialment en

els pai'sos candidats (tot avaluant la proposta d'assignar un pressupost

"extraordinari" per a Testabliment de relacions amb aquests paisos).

27. Seguiment de la col-laboració entre la Generalitat de Catalunya i Plnstitut

Ramón Llull amb Plnstituto Cervantes en les actuacions en els pai'sos

candidats.
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D. Mercats culturáis

28. Seguiment del corriere exterior de bens culturáis amb la UE, i molt

cspccialment amb els estats candidats (llibre, audiovisual, fonogrames, obres

plástiqucs, etc.).

29. Presencia de manifestacions culturáis deis paisos candidats en la programació i

difusió cultural a Catalunya, i molt especialmcnt de la producció cultural

contemporánia (nombre de representacions, d'exposicions, de participacions

en festivals, etc.).

30. Seguiment de les inversions d'cmpreses catalanes ais paisos de la UE actual i

ampliada (crcació d'cmpreses, participado a empreses, etc.).

31. Seguiment de les coproduccions internacionals, pcls diferents subsectors de la

cultura

E. Turisme cultural

32. Seguiment de les estadístiques generáis del turisme en els paisos de la UE, per

a avaluar Pcvolució d'aqucst sector a Catalunya i en els paisos candidats a

Pampliació (nombre de turistes, nombre i categoría deis hotels, Hits i

pernoctacions, etc.).

33. Seguiment de Pcvolució del nombre de visitants a les principáis institucions

culturáis i artístiques de Catalunya, com a mesura útil per a avaluar l'impactc

del turisme cultural al país.

34. Seguiment de Pobcrtuta de seus de promoció turística deis paisos del centre i

Test d'Europa a Catalunya i a la resta del territori comunitari.

35. Seguiment de Patcnció que les guies internacionals de viatges dispensen a les

dcstinacions turístiques de PEuropa central i oriental (així com la que es dona

de Catalunya a Pextcrior).

BCF Consultors 75



Patronat Cátala Pro Europa - Fundació Jaume Bofill
FJs erectos de í'arnplúició de la Unió Europea el 2004

sobre cls secrors culturáis de CíUalunva

36. Seguiment de les noves candidatures presentades peís estats de la UE a les

llistes de Patrimoni Mundial i d'Obres Mesures del Patrimoni Oral i Intangible

que elabora la UNESCO.

F. Recerca i desenvolupament

37. Seguiment de les principáis variables d'aquesta activitat, tant a nivell de

Catalunya, com deis estats candidats i del conjunt de la UE: la despesa interior

en recerca i desenvolupament, del nombre de personal investigador, nombre

de patents, etc.

38. Seguiment deis centres de recerca susceptibles de competir a escala

internacional, i/o que poden cooperar amb els de Catalunya.

39. Seguiment de la participació deis agents catalans i del conjunt de la UE en el

Pía de Recerca de la UE (especialment, en les línies d'interés preferents

establcrtes en aquest).

40. Seguiment de la participació del sector de les empreses en la recerca a

Catalunya.

41. Seguiment de la despesa pública en R-D del govern central de l'Estat espanyol

a Catalunya.
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sobre cls sectors culturáis de Catalunya

1.1.) Objectius

L'objcctiu del present apartat de Pestudi promogut peí Patronat Cátala Pro Europa i

cncarregat per la Fundado Jaumc Bofill, es centra en cls efectes que pot teñir

rampliació de la Unió Europea l'any 2004 sobre Catalunya en Pámbit de la Cultura.

Certament, l'análisi de les conscqücncics que pot teñir la futura adhesió de nous

paísos a la UE per ais sectors i les polítiques culturáis de Catalunya es una qüestió

complexa. En aquest sentir, i nomes a títol introductori, poden assenyalar-se les

següents observacions:

a) D'una banda, Pclaboració d'aqucst trcball ha requerit recopilar informació

sobre uns paísos que constitucixen unes rcalitats socials, económiques i

culturáis molt distintes (i llunyanes) a la de Catalunya. En aquesta mateixa

direcció, tambe s'ha d'asscnyalar que la situació i les característiques deis

estats candidats no son homogenics entre si, ja que hi ha importants

diferencies entre ells.

b) D'altra banda, s'ha de teñir en compte que hi ha múltiples incerteses

respecte del futur desenvolupament d'aquest procés. Tant peí que fa

referencia al conjunt de la mateixa Unió Europea (que, com és sabut, es

troba en un procés de redefinició del scu marc constituent), com respecte

de les pcrspcctivcs d'cvolució futura deis estats candidats (son cconomies

en transido, que han d'adaptar-sc ais valors i al marc normatiu de la Unió

Europea).

Paral-Iclamcnt, tambe s'ha de teñir en compte que la integrado de Catalunya a la UE

té un sentit dinámic: tot i haver-sc produit formalment ja fa anys, en la práctica

avanca de manera progressiva. Així, hi ha molts processos d'aquesta integració que

están en constant evolució. Conscqücntment, cls reptes d'adaptació i millora de la

posició deis agents culturáis del país en un esccnari ampli i obert com ho és la UE,

es renoven permanentment en fundó del desenvolupament del propi país i del

context general de la Unió.
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Rn aquest escenari, els reptes que Catalunya ja té plantejats avui per a millorar dia

rera dia la seva posició en els mercats culturáis d'abast europeu, i en el marc polític i

institucional comunitari, constitueixen cls punts de partida básics d'aquest estudi.

Aquest treball s'ha elaborat a partir deis següents objectius fonamentals:

a) En primer lloc, recopilar informació básica sobre Pestructura deis

mercats i les polítiques culturáis en els paísos candidats, per a poder

avaluar de la manera mes ajustada possible els efectes de Pampliació. Cal

dir que aquesta aportació al coneixement deis futurs "nous" estats de la

UE també pot ser d'utilitat per al disseny d'estratégies de cooperació

cultural i d'intercanvi comercial des de Catalunya amb els nous estats

membres de la Unió.

Sobre aquest punt, cal assenyalar que es preveu Pentrada a la UE Pany

2004 deis següents 10 paísos: Eslovénia, Estonia, Hongria, Letónia,

Lituánia, Malta, Polonia, República Eslovaca, República Txeca, i Xipre.

Tot i que s'ha postposat per mes endavant Padhesió de Bulgaria i

Romanía, aquests paísos s'han mantingut en Pobjecte d'estudi de la major

part deis apartats d'aquest treball.

b) En segon lloc, identificar i analitzar quins son els principáis efectes que

Pampliació pot teñir en Pámbit de la cultura sobre el conjunt de la Unió

Europea, tant en relació a les seves polítiques sectorials, com respecte

Pestructura i desenvolupament deis mercats culturáis.

c) En tercer lloc, identificar i analitzar els efectes mes destacables d'aquest

procés sobre els sectors culturáis de Catalunya, tot tractant de comparar

la posició que ocupa actualment Catalunya en el marc de la UE (deis 15),

i el lloc que pot ostentar en la UE ampliada (deis 25).

d) Finalment, i sobre la base deis punts anteriors, definir els principáis

reptes de Catalunya en Pámbit cultural davant Pampliació, i proposar uns

indicadors de seguiment del procés.
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2.) Contingut, metodología i estructura

A. Contingut

• L'objecte del present trcbali es dcfincix scgons cls scgücnts critcris fonamcntals:

a) Per un costat, l'análisi s'ha centrar en l'estudi deis sectors culturáis. La

complcxitat d'aqucsts sectors ha requerit tractar de forma diferenciada

l'csfcra de la intervenció pública en cultura (les polítiques culturáis), de la

privada (els mcrcats culturáis), tot posant una atenció especial a les

cstratégics de promoció exterior de la cultura.

b) Atcsa la seva importancia com a mitja d'cxpressió cultural d'una

coHcctivitat, aqucst trcbali tambe ha analitzat cls efectes de rampliació en

l'ambit de la Ilengua.

c) Per un altre costat, s'ha considerat específicament el sector del turisme

cultural.

d) Finalmcnt, s'ha contcmplat el sector de la recerca i desenvolupament (R-

D), que habitualmcnt no s'inclou en l'esfera de les activitats culturáis.

Malgrat aixó, és ciar que aquesta activitat te un impaetc direetc sobre el

desenvolupament cultural del país.

BCF Consultora



Patronat Cátala Pro Europa - Fundació Jaumc Bofill
Kls electos de l'íimpliíidó de la Unió Ruropen el 20ii4

sol:>re ds sectors culturáis de Catnl

B. Metodologia

• Per a la realització del prcscnt treball, s'ha comptat amb la col-laboració de persones

expertes en les matéries següents:

a) Les polítiques culturáis: Jordi Baltá i Eduard Delgado (Fundació Interarts).

b) La producció cultural: Lluís Bonet (Univcrsitat de Barcelona).

c) La promoció cultural a l'exterior: Francesc Pucrtolas (Instituto Cervantes).

d) El turisme cultural: Jordi Baltá i Eduard Delgado (Fundació Interarts).

e) La llengua: Isidor Mari (Universitat Oberta de Catalunya).

f) La recerca i el desenvolupament (R-D): Ezequiel Baró (BCF Consultors).

Aquest treballs constítueixen la principal font d'informació utilitzada en aquest

document de síntesi de l'estudi, i es recopilen en forma d'annex. La lectura d'aquests

textos proporciona, per tant, una visió detallada i aprofundida deis efectes de

Tampliació de la UE sobre els sectors culturáis de Catalunya en cadascun deis

apartats considerats.

C. Estructura

• El document de Tinforme s'estructura en els tres gratis blocs següents, que contcnen

els apartats que s'indiquen en cadascun d'ells:

a) Característiques generáis deis sectors culturáis deis pai'sos candidats a

l'ampliació de la UE:

- Perfil deis sectors culturáis deis paísos candidats en relació amb els

estats membres de la Unió Europea.

b) Efectes de l'ampliació en l'esfera de les polítiques culturáis de la UE:
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- Efcctes de l'ampliació sobre el marc institucional de la Unió Europea

en l'ámbit cultural.

- Impacto de l'ampliació sobre les polítiques culturáis de la Unió

Europea.

c) Pcrspectivcs de desenvolupamcnt de les polítiques culturáis deis paísos

candidats:

- Efcctes de la integrado deis cstats candidats a la UE sobre les seves

polítiques culturáis.

- Principáis reptes i característiques de les polítiques culturáis deis

paísos candidats.

d) Reptes de l'ampliació de la UE sobre cls mercats i les polítiques culturáis

de Catalunya:

- Efectos de l'ampliació de la UE sobre els mercats i les polítiques

culturáis de Catalunya.

- Proposta d'indicadors d'avaluació i seguiment en el futur deis efectos

de rampliació de la UE sobre Catalunya.

Finalmcnt, el document conté, com s'lia dit, cls difcrcnts documcnts claborats pels

experts consultats.
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3.) Principáis conclusions

Esquema 1. Principáis eixos de l'impacte de l'ampliació en els sectors culturáis de la UE.

Canvi de Peix de centralitat geográfica a la UE

CreLxcrá la dimensió territorial de la UE per Tarea de l'Est,
de manera que el centre económic de la UE (l'Europa
"Central") tendirá a entortar la seva posició, tot
incrementant-se la centralitat deis estats ubicats en aquesta
posicíó.

Augment de la dimensió territorial
i de Péscala del mercat interior de la UE

L'increment del nombre d'estats membres a la UE té una
incidencia a un doble nivell:

a) Económic: suposará la possibilitat de generar unes
majors economies d'escala en el futur mercat
interior, la (re-) localització d'inversions dins de la
UE, etc..

b) Polític: sobre la definició del sistema de presa de
decisions a les institucions comunitaries (nombre de
vots deis estats, decisions per unanímitat o per
majoria qualificada, etc.).

Augment de la diversitat cultural i lingüística a la UE

• Es passará de la UE-15 amb 11 Dengues oficiáis, a la UE-25
amb 22 llengües oficiáis.

Augment de les diferencies territorials
i económiques entre els estats membres UE

Les diferencies económiques a la UE s'incrementaran: el
perfil deis estats candidats, en comparado amb els estats
membres de la UE, es caracteritza per teñir una menor renda
per cápita, uns costos de la ma d'obra inferiors, unes
infrastructures tecnológiqucs menys avancades, una menor
dotació de recursos públics, etc.

Al mateíx temps, es preveu que els mercats de consum
cultural i de lleure en els paisos candidats creixeran de forma
notable. Així, l'obertura del comerc en aquests estats
constitueix una oportunitat de negoci per a les industries
culturáis.
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Esquema 2.
Principáis efectes de l'ampliació en els mercats culturáis de la UE.

Canvi de
l'eix de
centralitat
geográfica
a laUE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

• Enfortiment de les Dengues oficiáis majoritaries
de la UE com a estandards de comunicació
(sobretot l'anglés, i també el francés Í l'alemany).

• La resta de Uengües tendiran a ocupar una
posició mes periférica dins de la UE.

Augment de les diferencies económiques
entre els estats membres UE

Tendencia deis territoris a Tespecialització de l'activitat
económica: polarització de les activitats generadores de
mes valor afegit en certes regions.

Els factors clau de competirivitat en les economies mes
avancades es centraran en l'excel-léncia de la producció,
la capacitat d'innovar, i la quaütat de les infrastructures.
En les economies menys avancades, ho serán, sobretot,
el baixos costos de producció.

Augment
de l'escala
del mercat
interior de
IaUE

• La llengua (i, en part, la cultura) son barreres per
a la "unificado" efectiva de certs mercats
culturáis a escala de la UE.

• En les arees culturáis/lingüístiques de major
dimensió de la UE, les industries culturáis
podran ser generadores d'unes majors
economies d'cscala. Aixó tendeix a enfortir el
lideratge deis estats mes grans en el procés de
configurado del mercat cultural uniñcat.

• En un mercat mes ampÜ, la millora de la competirivitat
económica deis territoris requerirá d'estratégies
conjuntes deis agents polítics, empresarials i socials del
terntori: la "qualitat" de les relacions entre aquests és
un factor clau de desenvolupament en certs sectors
d'activitat com la cultura i la recerca.

• En aquest sentit, teñen una gran importancia les
estrategies (publiques + privades) de promodó cultural
a Pexterior, que fomentin la capacitat de lideratge
d'iniciarives de cooperació í intercanvi.
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Esquema 3.
Principáis efectes de l'ampliació en els mercats culturáis de la UE sobre Catalunya.

i Can vi de
¡ l'eix de
centralita!

. geográfica
: alaUE

Augment
de Péscala
del mercat
interior de
laUE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

• Efectt. Es tendeíx a accentuar la posíció relativament
periférica de les llengües castellana i catalana en el
context de la UE.

• Repte: Calen estrategics i recursos per a assolir un
desenvolupament cultural en cátala i, també, en
castellá en el marc del mercat interior de la UE.

Efecte: Es mes "costos" participar en les relacions
económiques Í culturáis entre els estats membres de
la UE des d'un territori amb llengües "perifériques".
El domini del castellá permet teñir uns sectors
culturáis amb una balanca comercial favorable amb
Llatinoamérica, pero no amb la resta de la UE.

Repte: Cal abaratir els costos de transacció lingüística
(enginyeria lingüística, aprenentatge/formació, etc.),
per posicionar la prodúcelo cultural de Catalunya a
la UE, i garantir la dífusió deis productes de la UE
en la llengua propia de Catalunya.

Augment de les diferencies económiques
entre els estats membres UE

Ejecíe. L'activitat cultural Í de recerca de Catalunya resta en
una posició "intermedia" a la Unió: no es preveu un
desplacament significariu d'aquestes activitats del país cap
ais estats candidats; paral-lelament, es manté "la distancia"
respecte les regions mes avancades de la UE.
Repte: Cal una aposta ferma per que Catalunya millori en
els factors clau de competitivitat propís de les economies
mes avancades: l'excel- léncia, la innovació, la qualkat, les
infrastructures, etc.. La cultura Í la recerca poden
contribuir decisivament a assolir aquest objectiu.

Efecte: Ates que no es preveuen canvis substanciáis en la
competencia de les activitats culturáis i de recerca de
Catalunya en el marc de la UE, cal avaluar í millorar en tot
el necessari les estratégies desplcgadcs fins ara en aquests
camps.
Repte: L'ampliació de la UE hauria d'estimular un
rellancament de les estrategics conjuntes entre els agents
empresarials, políücs i socials de Catalunya per a millorar
la competitivitat del país en els camps cultural Í de recerca.
Sobretot, aquelles que proporcionin capacitat de lideratge
de projectes a escala europea, tot innovan t
permanentment per a corregir les deficiendes actuáis i
aprontar les oportunitats exístents.

BCF Consuitors



Patronat Cátala Pro Europa - Fundació Jaume BofiU
Gis efectos de l'ampliació de la Unió Europea el 2O()4

sobre els sectors culturáis de Catalunya
Esquema 4.
Principáis efectes de l'ampliació en les polítiques culturáis de la UE.

Canvi de
l'eix de
centralitat
geográfica
a \a UE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

Davant l'augment de la complexítat del régim
língüístic de la UE, sembla que es tendirá cap a una
"estratificado" deis drets de les llengües (de forma
impb'cita o explícita), que suposará una simplificado de
les llengües de treball a la UE.

Aleshores, es podría (?) arribar a establir un sistema de
"compensacions" a favor de les llengües "oficiáis" no
incloses com a llengües de treball.

Augment de les diferencies territorials
entre els estats membres UE

Les polítiques publiques (europees, centráis Í regionals)
poden teñir un paper básic per ajudar a corregir els
desequilibris territorials existents, incloent les que
fomentin els sectors clau de modernitzadó de reconomía
(com la recerca, la cultura, etc.).
Davant d'aixó, es podrien (?) plantejar mecanismes de
solidaritat en favor de les cultures / árees lingüístiques de
menor dimensio (per a compensar les seves limitacions de
generació d'economies d'escala en els mercats culturáis).

Augment
de la

| dimensio
territorial

i

i de la UE

• Davant aquesta complexitat, es podria (?) optar per
mantenir l'aplicació del principi de suficiencia
("nombre máxim de llengües" oficiáis que garanteixin
la seguretat jurídica deis ciutadans).

• Aleshores, tot i el principi de la igualtat de les ílengües,
es mantindrien els déficits ja existents avui respecte
deis drets de les llengües "no oficiáis" (sobretot en
árees bilingües on aqüestes coexisteixen amb llengües
"oficiáis" de la UE).

• En una UE ampliada, pot accentuar-se la tendencia de
reforcament del paper deis estats en les decisions de les
polítiques comunitáries i en les relacions internacional
dins de la UE.

• Tot i aixó, també cal preveure un possible augment de les
relacions "internacionals" entre els agents públics
subcentrals (regionals, locáis, etc.) i privats (lucratius i no
lucratius). Aquest fet demana una gran capacitat
d'innovació de les estratégies de promoció a l'exterior.

BCF Consuitors 10



Patronal Cátala Pro Europa - Fundació Jaume Bofíll
Els efectes de.F;impli;]ció de la Unió Jiuropea el 2004

sobre oís scctoi's culturáis ele Catalunya
Esquema 5.
Principáis efectes de l'ampliació en les polítiques culturáis de la UE sobre Catalunya.

1 Canvi de
i . . •

l'eix de
I centralitat
i ' • • " . =

: geográfica
! a la UE

Augment
déla
dimensió
territorial
delaUE

Augment de la diversitat
cultural i lingüística a la UE

Efecte: l'ampliació de la UE (i la Convenció Europea)
suposa una "oportunitat" de negociado del
reconeíxement del cátala per part de la UE. Sobretot
sí s'explicita una "estratificado" deis drets de les
llengües (de treball, oficiáis, de comunicado, etc.).

Kepte: Tornar a presentar una proposta de negociació
que estableixi 'Testrat" deis drets lingüístics del cátala
a la UE: dret a comunicar-se amb les institucions de la
UE, a participar en programes d'ajut en l'ámbit
lingüísác, consideració del cátala en les normes
comunitáries que incideixen en el régim lingüístic de
Catalunya -com Tetiquetatge de productes- etc..

Augment de les diferencies territorials
entre els estats membres UE

Sfecte: Amb la UE ampliada, la reivindicado d'un suport a les
industries culturáis de les árees lingüístiques minoritáries (tant
d'abast estatal, com de les identitats culturáis sense estat), poden
teñir un major legitimitat (i, potser, reconeixement).

'Repte: Davant d'aixó, es podrien (?) plantejar mecanismes de
solidaritat en favor del desenvolupament de les industries
culturáis de les cultures / árees lingüístiques de menor dimensió
(per a compensar les seves limitacíons de generado
d'economies d'escala en els mercats culturáis).

Efecte: Políticament, augmenta la "legitimitat" de la
reivindicado del dret del cátala a ser reconegut per
part de la UE: és una llengua utilitzada per una xifra
d'habitants superior a moltes de les "noves" llengües
que esdevindran "oficiáis" amb el procés d'ampliació.

Repte: La manca d'aquest reconeixement del cátala
podría (?) teñir un cost d'oportunitat (polític, social Í
cultural) en el país.

• Efecte: Enfortiment del govern central espanyol en les relacions
culturáis internacionals a la UE i amb els órgans comunitáris.

• Kepte: Implicar el govern central d'E,spanya en Testratégia de
reconeixement deis drets de la llengua catalana a la UE.

• Efecte: Desenvolupament progressiu de nous espais de
cooperació cultural (comercial i no comercial) dins de la UE
amb la participado de governs subcentrals i d'agents privats.

• Kepte: Innovar en les estratégies de promoció exterior, integrant-
hi agents privats i públics, per a compensar la feble presencia de
la cultura catalana en la política exterior del govern d'Espanya.
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundació Jaumc Bofill
lils ctectcs Je I'íuiipliacíó de la Unió Europea el 2004

sobre oís sectors culturáis de Catalunya

Annex 1.)

Taules estadísüques
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundació Jaume Bofill
Kls ctcctcs de Pampliació d*.1 h Unió lAuropers el 2004

sobre ds sectors culturáis de Catalunya

Quadre 1.
Dimensió de les árees lingüístiques de la UE i deis estats candidats

:d
A) Estats membres de la Unió Europea

Alemany

Francés

Anglés

Italia

Espanyol

Neerlandés

Grec

Portugués

Suec

Danés

Finés

Milions
'habitaras

90,2

62,7

62,2

57,4

39,8

21,2

10,6

9,8

9,3

5,2

5,1

Estats on es llengua oficial

Alemanya, Austria i Luxemburg

Franca, part de Bélgica i Luxemburg

Regne Unit i Irlanda

Italia

Espanya

Paísos Baixos i part de Bélgica

Grecia

Portugal

Suécía i part de Finlandia

Dinamarca

Finlandia

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Polonés

Romanes

Hongarés

Txec

Búlgar

. Eslovac (1)

Lima (1)

Letó (1)

Eslové

Estonia (1)

Grec

Maltes

C) Cátala

Poblacíó de l'área lingüística

Entenen la llengua

Parlen la llengua

38,7

22,5

10,5

10,3

8,3

5,4

3,7

2,4

2,0

1,4

0,8

0,4

10,8

9,8

7,2

Polonia

Romanía

Mongria

República Txeca

Bulgaria

Eslovaquia

Lima nía

Letónia

Eslovénia

Estonia

Xipre

Malta

Catalunya, Ules Balears
i Comunitat Valenciana

Notes:

(1) No tota la poblado sap parlar la ¡lengua oficial de Festat.

Fonl: Dacfes obtingttdes de Fopusck "El cátala, llengua d'Europa".
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundado jaume Bofíll

l'.vls cree tes de Píinipliíició de la Unió Kutopca el 2004

sobre els sectors culturáis de Catalunya

Quadre 2.
Nombre de títols de llibres editats anualment ais paísos membres de la Unió
Europea i ais estats candidats a Pampliació.

Títols de llibres

Nombre _JÍPY___
A) Estats membres de la Unió Europea

_ _Ajcmanya_ 80779 1.999
Austria 6.487 1999
Bélgica (en neerlandés) ___ 9.816 1999
Dinamarca 14.455 1999
Espanya (1) 61.426 1999
Finlandia 7.000 1999
Franca_ 49.808 1999
Grecia ____ 5.914 1998
Holanda _ 17.235 __ 1999
Irlanda 8.325 2000
Italia ' _____ 52.262 1999
Luxemburg 878 1999
Portugal ___ 9.J_96 1998
Regne Unit 110.155 1999
Succia 12.547 1999

J3) ^stats£andid^ts^a_Tíimpl[ació de la Unió Europea
Bulgaria 4.950 lj>98_
Eslovcnia_ 3.722 1998
Estonia 3.317 1997_
Hongria 9.731 1999
Lctónia 2.652 1999
Lituania 3̂ 827 1997

_.__Malta_(2) 404 1995
Polonia 1^462 1998
^P^EslovacaJ[2) 3JJ00 1996^

_Jtcp. Txeca __ _ __ _ _ _ 11.965 _ J99§_

__RoinaiiiaJ2) _ _ „ _ _ _ „ Z1?? 1221.
Xiprc _ _ nd

C) Catalunya (1) 23-7_2_J___ 1999
En_ cátala 7.261
En castella 16.126
Altres 336

Fo/iis: U!E (2001), "Animal Book Tilleproditction, 1990-2000", Statisticson PablishingandPromotion o/Book Trade.
www.gremieditorscai.es. (1) Federación de Gremios Editores de España (2) UNESCO
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundado Jaume Bofill
RLs efectos de ríimpliacifi de la Unió Europea el 2004

sobre cls sccrors culmnils de Catalunya

Quadre 3.
El mercat fonográíic ais paisos membres de la Unió Europea i ais estats
candidats a l'ampliació. Any 2000.

Milíons Milions
d'unitats de d'unitats de % CD Vendes al

Cassetes _____ CD s/ totaljinitats jJetallUS$_

A) Estats membres de la Unió Europea

Alemanya 20,6 204,9 90,9 2.627,3

________ _ ^ _ 0_6 19,1_ 97,0 289,1

Bélgica 0,1 20,9 99,5 266,8

__D[namarca 0,2 18,7 98,9 233,3

_Esp_any_a __/_._ _87»3. _ _ _ 5__2>_

Finlandia 0,5 _ _ _ _ _ _ _?5,5

_J_r_n$__ 8JS l_0,4 9_2,6_ I__?4__...

Grecia 0_ 7_5 j__9 90,3

Holanda 0,3 34,1 99J 455,0

_jrlanda _ _ 0_8__ 8,0 90,9 _ 142_>

________.„ J*>? ^ r ^ 7??_. - — 532,2
Luxemburg n.d. n.d n.d^ n.d.

___Portug_l _3¿ 12¿ 76,3 141,5

Regnc Unit 11,4 201,6 94,6 2-_2?»7

_Succia __ __ 0,3 25,9 __98,9

B) Estats candidats a I'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria 1,6 0,3 15,8 4,7

E_l_er_ia_ _ _ (_5_ ______ J A J>4,7_ _. 18,0

Estonia^ __ _ 0,4 0,4 50,0 6,7

__HongrÍa_ _ _ \<\ 4,1_ _ 54,7 _ 57,0

_Lctónia 0̂ 5 0,3 37,5 6,2

_ Utuania 05 0,7 58,3^ __„_._ ___V___

Malta __ n.d. n.d. n.d. n.d.

__Polonia_ _JA¿ 2C_2 58J 156,5

_ Rep^Eslovaca 0,6_ _______ 1,0_ _?2-5 _
Rcp. Txeca 2J_ 4,8 69,6 40^5

Romanía __ 15,6 0,2 _ _,3

__Xipre_ _ 0_l 0_9__ __ _ 90,0_ 1_6_8_

Pont: ¡PPi (2001).
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundado Jaume Bofill
11-ls cfcct'cs de rampliíició de la Unió Üumpca el. 2004

sobre els secrors ctiIturaLs ele Oualunv;i

Quadre 4.
El mercat audiovisual ais paisos membres de la Unió Europea i ais estats
candidats a l'ampliació.

Penetració deis Nombre total de films
magnetoscopis a de ltargmetratge

cases amb TV produ'íts (1)
% de cases . Nombre de

amb TV llargmetratges
Any

Nombre de sales
de cinema

Any Nombre Any

Mitjana d'assistcncia
anual a sala de cinema per

habitant
Entrados cinema

/ habitant

A) Estatsjnembres deJaJLJnió Europea
_Alemanya_ _ _ 1 9 9 9 83,J 2000

" Á 1 9 9 9 80,1 1999
Bélgica 1999 73,3 2000

Dinamarca 1999 85,2 2000

Luxemburg

Portugal

Regne Unit 1999

Suécia 1999 83,4 2000
90

37

1999
1999

1999

1999
1999

4.200
21

584

2.758
1.132

_2000_
2000

2,39_

f,92
B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria
Eslovénia
Estonia

Hongria

Lelónia

Lituánia

Malta

Polonia

Rep. Eslovaca

Rep. Txcca

Romanía
Xipre

Total paisos UE
Catalunya (2)

1999
1999
1999

1999

1999

1999

1998

1999

1999

1999

1998
1998

1999

2001

37,0
57,4

33,4

34,4

41,1

25,3
66,7

63,3

30,0

61,6

32,2

68,4

80,1

85,1

2000
1999

2000

2000

2000

2000

2000

1999

1999

2000

2000

2000

2001

3
3
0

21
2
2

n.d.

20

3

17

0
1

604

19

1999
1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1999

2001

208
85

174
571
115
99

n.d.

860
342
740
316
28

24.520
717

2000
1999

2000

2000

1999

1999

2000

1999

2000

2000
1999

1999

2001

0,27
1,00
0,61

1,24

0,56

0,48

n.d.

0,44

0,56

1,50

0,20
1,12

2,16

5,23

Notes:

(1) En els casos que no produeix cap llargmetralge el darrer any del que es disposa d'estadistiques. tío suposa que no se'n prodimxin en
altres anys

(tot t que. en la mojona deis casos es ja en una baixa qnantitat).

(2) En el cas de Catalunya, la penetració deis magnetoscopis ja referencia al total de les llars (í no només a les que disposen aparells de
TV).
Fofíts: Observatori Europeu de ^Audiovisual. Aunan Estadtstic 2001 i Depariament de Cultura de la Generalifat de Catalunya.
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Patronal Cátala Pro Europa - Fundado Jaume Bofill

K!s efectos de ["ampliado de la Unió JFüiropoa el 20**4

sobre els sectors culiurab de Ovfíiluirvíí

Quadre 5.

Percentatge de la despesa en consum per llar respecte de la despesa total

en els estats membres de la UE i de en els candidats a lfampliado

A) Estats membres de la Unió Europea

Alema nya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Holanda

Irlanda (1)

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria

Xlprc

Rep. Txeca (2)

Estonia

Hongria

Lituánia

Letónia

Malta

Polonia

Romanía

Es lo venia

Rep. Eslovaca

Any

1999

1999

1999

1999

1999

1999

1994

1999

1999

1999

1999

1994

1999

1999

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1998

1997

1998

% de la despesa
en Lleure i cultura

11,9

12,3

10,7

11,2

6,2

10,7

7,6

4,5

10,4

n.d.

6,3

8,7

3,7

13,4

14,6

3,0

n.d.

11,0

7,5

6,7

3,5

5,6

n.d.

6,5

2,6

8,8

8,2

Notes:

(1) Provisional. (2) Estirnacions basades en les classificaáons nacionals deis 9 principáis grups de despesa.

(3) Amb les dades disponibles, espot estimar el percentatge de la despesa en lleure i cultura corresponent a

Catalunya per sobre de la dada del total d'Espanya (al voltant del 7,0%). Veure www.ine.es

Fo/it: Eurostat (2000): Consumers in Europe. Facts and figures.
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundació Jaumc Bofill
Bis erectos de Pampliació ele la Unió Europea el 200-1

sobre clí uecrors culturáis de Catalunya

Quadre 6.
Arribades de turistes estrangers per pai'sos de destí de la Unió Europea i deis
paí'sos candidats

Turistes (nombre % creixement
_ Any d'arribades) 1999/1995

A) Estats membres de la Unió Europea

_Aícmanya 2000 18.983 +_3,6

Austria 2000 17^982 +_0,4

Bélgica 2000 (U57 +3¿

^Dinamarca 2000 _^088 - 1,2

Espanya 2000 48.201 +7,6

_ Finlandia __ _____ _ 2000 2.700 _ _ ______M_ _.

Fran?a__ _.._ _ „ 2000 _ 75.500 ±5___

Grecia 2000 1Z500 +_4,7

_ Holanda 2000 l__-200 + 10,7

Irlanda _ 2000 6.728 +7,4

Italia 2000 ±1;1&L +4,1

_ Luxcmburg _ 2000 807 + 2,2

Portugal _ ___ . 2000 l2j.P.._7_ __+_5,l __

llcgneJJiiit 20TO 25.191 ±__>___ _ _

Succia 2000 ,___Z_Í_L ±A°_
B) Estats candidats a l'ampliació de la Unió Europea

Bulgaria 2000 2.785 -_8,J_

X\\)tc 2000 2.686 + 3,8

_Rep/Txcca 2000 5.700 + 13,5

_Estoiiia__ 2000 - 1.100 +]5¿

_Hongria 2000 15.571 -7,4

Lituania 2000 1.226 +21,6

J ^ 1999 490 -1,6

Ma]ta 2000 1.216 +2,1

Polonia 2000 17.400 - 1,7

Romanía _ _ 2000 3.274 + 3,9

Eslovcnia 2000 __lI090 +4,8

^_J___lovaca _2000 _______ i-__>3 +J,9__

Resta d'Europa 2000 66.410

ÍP*_aLEH9P_a_._ __ 2000 403.303 +4,1

Catalunya 2fl00 _J2_368^

Fo/i/s: World Totmsm Organisation - WYO i D'trecc'tó General de Turisme de la Generaliza/ de Catalunya.
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Patronat Catata Pro Europa - Fundado Jaume Bofíll
T-'ls efectos de [•ampliado de la Unió Ruropca el 2004

sobre ds secrors culturáis de Catalunya

Quadre 7.
Despesa interna total en Recerca - Desenvolupament (DIRD) en % del PIB ais país os
membres de la Unió Europea, candidats a l'adhesió, Estats Units i Japó.

Any % DIRD sobre el PIB
A) Estats membres de la Unió Europea

_Alemany_a ^ _2000

Austria 2000

Jielgica 1999 2L0_

Dinamarca 1999 2,1

J2spanya_ 2000 0 ^

Finlandia 2000 3.4

_Franca_ 2000 _ 2 , 2

1999 0.7

_Holanda_ 1999 2fi_

Irlanda 2000 1.2

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécia

B) Estats candidats

Bulgaria

Xiprc

Rep. Txeca

Estonia

Hongria

Lituánia

Lctónia

Malta

Polonia

Romanía

1999

2000

2000

2000

1999

a l'ampliació de la Unió Europea

2000

2000

2000_

2000

2000

2000

2000

2000

2000

2000

1,0

n.d.

0,8

1,9

3,8

0,6

0,3

._ J¿.
0,8

0,7

0,6

0,4

n.d.

0,8

0,4

Eslovcnin 2000 1,5

Rep^ Eslovaca 2000 _ 0,7

TotaJ^paísos membres de la Unió Europea __ 1,9

EstatsJ¿nÍts _ _ _ 2000 _ 2,7

Japó_ _ 2000 _ 3,0

Catalunya ____2000 1,1

Fonts: Dimtió Genera! de Recerca de ¡a CE (2002) i Burosíat (2002)
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Patronat Cátala Pro Europa - Fundado Jaume Bofíll
Els circe tes de rampliació tic la Unió Europea el 20O4

sobre els sectors culturáis tic Catalunya
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EFECTES DE L'AMPLIACIO DE LA
UNIÓ EUROPEA SOBRE

CATALUNYA

Societat i cultura

LA LLENGUA CATALANA*

Isidor Mari
Universitat Oberta de Catalunya

* Aquest text és deutor deis treballs ¡ debats desenvolupats en el marc del
grup Europa Diversa (v. Annex 5). D'una manera especial vull agrair les
observacions que m'ha fet a una primera redaccio el meu company Miquel
Strubell. Els eventuals errors son meus.



1. La situació actual de la Mengua catalana en el marc de la UE
Les estimacions globals mes recents sobre la poblado de Ilengua catalana1

sitúen les dimensions de la nostra comunitat lingüística entre els 11.381.851
habitants del territori en qué es parla el cátala i les 7.187.303 persones que
declaren saber parlar el cátala. Una xifra intermedia digna de considerado és la
del nombre de persones -9.844.805- que entenen la (lengua catalana i, per
tant, participen encara que sigui receptivament en les activitats comunicatives
que es fan en la nostra Ilengua (v. Taula I).

Taula I: El coneixement de cátala per territoris (1996)

TERRITORI
Andorra
Catalunya
Ules Balears
Comunitat
Valenciana
Franja d'Aragó
Catalunya Nord
(Franga)
L'Alguer
(Sardenya)
TOTAL

POBLACIÓ
64.311
6.090.040
760.379
4.009.329

50.000
369.476

38.316

11.381.851

EL PARLEN
49.519 (77%)
4.506.512 (75,3%)
473.322 (66,7%)
1.969.703(50,6%)

45.000 (90%)
125.622 (34%)

17.625 (46%)

7.187.303
(63,1%)

L'ENTENEN
62.381 (97%)
5.683.237 (95%)
629.641 (88,8%)
3.199.085(82,1%)

47.250 (94,5%)
203.211 (55%)

20.000 (52,2%)

9.844.805
(86,5%)

FONT: Per a Catalunya, IDESCAT. Per a les Ules Balears i la Comunitat Valenciana, cens
lingüístic de 1991 i població'de 1996. Per a Andorra, enquesta del Govern, 1994. Per a l'Aragó i
l'Alguer, estimacions. Per a la Catalunya Nord, enquesta Média-Pluriel (1997).

Així dones, des d'un punt de vista demolingüístic, la valorado del pes relatiu
de la Ilengua catalana en el conjunt de la poblado de ('actual Europa deis 15
-que era de 379.600.700 habitants l'l de gener de 20022-- oscil-la entre el 2 i
el 3%.

Segons aqüestes dades, la posició del cátala entre les onze Mengües oficiáis
avui a la UE se sitúa entre el 7é lloc -en termes de poblado—i el desé -si sois
comptem les persones que declaren saber-lo parlar. V. Taula I I . Hi ha, per
tant, dos estats membres amb una poblado inferior a la del conjunt deis
catalanoparlants, quatre amb una poblado inferior al nombre de persones

1 Recollides a l'opuscle El cátala, Ilengua d'Europa, editat conjuntament peí Govern de les Ules
Baiears i la Generalitat de Catalunya (2001). Es pot localitzar a l'adrega
httD://www.ca¡b.es/conselleries/educacio/dapolina/user/catalaeuropa/catala/sumaricat.htm i
n'hi ha versions en diverses Ñengues a l'adrega
http://www.caib.es/conselleries/educacio/dg polinq/user/catalaeuropa/catalaeuropa.htm#iníci.
2 European Population Trenos in 2001. News Reléase 95/2002. Eurostat. 7 agost 2002.



que entenen el cátala i cinc amb menys poblado que el territori de llengua
catalana3.

Taula I I . El cátala entre les Mengües ara oficiáis a la UE

LLENGUA
Alemany
Francés
Anglés
Italia
Espanyol
Neerlandés
Cátala (població del territori)
Grec
Cátala (l'entenen)
Portugués
Suec
Cátala (el parlen)
Danés
Finés

POBLACIÓ
90,2 M
62,7 M
62,2 M
57,4 M
39,8 M
21,2 M
10,8 M
10,6 M
9,84 M
9,8 M
9,3 M

7,18 M
5,2 M
5,1 M

Elaboració propia a partir de les dades de l'opuscle
El cátala, llengua d'Europa.

Al costat de les consideracions demográfiques, cal teñir present que la llengua
catalana ha estat vehicle d'importants aportacions a la civilitzacíó europea,
des del segle XIII fins a l'actualitat, i que tant el seu estat de codificado com
la vitalitat del seu ús públic son també equiparables ais de les altres Ñengues
europees: és la llengua en qué diversos parlaments4 debaten i aproven liéis
en exercici de competéncies exclusives; Tusen tots els nivells de
l'administració, des de la periférica de l'Estat fins a la local; és vehicle de
l'ensenyament des de les edats preescolars fins a les universitats -en moltes
de les quals té un ús majoritari5; compta amb diversos cañáis de televisió
complets, amb nombroses emissores de radio, amb diversos diaris i moltes
revistes periódiques; s'usa en el teatre i en el cinema original, doblat i
subtitulat; s'hi editen milers de llibres cada any6, en tots els camps del
coneixement; es troba entre les llengües mes tradu'ídes i entre les mes
usades a Internet; és utilitzada prácticament en totes les activitats
professionals i té una presencia rellevant en tots els ámbits de la vida
económica i social7. Cal destacar, encara, que en tota la. Unió Europea no hi

3 Si comptem Luxemburg, serien tres, cinc i sis, respectivament.
4 Els de Catalunya, les Ules Balears i la Comunitat Valenciana, deixant de banda l'estat
d'Andorra, extern a la UE.
5 L'any 2001, els estudiante han utiiitzat el cátala en el 92,1% de les proves d'accés a la
Universitat.
6 Concretament, 7.795 l'any 2000.
7 Se'n pot veure el detall, entre altres fonts, a I' Informe sobre política lingüística. Any 2001.
Direcció General de Política Lingüística. Generalitat de Catalunya, 2002. O peí que fa a les



ha cap altra ciutat de les dimensions de Barcelona amb una llengua propia
que no siguí oficial del seu Estat i de la Unió.

Tanmateix, el cátala és Túnica llengua oficial del petit estat d'Andorra i és
oficial, al costat del castellá, per a mes de 10 milions de ciutadans de la UE, a
Catalunya, les Ules Balears i el País Valencia8. A cadascun d'aquests territoris
hi ha Neis lingüístiques que en garanteixen l'ús oficial i públic a tots els
ciutadans.

Quan el Regne d'Espanya va negociar el seu accés a la Unió Europea, no va
teñir en compte aqüestes circumstáncies. El Tractat d'Adhesió d'Espanya i
Portugal9 no fa cap esment a cap altra llengua oficial en el territori de l'Estat
mes que al castellá, tot i que -com veurem mes endavant—l'article 8 del
Reglament núm. 1 del Consell, de 1958, referent al régim lingüístic de les
institucions europees, donava peu a fer-ho.

Aquesta omissió deixava el cátala en una situado que la nostra societat no va
trigar a percebre com a radicalment anómala. Una amplia mobilització social,
promoguda per la Crida a la Solidarítat en defensa de la llengua, la cultura i la
nació catalanes el 1986 va culminar en les resolucions del Parlament de les
Ules Balears d ' l l de novembre de 1987 i del Parlament de Catalunya de 10
de febrer de 1988, que reclamaven ais respectius governs autónoms, al
Govern de l'Estat i al Parlament Europeu que el cátala esdevingués llengua
oficial a les institucions europees10.

La petició, pero, només fou parcialment atesa en la Resolució núm. 1235/90
del Parlament Europeu sobre la situado de les llengües a la Comunitat i la de
la llengua catalana, la qual recorda que correspon al Consell per unanimitat
d'establir el régim lingüístic de les institucions europees (art. 3), i es limita a
demanar al Consell i a la Comissió "que adoptin mesures que permetin
aconseguir els objectius següents:

- la publicado en cátala deis tractats i deis textos fonamentals de les
Comunitats;

Balears, a la Memoria de la Direcció General de Política Lingüística 2001. Govern de les Ules
Balears, 2002.
8 En aqueste tres darrers territoris, en virtut deis respectius Estatuís d'Autonomia, de 1979,
1982 i 1983. Cal reconéixer que la denominado de valencia utilitzada per l'Estatut
d'Autonomia de la Comunitat Valenciana per referir-se a la llengua catalana dona peu a
nombrases ambigüitate i terg¡versadons polítiques que no sois dificulten extraordináriament
l'ús social del valencia o la comunicado normal entre els valencians i la resta de
catalanoparlants, sino també la projecció i el reconeixement internacional de la nostra
llengua.
9 Signat el 12 de juny.de 1985, és recollit al DOCE L 302, de 15 de novembre de 1985 i, com
és sabut, va entrar en vigor el dia 1 de gener de 1986.
10 Podeu veure una detallada descripció del procés al llibre El cátala reconegut peí Parlament
Europeu. Generalitat de Catalunya, 1991. En realitat, es pot dubtar si va ser un error
estratégic adrecar la petició al Parlament Europeu, essent que la decisió corresponia al
Consell.



- la difusió en cátala de la informado pública relativa a les institucions
europees per tots els mitjans de comunicado;

- la inclusió del cátala en els programes elaborats per la Comissió per a
l'aprenentatge i el períeccionament de les llengües europees;

- la utilització del cátala en les relacions oráis i escrítes amb el públic a
rofícina o les ofícines de la Comissió de les Comunitats Europees a les
Cómunitats Autónomes en qüestió. "n

Des de la perspectiva actual, cal reconéixer que aquella Resolució no sois va
quedar molt lluny de les peticions parlamentáries i de les reivindicacions
socials que l'havien promogut, sino que ni tan sois ha tingut gaire efectivitat
davant del Consell i la Comissió en el punt de mes interés práctic: la inclusió
del cátala en els programes elaborats per la Comissió per a l'aprenentatge i el
perfeccionament de les llengües europees.

És cert que s'han publicat en cátala els tractats constitutius de la Unió
Europea12 i que el cátala ha estat usat en la documentado, en les activitats
informatives i en algunes reunions de la UE que han tingut lloc en territori
cátala. Pero un exemple del poc cas que el Consell i la Comissió han fet de la
recomanació del Parlament Europeu el tenim en el programa Sócrates, el de
mes envergadura en l'ámbit educatiu. A mes de les llengües oficiáis de la UE,
hi poden participar l'irlandés i el luxemburgués, i també les llengües nacionals
deis pa'ísos de I'EFTA/EEA i les deis paVsos que negocien el seu accés a la
Unió. En canvi, resulta incomprensible que no hi tingui una participado
normal la llengua catalana, que és la de milions de ciutadans de la mateixa
Unió Europea13.

No és estrany que, davant d'aquesta situado, tant el Parlament de
Catalunya14 com el de les Ules Balears15 hagin reiterat de nou la seva petició
d'oficialitat per a la llengua catalana, arran de la conjuntura de l'Any Europeu

11 La Resolució recorda així mateix que el cátala ja podía ser utilitzat en el Tribunal de Justicia
si els testimonis i experts no es podien expressar d'una manera convenient en una altra de
les llengües de procediment (art. 5), demana a la Mesa del mateix Parlament Europeu que
adopti les decisions adequades sobre aquesta materia (art. 6) i encarrega finalment al seu
president que traslladi la mateixa Resolució al Consell i a la Comissió.
12 Per exemple, Tractat de la Unió Europea: textos consolidáis deis tractats constitutius de ¡es
Comunitats Europees. Luxemburg : Oficina de Publicacions Oficiáis de les Comunitats
Europees, 1998. O mes recentment: Unió Europea. Textos consolidáis deis tractats
constitutius. Luxemburg : Oficina de Publicacions Oficiáis de les Comunitats Europees, 2002.
13 Vegeu la informado general a l'adreca
http://www.europa.eu.int/comm/education/socrates/comeniijs/activities/actfields.htmfflanaua
ge learninq. El mateix formulari de la candidatura de lectorats de llengües de l'acció
Comenius inclou l'islandés, el noruec, el búlgar, el txec, l'estoniá, el letó, el lituá, l'hongarés,
el maltes, el polonés, el romanes, l'eslové i l'eslovac. Pero no el cátala.
14 Resolució 774/VI del Parlament de Catalunya, sobre l'Any Europeu de les Llengües i el
reconeixement de i'ofícialitat del catata a la Unió Europea. Publicada al Butlletí Oficial del
Parlament de Catalunya núm. 202, de 25 de juny de 2001. V. Annex 2.
15 RGE núm. 359/02, de 16 d'abril de 2002, relativa a oficialitat de la llengua catalana a la
Unió Europea. Publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Ules Balears el 26 d'abril de
2002. V. Annex 3.



de les Llengües, 2001, i en la perspectiva de l'ampliació, que representará la
incorporado de nombrases llengües oficiáis a la UE, moltes d'elles de
dimensions demográfiques mes redu'ídes que la catalana.

2. El régim lingüístic actual de la UE16

Els tractats constitutius
Les primeres disposicions de carácter lingüístic de les comunitats europees es
proposaven establir quines serien les versions lingüístiques valides deis
tractats i el procediment per a establir el régim lingüístic per al funcionament
d'aquestes institucions. L'interés primordial d'aquestes disposicions era
assegurar l'eficiéncia i la seguretat jurídica de les normes i actes de la
Comunitat.

Així, el Tractat de la Unió Europea17 especifica en el seu article 53 (antic
article S):

El present Tractat, redactat en un exemplar únic, en llengües
alemanya, anglesa, danesa, espanyola, francesa, grega, irlandesa,
italiana, neerlandesa i portuguesa, els textos de les quals son
igualment fefaents, será dipositat en ais arxius del Govern de la
República Italiana, que n'ha de remetre una copia certificada i
conformada a cada un deis governs deis altres estats signataris.

En virtut del Tractat d'adhesió de 1994, també son autentiques les
versions del present Tractat en llengües finesa i sueca.

De manera semblant, l'article 314 del Tractat Constitutiu de la Comunitat
Europea (antic article 248) deixa constancia de les versions autentiques en
qué és signat18:

El present Tractat, redactat en un exemplar únic, en llengua alemanya,
en llengua francesa, en llengua italiana i en llengua neerlandesa, els
textos de les quals son igualment fefaents, será dipositat a Varxiu del
Govern de la República Italiana, que n'ha de remetre una copia
certificada i conformada a cada un deis governs deis altres estats
signataris.

En virtut deis Tractats d'adhesió, també son autentiques les versions
del present Tractat en llengües danesa, espanyola, finesa, grega,
anglesa, irlandesa, portuguesa i sueca.

16 En aquest apartat em baso ámpliament en el treball que vam fer fa poc conjuntament amb
Miquel Strubell, The linguistic regime ofthe European Union: Prospecte in the face of
enlargement
17 Versió consolidada, que reflecteix els canvis ¡ntroduits peí Tractat d'Amsterdam, signat el 2
d'octubre de 1997 (Diari Oficial C 340 de 10.11.1997, pp. 145-172). http://europa.eu.int/eur-
lex/en/treaties/selected/livrel c.html. Vegeu també http://europa.eu.int/eur-
lex/en/treaties/dat/treaties en.pdf. Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Communities, 1999 ISBN 92- 824-1661- 5 European Communities, 1999.
18 http://europa.eu.int/eur-lex/en/treaties/selected/livre258.htmi



És també el mateix tractat, en l'article 290 (antic article 217 del Tractat de
Roma19), el que estableix les previsions per al futur régim lingüístíc:

Sens perjudici de ¡es disposicions previstes en el reglament del Tribunal
de Justicia, el Consell ha de fixar, per unanimitat, el régim lingüístic de
les institucions de la Comunitat.

Mes endavant, el mateix Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea20

concretará les llengües en qué els ciutadans poden comunicar-se amb les
institucions i organismes comunitaris, en el tercer parágraf de l'article 21
(antic article 8 D):

Tot ciutada de la Unió es pot adregar per escrit a qualsevol de les
institucions o organismes que preveuen el present article o l'article 721

en una de les llengües esmentades a l'article 314 i rebre'n resposta en
aquesta mateixa ¡lengua.

En aquests articles es troba l'origen del concepte de llengües de tractat, que
s'usa sovint per a referir-se a les llengües esmentades en els articles 53 del
Tractat de la Unió Europea i 314 del Tractat Constitutiu de la Comunitat
Europea. Notem, pero, que el gaélic irlandés no és sois llengua de tractat,
sino que qualsevol ciutada té el dret d'adregar-s'hi a les institucions europees
i rebre'n una resposta en la mateixa llengua -exerceixi o no aquest dret.

Val la pena observar, així mateix, que el concepte de llengua oficial de la UE
no apareix en el text deis tractats, sino que va ser introduft peí Reglament de
régim lingüístic, que comentarem a continuado.

El Reglament de régim lingüístic
El régim lingüístic actual va ser fixat, en aplicado del que avui és l'article 290,
peí Reglament núm. 1 del Consell, de 15 d'abril de 195822, tant per a la
Comunitat Económica Europea com també per a la Comunitat Europea de
l'Energia Atómica, i ha estat esmenat successivament per a incloure-hi les
llengües deis nous estats membres a mesura que accedien a l'Europa
comunitaria.

L'exposició de motius d'aquest reglament, després de recordar que correspon
al Consell per unanimitat fixar el régim lingüístic de les institücions de la
Comunitat (sens perjudici del reglament del Tribunal de Justicia), aclareix que

19 Aquesta f ou , en real i tat, la pr imera decisió explícita relativa al régim lingüístic, j a que el
Trac ta t de París no hi feia cap referencia.
20 Versió consol idada, que ref lecteix els canvis ¡ntroduíts peí Tractat d 'Amsterdam, signat el 2
d'octubre de 1997 (Diari Oficial C 340 de 10.11.1997, pp. 173-308) . Aquest tex t correspon a
l'art. 8 del Trac ta t d 'Amsterdam.
21 L'article 7 es refereix al Par lament Europeu, la Comissió, el Consell, el Tr ibunal de Justicia i
el Tr ibunal de Comptes. Els parágrafs anter iors del mateix art icle 21 fan esment del
Parlament Europeu i el Defensor del Poblé.
22 OJ 017 06 .10 .1958 p.385 (CEE) i p. 4 0 1 (CEEA). Vegeu A n n e x 1 .



és "considerant que les (...) llengües en qué el Tractat és redactat son
reconegudes com a llengües ofícials cadascuna en un o diversos estats
membres de la Comunitat" la rao per la qual s'estableix quines son les
llengües oficiáis i llengües de treball de les institucions de la Comunitat
(contingut de l'art. 1).

Els articles 2 i 3 especifiquen les llengües que s'han d'usar en les
comunicacions entre els ciutadans i les institucions: els ciutadans podran usar
qualsevol de les llengües oficiáis i rebran la resposta en la mateixa liengua. Les
institucions, quan s'adrecin a persones o entitats d'un Estat membre, han
d'usar la liengua oficial respectiva.

Els articles 4 i 5 estableixen que els reglaments, els textos d'abast general i el
Diari Oficial es publicaran en totes les llengües oficiáis -com a garantía de
seguretat jurídica.

Els articles 6 i 7 remeten a les diverses institucions europees la facultat
d'especificar les modalitats d'aplicació d'aquest régim lingüístic - i reserven al
reglament de procediment del Tribunal de Justicia la facultat d'establir un régim
propi.

Finalment, l'article 8 estableix, literalment: "En alió que concerneix els estats
membres on hi ha diverses llengües oficiáis, l'ús de la ¡lengua será
determinat, a petició de l'estat interessat, segons les regles generáis que es
desprenen de la legislado d'aquest estat"

Notem, en primer lloc, que la rao per la qual les llengües esdevenen oficiáis i
de treball a -les institucions europees és per la seva oficialitat "en un o
diversos estats membres". En cap cas s'afirma que hagin de ser oficiáis en
la totalitat del territori d'un estat membre, com mes endavant s'ha tendit
a interpretar, restrictivament23. Així dones, el reglament no estableix cap
obstacle insalvable per a l'oficialitat a la Unió Europea d'aquelles llengües que
només son oficiáis en una part del territori del corresponent Estat membre,
com és el cas del cátala.

La interpretado restrictiva -que sois les llengües oficiáis en tot el territori d'un
Estat membre poden esdevenir oficiáis a la UE— procedeix segurament d'una
curiosa interpretació inversa de les condicions de seguretat jurídica, que potser
val la pena aclarir. És cert que, ja que la legislado europea és directament
aplicable ais ciutadans, els principis de seguretat jurídica i publicitat de les Neis
exigeixen que aquesta legislado els sigui accessible en una liengua coneguda.
Per tant, és suficient que la legislado europea es promulgui en alguna liengua
que sigui oficial en tot el territori de cada Estat membre perqué la seguretat

23 Aquest argument va ser usat en YInforme sobre la situado de les llengües en les
Comunitats Europees i la de la ¡lengua catalana (v. El cátala reconegutpel Parlament
Europeu, p. 47). També l'hem trobat citat com a motiu d'exclusió d'altres llengües al
preámbul del programa Sócrates de 1995-continuador del Lingua (1989)—, com a intent de
justificar la inclusió en aquest cas del luxemburgués.



jurídica de tots els ciutadans quedi garantida, amb el nombre mínim necessari
de llengües oficiáis24.

Ara bé, aquest principi de suficiencia, que pot ser váiid per a determinar el
nombre mínim necessari de llengües oficiáis, es converteix de manera
abusiva en un principi d'exclusió quan es fa servir per a fixar el nombre
máxim admissible de llengües oficiáis. La interpretado encara és menys
elegant si tenim en compte que també s'utilitza per a exdoure moltes llengües
europees de la participado en programes lingüístics de la Unió Europea -una
decisió que ja no té res a veure amb la seguretat jurídica de les llengües, ni tan
sois amb l'oficialitat25.

D'altra banda, la identificado restrictiva deis conceptes de 'llengües europees',
'llengües comunitáries' o 'llengües de la UE' amb la noció de Mlengües oficiáis
de la UE' no sembla sostenible, ni compatible amb l'afirmació que es fa en el
punt 4 de la Decisió núm. 1934/2000/EC del Parlament Europeu i el Consell, de
17 de juliol de 2000, sobre l'Any Europeu de les Llengües26, que afirma:

'Totes les llengües europees, en la seva forma oral i escrita, son iguals en
valor i dignitat des del punt de vista cultural i formen una part integral de
les cultures i de la civilització europees."

No hi ha dubte que la manca d'interés de l'Estat en el moment de negociar les
condicions d'accés és l'explicació principal de l'exclusió completa del cátala en
el régim lingüístic de la UE. El cas del gaélic irlandés resulta il-lustratiu:
lirlandés no fou pres en considerado entre les llengües oficiáis a l'Europa
comunitaria, pero sí que fou una de les llengües en qué es va redactar el
Tractat, i els ciutadans poden usar-la -com hem vist abans— en les relacions
amb les institucions europees. Irlanda va negociar-ho així en el seu tractat
d'accés a la Comunitat27.

En qualsevol cas, la situado de la llengua irlandesa demostra, com diu Milian28

24 Així ho en tén , per exemple, A. Mil ian, Le principe d'égalité au sein des institutions de IVE
et dans le droit communautaire. Workshop del Robert Schuman Centre for Advanced Studies.
2 0 0 1 . Mil ian creu que els sis estats fundadors no van reconéixer al t res l lengües parlades
histór icament en els seus terr i tor is perqué no era necessari per a garant i r la seguretat
jur íd ica, perqué els costos haur ien estat excessius, perqué eren l lengües amb poc parlante i
perqué aleshores (1958) no hi havia gaire interés polític per les l lengües dites regionals. La
situació actual és ben d i ferent , j a que algunes d'aquestes l lengües han esdevingut oficiáis en
ef seu ter r i tor i .
25 Notem, a mes, que el Reglament núm. 1 es limita a especificar quines son les llengües oficiáis i de
treball de les institucions, i que res no permet inferir-ne que les altres llengües hagin de ser excloses
deis programes.
26 Ref. 300D1934, Offícial Journal L 232 , 14 /09 /2000 , p. 1-5.
27 V. Act concerning the conditions ofaccession and the adjustments to the treaties, art. 155,
O. J. Spec. Ed. (L 73) 56 (1972). Milian (op. cit.) considera que aquesta renuncia és una falla
important en el principi segons et qual tota llengua oficial en tot el terr i tor i d'un estat membre
esdevé llengua oficial de la Comunitat, pero la justif ica peí fet que l'irlandés, a diferencia de
l'anglés, no era conegut peí conjunt de la població d i r l anda .
28 Op. cit.



que h¡ ha estatuís lingüístics possibles, diferents de la condició de llengua
oficial i de treball. Per tant, conclou Milian, el model lingüístic europeu pot
evolucionar en fundó de les demandes deis Estats.

Un altre cas digne de comentan, en aquest sentit, és el del luxemburgués, que
després d'esdevenir oficial a tot el territori del seu estat29 tampoc no ha passat
a ser oficial a la UE, perqué no ho ha reclamat el Luxemburg, pero en canvi ha
aconseguit una participado equiparable a la de les llengües oficiáis en els
programes de naturalesa lingüística. Res no impedia -ni impedeix encara—ais
representante espanyols negociar un estatus semblant per al cátala i les altres
llengües espanyoles d'oficialitat territorial.

En definitiva, com explica Milian, el régim lingüístic actual de la UE dona lloc a
una estratificado jerárquica de les llengües europees:

a) Les onze llengües oficiáis i de treball
b) L'irlandés, llengua de tractat i de comunicado deis ciutadans amb les

institucions
c) El luxemburgués, que participa plenament en els programes com les

llengües oficiáis i de tractat
d) Les llengües que, com el cátala, son oficiáis en el seu territori
e) Les altres llengües parlades históricament en el si de la UE

Llengües oficiáis i llengües de treball
Hem vist que l'article 1 del Reglament de régim lingüístic identifica la condició
de llengua oficial i la de llengua de treball a les institucions europees. Tot i
aixó, el reglament dona poques instruccions concretes respecte a les funcions
en qué cal fer ús de les llengües oficiáis com a llengües de treball. En realitat,
a part de les comunicacions entre les institucions i els ciutadans (art.2 i 3) i
deis textos jurídics (art. 4 i 5), la resta de funcions de les llengües de treball
no queden especificades.

Ara bé, al costat de les exigéncies de seguretat jurídica, la UE ha de teñir en
compte la necessitat d'establir un sistema de representació i participado
política basat en criteris d'estricta igualtat: els ciutadans de cada Estat membre
i els seus representants s'han de trabar en igualtat de condicions, tant des del
punt de vista del reconeixement simbólic de la seva identitat lingüística30 com,
en el terreny práctic, en les formes de deliberació democrática que teñen lloc
en el si de les institucions. Aquest darrer aspecte és especialment rellevant per
ais representants polítics i per al personal técnic que intervé en les
deliberacions en nom d'un Estat membre. No és estrany, dones, que sobretot el
Parlament Europeu hagi proclamat en diverses ocasions la necessitat de
mantenir una estricta igualtat en l'ús de les llengües oficiáis: així ho va fer el 14
d'octubre de 1982, amb la Resoluáó sobre el multilingüisme a la Comunitat

29 Llei de 24 de febrer de 1984 sobre el régim de les llengües.
30 Si mes no, al mateix nivel! que ais respectius Estats membres.



Europea31 i així ho va reiterar temps després (el 20 de gener de 1995) amb la
Resolució sobre l'ús de les ilengües oficiáis a les institucions de la Unió
Europea32, davant la possibilitat que hom volgués reduir a 5 el nombre de les
Ilengües de treball.

Pero ens equivocaríem si pensávem que es practica unmultilingüisme integral
generalitzat en totes les comunicacions de totes les institucions de la Unió. Hi
ha molts casos en qué el nombre de Ilengües de treball es veu
considerablement reduit, sigui de dret, en virtut de regulacions explícites, sigui
de fet33. La reducció del nombre de Ilengües de treball respecte a les onze
Ilengües oficiáis s'empara en dues distincions que val la pena comentar punt
per punt:

a) la diferenciado entre les institucions de la UE, en sentit estríete, i els
altres organismes o agencies, que no estarien subjectes al Reglament
1/58.

b) la distinció que fan diversos reglaments (rules of procedure) de les
institucions entre les Ilengües internes de treball i les Ilengües de
comunicado externa.

Peí que fa a la primera distinció, n'és un bon exponent el Reglament del
Consell sobre la marca comunitaria de 20 de desembre de 199334, que
declara que les Ilengües de l'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior
(marques, dissenys i models) son cinc, i que malgrat el dret del ciutadá a
presentar els documents en qualsevol de les onze Ilengües oficiáis, ha de triar
una de les cinc Ilengües de l'Oficina per a qualsevol litigi posterior.

A mes de les protestes que ha suscitat entre diversos parlamentarts, el tema
ha arribat fins al Tribunal Europeu de Primera Instancia, amb el cas Christina
Kik v Office for Harmonisation in the Internal Market35.

La sentencia sobre aquest cas puntualitza (punt 58) que el Reglament núm. 1

31 Consultable a http://www.troc.es/ciemen/mercator/ue23-ct.htm (2002).
32 Consultable a http://www.troc.es/ciemen/mercator/ue28-ct.htm (2002).
33 Com recorda N. Nic Shuibhne (Language rules, ianguage rights and the EC administraron.
Draft paper. EUI Workshop, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 12-13 nov. 2001),
el mateix Tribunal de Justicia, en el cas ACF Chemiefarma v. Comissió, ha arribat a decidir
que una irregularitat o incompliment del Reglament 1/58 no és motiu per anul-lar un acte
administratiu, si no es demostra que hi ha hagut conseqüéncies perjudicials i diferente a
causa d'aquell incompliment.
34 Ref: 394R0040. Council Regulation (EC) No 40/94 of 20 December 1993 on the
Community trade mark. OfficialJoumal L 011, 14/01/1994 p. 1-36.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sqa doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lq=EN&nu
mdoc=31994R0040&model=quichett.
35 61999A0120 Judgment of the Court of First Instance (Fourth Chamber, extended
composition) of 12 July 2001. Christina Kik v Office for Harmonisation ¡n the Internal Market
(Trade Marks and Designs) (OHIM). CaseT-120/99. European Court reports 2001 Page I I -
02235.
http://europa.eu.int/5martapi/cqi/sqa doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&Íq=EN&nu
mdoc=61999A0120&model=g uichett
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"/s merely an act ofsecondary iaw" i afegeix:

"Article 217 ofthe Treaty enables the Council, acting unanimously, to define
and amend the rules governing the languages of the institutions and to
establish different language rules. That Article does not provide that once
the Council has established such rules they cannot subsequently be
altered."

Per tant, segons el Tribunal, no es pot considerar que el Reglament 1/58
estableixi "a specifíc Community Iaw principie ofequality between ¡anguages".

A l'espera del resultat de 1'apeMació, cal dir que les implicacions d'aquesta
interpretado -si es confirma— poden ser molt profundes, ja que no sois avala
la reducció de llengües de treball en organismes que no siguin estrictament
institucions (les esmentades ais articles 7 i 21 del Tractat Constitutiu de la CE:
vegeu la nota 19), sino que obre la porta a una modificado del régim lingüístic
que podría prescindir del principi d'igualtat entre les llengües oficiáis —limitant-
se a complir amb els requisits mínims de seguretat jurídica.

És certque la limitado del nombre de llengüesde treball no ésencara un criteri
generalitzat entre els organismes comunitaris que no figuren a la llista
dinstitucions de Tarticle 21 del Tractat. Així, per exempie, l'article 17 del
Reglament que crea l'Agéncia europea per a la seguretat i la salut en el
treball36 estableix que "S'aplicará a ¡'Agencia el régim lingüístic de les
institucions de la Comunitat" Pero la tendencia és prou clara, com revela la
resposta37 de la Comissió a l'eurodiputada Rosa Miguélez Ramos (PSE) arran
d'una pregunta escrita (22 de febrer de 2002) sobre la suposada discriminado
de la majoria de les llengües oficiáis davant l'aveng de l'anglés38:

La Commission rappelle á ce sujet sa pratique qui veut que:
- les documents destines á l'extérieur sont soumis dans les langues

offícielles des Communautés lorsqu'il s'agit d'actes de portee genérale
et pour les autres, celles de leurs destinataires;

- les documents destines a l'usage interne sont établis dans les langues
correspondant aux besoins effectifs de la Commission et de ses services
afín d'en assurer l'efñcacité opérationnelle.

36 Reglament (CE) N° 2062/94 del Consell, de 18 de juliol de 1994 pe! qual es crea l'Agéncia
europea per a la seguretat i la salut en el treball.
http://europa.eu.int/smartapi/cqi/sga doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&íg=ES&nu
mdoc=31994R2062&model=quichett
37 Ref. E-0615/02FR. Resposta de R. Prodi, no publicada (2 de maig de 2002).
http://vvww2.europarl.eu.int/omk/OM-Europarl?PROG=WOA&L=EN&PUBREF=-
//EP//NONSGML+WOA+E-2002-0615-
N+0+DQC+WQRD+V0//FR&LEVEL=3&NAV=S&SAME LEVEL=1
38 Written question E-0615/02 by Rosa Miguélez Ramos (PSE) to the Commission (22
February 2002). Encara no publicada (2 de maig de 2002). Subject: Discnminatory treatment
of official languages. http://www2.europarl.eu.int/omk/OM-
Europarl?PROG=WO&L=EN&PUBREF=-//EP//TEXT+WO+E-2002-
0615+0+DOC+SGML+V0//EN&LEVEL=3&NAV=S
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La distinció entre llengües internes de treball i llengües de comunicado externa
apareix sovint en els reglaments de régim interior (rules of proceduré) de les
institucions europees. Peí que fa al Consell, Tactual Reglament intern, de 5 de
juny de 2000 (2000/396/CE, CECA, Euratom)39, preveu al seu article 14 la
reducció excepcional de les llengües de treball:

Deliberacions i decisions basades en documente i projectes
establerts en Íes llengües previstes peí régim lingüístic en vigor

1. Llevat de decisió en contra adoptada peí Consell per unanimitat i
motivada per la urgencia, el Consell deliberará i decidirá únicament sobre la
base de documents i de projectes establerts en les llengües previstes peí
régim lingüístic en vigor.
2. Qualsevol membre del Consell podrá oposar-se a la deliberado si el text
de les eventuals esmenes no sha establert en aquelles de les llengües
indicades a rapartat 1 que ell designi.

El Reglament intern de la Comissió, de 29 de novembre de 200040, fa poques
referéncies a les llengües de treball (ais articles 641, 1242,1843 i 25), pero

39 OJ L149, 23/6/2000, p- 21-35.
40 OJ L 308, 8.12.2000.
41 L'article 6 estableix: "L'ordre del día i els documents de treball necessaris s'hauran de
comunicar ais memores de la Comissió dins deis terminis i en les llengües de treball fíxats per
aquesta, d'acord amb el que disposa l'article 25."
42 L'article 12, en referir-se a les propostes que es presentir) a la Comissió, disposa: "el text
de la proposta será comunicat per escrit a tots els membres de la Comissió, en les llengües
que aquesta determini, d'acord amb l'article 25, juntament amb el termini fixat per a donar a
conéixer les reserves o les esmenes a qué pugui donar lloc l'esmentada proposta."[...]
43 L'article 18, mes extens, especifica: "Efe actes adoptats a la reunió s'adjuntaran, de manera
indissociable, en la ¡lengua o llengües que siguin autentiques, a la nota recapitulativa
elaborada al final de la reunió de la Comissió durant la qual s'hagin adoptat Els actes
esmentats serán autenticáis mitjangant les signatures del President i del Secretan General,
que s'estamparan a l'última página de la nota recapitulativa esmentada."
Els actes adoptats mitjangant procediment escrit s'adjuntaran, de manera indissociable, en la
¡lengua o llengües que siguin autentiques, a la nota diaria a qué es refereix l'article 12. Els
actes esmentats serán autenticáis mitjangant la signatura del Secretan General, que
s'estampará a l'última página de la nota, diaria.
Els actes adoptats mitjangant procediment d'habilitació s'adjuntaran, de manera indissociable,
en la ¡lengua o llengües que siguin autentiques, a la nota diaria a qué es refereix l'article 12.
Els actes esmentats serán autenticáis mitjangant la signatura del Secretan General, que
s'estampará a l'última página de la nota diaria.
Els actes adoptats mitjangant procediment de delegado, o per subdelegado d'acord amb el
parágraf tercer de l'article 13, s'adjuntaran, de manera indissociable en la ¡lengua o llengües
que siguin autentiques, a la nota diaria a qué es refereix l'article 15. Els actes esmentats
serán autenticáis mitjangant una declarado de conformitat signada peí mateix Director
General o Cap de Servei.
Ais efectes del present Reglament, s'entendrá per "actes" els actes que revesteixin una de les
formes contemplades a l'article 14 del Tractat CECA, l'artide 249 del Tratado CE i l'article 161
del Tractat Euratom.
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presenta una enorme discrecionalitat per a l'ús efectiu d'unes poques llengües
entre les oficiáis de la UE.

En efecte, l'article 25 -al qual remeten en definitiva les altres disposicions sobre
les llengües de trebali—confereix una amplia Ilibertat en l'ús lingüístic intern de
la Comissió, entre les mesures complementáries relatives al seu funcionament:

"La Comissió establirá, en la mesura necessária, les disposicions d'aplicació
del present Reglament
' la Comissió podrá adoptar mesures complementáries relatives al
funcionament de la Comissió i deis seus servéis, que sradjuntaran al present
Reglament"

De fet, és públicament reconegut que no totes les llengües oficiáis teñen el
mateix ús com a llengües de trebali i que no tots els documents es tradueixen
a totes les llengües. Així ho reconeix un opuscle informatiu del mateix Servei
de Traducció de la Comissió44: "Equal status for the offícial languages does
not mean that all texts are translated into all the official languages."

El mateix trebali ens informa que l'any 2001 els origináis traduíts eren
1.268.255 pagines, el 56,8% de les quals eren en anglés, el 29,8% en
francés, el 4,3% en alemany i el 8,8% en la resta de llengües oficiáis en
conjunt45. Peí que fa a la llengua de destinació, l'alemany predominava amb
el 13% de les pagines traduTdes, seguit del francés amb el 12,7% i de l'anglés
amb 111,6%. L'explicació d'aquestes diferencies ens la dona Kristina
Cunningham, traductora d'aquest servei46:

Contrary to popular belief, however, we do not transíate ALL
documents into ALL the ofñcial languages. Certainly, all laws and many
outgoing documents have to be translated into eleven languages
because they are of general application and have to be published. But
the situation is different for incoming documents like reports from
Member States and correspondence from national authorities and
individuáis, sent for processing within the institutions. It may be
suffícient to transíate these into one language purely for Information
purposes (and that is usually English or French, since more people in-
house have those as at least their second languages than any other).
Common sense dictates that translations should only be produced if
they are needed.

Ais efectes del present Regiament, s'entendrá per "llengües autentiques" totes les llengües
oficiáis de les Comunitats, quan es tracti d'actes d'abast general, i, en els altres casos, les de
llurs destinataris.
44 Translatíng for a Multilingual Community. Translation Service of the European Commission.
Febrer 2002. p. 3.
45 P. 8. Notem que els origináis en castellá representaven un 1,6% del total.
46 Cunningham, Kristina: Translatíng for a larger Union - can we cope
with more than 11 languages? http://europa.eu.int/comm/translation/en/evl/
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El Tribunal de Justicia també disposa del seu reglament47, amb referéncies
especifiques a l'ús lingüístic ais articles 22, 27.4, 37, 104, 110, 123a, 123b, 127
i, sobretot, al Capítol 6 -art.29-31. Qualsevol de les llengües oficiáis -mes
l'irlandés— pot ser usada com a llengua de procediment. Hi ha ocasions en qué
es pot autoritzar l'ús d'una llengua oficial diferent de la de procediment. Els
testimonis i experts, d'altra banda, poden ser autoritzats a usar un altre idioma
si no dominen prou una d'aquelles llengües. Les publicacions del Tribunal s'han
de fer en totes les llengües oficiáis de la UE (art 30.2), pero hi ha sentencies
que sois han aparegut en la llengua de procediment48, especialment si es
refereixen a assumptes de personal49.

La Decisió del Defensor del Poblé per la qual s'adopten normes d'execució50

també fa referencia, en un article (el 14) al régim lingüístic. En síntesi, s'hi
estableix que els documents públics del Defensor del Poblé es faran en totes
les llengües oficiáis de la UE, i que s'hi poden presentar reclamacions en
qualsevol d'aquestes llengües, pero el procediment se seguirá en una sola
llengua oficial.

Peí que fa al Tribunal de Comptes, el seu régim interior51 és poc explícit
respecte a l'ús de les llengües oficiáis. A l'article 30 es limita a especificar:

"l.'The reporte, opinions, observations and statements of assurance
shall be drafted in the eleven offícial languages.
2. The documents referred to in paragraph 1 above shall be
authenticated by the apposition of the Presidents signature on the
eleven language versions."

La página web d'aquesta institució52 ens proporciona, pero, altres informacions
interessants: els documents que s'han de publicar al Diari Oficial o han de teñir
una circulado general es tradueixen a totes les llengües oficiáis. Ara bé:

For internal purposes (Court and audit group meetings), the European
Court ofAuditors has adopted a pragmatic solution as far as languages are
concernedf Le. to use three working languages (English, French and, to a
lesser extent, Germán).

En general, dones, en aqüestes institucions les llengües de treball internes son
el francés, l'anglés i, a vegades, l'alemany. Els textos resultants es tradueixen i

47Textactual¡tzat l'l dejuny de 2001 i publicat a OJ C 34 de 1.2.2001 amb una esmena
publicada a OJ L 119 de 27.4.2001. V. http://europa.eu.int/eur-
lex/en/lif/req/en reqister 014050.html.
48 N. Nic Shuibhne, op. cit., nota 16.
49 El Tribunal de Primera Instancia té un regla me nt molt similar.
50 http://www.euro-ombudsman.eu.int/lba5is/en/provis.htm. Revistó de data 11/09/2000.
51 Rules ofprocedure ofthe Court of Auditors ofthe European Communities. Aprovades el 31
de gener de 2002.
52 http://www.eca.eu.int/EN/enlargement/translation/multilinquali5m.htm
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s'autentifiquen després en totes les Ilengües oficiáis de cara a la seva difusió53.

El cas del Parlament Europeu, com apuntávem abans, és sensiblement
diferent. El seu Reglament54 conté diferents referéncies a l'ús de les Ilengües
(específicament, ais articles 117, 121, 138, 151 i 174). Cal subratllar que no
sois s'hi propugna i practica el multilingüisme integral, sino que s'hi preveu
l'ús ocasional d'altres Ñengues, a mes de les oficiáis de la UE55. El servei de
traduccio del Parlament Europeu, per tal de garantir la interpretado entre
totes les Ilengües oficiáis, disposa de 250 intérprets permanents i recorre a
una reserva auxiliar d'un miler d'intérprets externs, entre els quals sol
seleccionar-ne entre 200 i 500 els dies de sessions56.

Totes aqüestes institucions disposen de servéis de traduccio propis, entre els
quals sobresurten de molt els de la Comissió, que és sens dubte l'organisme
de traduccio mes gran del món, amb mes de 1200 traductors57. Podeu
consultar-ne les dades concretes per a l'any 2000 a ia Taula I I I .

Taula I I I : El personal de tradúcelo a les institucions europees (any
2000)58.

INSTITUCIO
Parlament
Consell
Comissió
Tribunal de Justicia
Tribunal de Comptes
Comité Económic i Social
Comité de les Regions
TOTAL

TRADUCCIO
583
641

1.332
265
63
140
58

3.082

INTERPRETACIO
258
~

529
40
—

~
827

TOTAL
841
641

1.903*
305
63
140
58

3.951*
FONT: pressupost general (OJ L40 14.02.2000).
* inclou 42 juristes-lingüistes

Els servéis de traduccio de les aitres agencies i organismes de la UE -18 en
total— son atesos peí Translation Centre for the Bodies of the European

53 V. Niamh Nic Shuibhne, Language rules, language ríghts and the EC administration. Draft
paper. EUI Workshop, Robert Schuman Centre for Advanced Studies, 12-13 nov. 2001.
54 14a edició, Juny 1999 QJL 202, 2.8.1999. Podeu consultar-lo a
http://www2.europarl.eu.int/omk/sipade2?PUBREF=-//EP//TEXT+RULES-
EP+19990720+TOC+DOC+XML+V07/EN
55 Curiosament, pero, la nota interpretativa de l'art. 117 permet que el President arribi a
decidir que la versió válida d'una intervencio no és la de la Iiengua oficial en qué s'ha
pronunciat, si les versions en les aitres Ilengües difereixen de l'originai.
56 Quelles langues pour í'Europe de demain?
57V. Translating for a Multilingual Community.
58 Extret de The Translation Service ofthe European Commission. Opuscle actualitzat en data
21/11/01. El mateix fullet indica que aleshores, en el conjunt del personal administratiu de la
UE, un de cada vuit treballava ais servéis lingüístics.
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Union, que el 2001 comptava amb 139 traductors59, que van traduir 287.937
pagines, amb un increment del 10% respecte a l'any anterior, el 70% de les
quals procedien de I'Oficina d'Harmonització del Mercat Interior60.

Els enormes volums de textos traduíts i la multitud de professionals implicats
donen una idea de la complexitat de la tasca. No és estrany, dones, que -ja
en les condicions actuáis— es manifesti la tendencia a la simplificado del
nombre de llengües de treball en el máxim nombre possible de
comunicacions, especialment internes. Dos tipus d'arguments avalen aquesta
tendencia: el cost económic que representa el multilíngüisme integral i les
enormes dificultáis logístiques i operatives que comporta. La perspectiva de
l'ampliació de la UE amb almenys 10 nous estats membres i 9 noves llengües
oficiáis61 obliga a teñir molt en compte tots aquests factors.

Els costos del multilingüisme
Les xifres de personal i de pagines traduídes que acabem de presentar son
prou eloqüents: els costos del multilingüisme a les institucions europees son
molt elevats. El cálcul mes exacte i mes recent de qué disposem és el que es
va donar a conéixer amb motiu de la pregunta escrita E 2239/9962. La
resposta, de 19 de gener de 200063, valora el cost total en 685,9 milions
d'euros. Vegeu-ne el detall a la Taula IV.

Taula IV: Cost del multilingüisme a la UE (1999), en M€.

INSTITUCIO
Parlament
Consell
Comissió
Tribunal de Justicia
Tribunal de Comptes
Comité Económic i Social
Comité de les Regions
Estructura organitzativa
comuna
TOTAL

TRADUCCIO
103,1
131

218,7
37,6
8,2
~
—

24,1

522,7

INTERPRETACIO
61,1
46

42,5
4,9
0,4
6

2,3
—

163,2

TOTAL
164,2
177

261,2
42,5
8,6
6

2,3
24,1

685,9

59 Informations statistiques sur le personnel. Centre de Traduction des Organes de l'Union
Européenne. 2001.
60 Feuille dJnformation n° 26. Centre de Traduction des Organes de l'Union Européenne. I r
trimestre 2002.
61 Aquesta era la hipótesi de treball de la Comissió a Communication from the Commission to
the Council and the European Parliament. Activities and Human Resources of the Commission
in the Enlarged European Union. CEE document COM(2002) 311 final. Brussel-les, 5 juny
2002. Romanía i Bulgaria están forca endarrerides en les seves negociacions. Turquía ni tan
sois les ha iniciat.
62 OJ C 219 E, 01/08/2000 (p. 128).
63 OJ C 219 E, 01/08/2000 (p. 129).
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Curiosament, les valoracions que es fan d'aquests costos son ambivalents: per
una banda, fa anys que es diu que son desorbitáis i representen un 30 o 40%
del pressupost administratiu de la UE; per contra, a vegades es relativitza la
importancia d'aquestes xifres dient que, en realitat, el pressupost
administratiu representa tan sois el 5% del pressupost total de la UE64 o que
el pressupost deis servéis lingüístics no és mes que el 0,8% del pressupost
total de la UE65 i que el multilingüisme, dividit entre els 370 milions de
ciutadans de la Unió, tan sois implica un cost de menys de 2€ per persona,
que és poc mes que el preu d'un refresc66. Així dones, quan es planteja la
inclusió d'una llengua com la catalana entre les oficiáis de la UE, es recorre a
l'argument que els costos serien prohibitius, mentre que en parlar de
l'ampliació de la UE amb una desena de noves llengües oficiáis, les despeses
poden semblar perfectament assumibles.

En qualsevol cas, cal teñir en compte que els costos no sois son elevats, sino
que creixeran de manera vertiginosa a mesura que s'incrementi el nombre de
llengües de treball: el nombre de parells de llengües en les traduccions es
calcula amb la fórmula p = n(n - 1). Amb les onze llengües actuáis el
nombre de parells ja és de 110. Tan sois amb cinc llengües de treball mes, els
parells ja serien 240, mes del doble. És possible que els costos siguin
assumibles, pero fins i tot en aquest cas, cal teñir en compte altres dificultáis
logístiques i operatives difícilment superables amb un increment de
pressupost.

Les dificúltate operatives del multilingüisme
Al costat deis costos que comporta, el multilingüisme de les institucions
europees presenta una serie de dificultáis d'altra naturalesa, que no poden
ser ignorades i que esmentarem breument:

a) El temps. La preparació de les versions en totes les llengües no pot ser
immediata. Els traductors han de treballar de pressa, pero alhora han de
fer una feina acurada, ja que sovint les versions tindran efectes legáis
directes i serán considerades textos auténtics. No es pot sacrificar la
precisió a la rapidesa. Com és lógic, els processos de treball es dilaten
en el temps a causa del multilingüisme. L'ajut ¡mportant que
representen els sistemes automatitzats de traducció no poden resoldre
tots aquests casos.

b) La disponibilitat de traductors experts i terminología fiable.
Cada vegada és mes difícil trobar traductors experts i terminología fiable
en tots els camps i per a tots els parells de llengües (grec-finés, per
exemple) a causa de la diversitat i l'especialització deis assumptes que
es tracten a les institucions. La selecció i la formació del personal que ha
de treballar a les diferents institucions de la Comunitat ha esdevingut un

64 Knox, Susan R.: Multiplicity of Languages in the European Union: Problems and Proposals.
65 The Translation Service ofthe European Commission. Aquest fullet ens indica que el
pressupost de 1999 per al conjunt de la UE era de € 85 557 738 703.
66 Cunningham, Kristina: Translating fora larger Union.
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repte molt exigent.

c) El cas especial de la interpretado. La dificultat eselevé encara mes
aguda en el cas de la interpretado simultánia, que no permet mes que
una certa preparado previa deis assumptes que s'han de tractar en les
sessions.67 La impossibilitat de fer una interpretado directa des d'alguna
de les Ñengues oficiáis (finés o grec, per exemple) a totes les altres a la
vegada, ha calgut recorrer al sistema anomenat de relleu o de llengua
pivot: es fa la interpretado a alguna llengua ámpliament coneguda
(llengua pivot: preferiblement a dues llengües pivot, almenys) i des
¿"aquesta es fa la interpretació de relleu a les altres.

d) L'autenticitat deis textos oficiáis. En les condicions de treball que
hem exposat breument, no és estrany que, fíns i tot amb el personal
mes ben preparat, es produeixin dificultáis serioses en l'autenticitat deis
textos. Stian identificat cinc tipus de problemes68:

1) Una versió diu alguna cosa diferent de les altres.
2) Una versió usa un mot de sentit incert on les altres n'usen un

de dar.
3) Una versió usa el mateix mot amb diversos sentits, mentre

que les altres teñen un mot diferent en cada cas.
4) El mot usat en una versió té un sentit mes ampli que el mot

corresponent de les altres.
5) Una versió usa una categoría que no figura en les altres.

La confluencia d'aquestes dificultáis origina problemes interpretatius de difícil
solució -quan els textos, en teoría, son igualment auténtics— i, cosa
especialment greu, compromet la seguretat jurídica per a la qual -recordem-
ho—s'havia establert el mateix régim de multilingüisme.

3. La llengua catalana en la futura Unió Europea ampliada
L'ampliació de la Unió Europea comporta en primer lloc un increment de la
poblado total, que podría créixer al final del procés en 174.305.000
habitants69 --quan tots els paísos candidats, Turquía inclosa, hi hagin accedit,
fins a un total de 553.905.700 habitants. Aixó comportaría un augment de
poblado del 45,91% sobre la poblado actual. En aquest cas, el pes relatiu de
la població deis territoris de llengua catalana sobre el total es reduiria a un
2% del total, i el deis catalanoparlants a un 1,3%.

En el cas que l'ampliació, en una primera fase, no inclogui Turquía, ni tampoc
inicialment Bulgaria i Romanía, l'increment total de població seria de
74.809.200 habitants (prop d'un 20% sobre la població actual), fins a un total

67 Aixó sense teñir en compte situacions de confidencia I itat en qué és difícil acceptar la
intervenció de traductora ¡ntermediaris, o les maniobres dilatóries que poden produ¡r-se
reclamant les versions en totes les llengües oficiáis abans de prendre un determinat acord.
68 V. Susan R. Knox, o p . c i t .
69 Segons dades de European Population Trenos in 2001..
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de 454.409.900 habitante. Sobre aquest total, la poblado de Tarea catalana
representa un 2,5% i els catalanoparlants un 1,6%.

En canvi, la posició del cátala entre les noves Ñengues oficiáis es pot veure
clarament reforcada, ja que móltes d'aquestes noves llengües teñen unes
dimensions demográfiques mes reduídes que la catalana. V. Taula V.

Taula V: El cátala entre les futures llengües oficiáis deis nous Estats
membres de la UE

LLENGUA

Polonés

Romanes

Cátala (població del territori)

Hongarés

Txec

Cátala (l'entenen)

Búlgar

Cátala (el parlen)

Eslovac

Lituá

Letó

Eslové

Estonia

Maltes

POBLACIÓ*

38,7 M

22,5 M

10,8 M

10,5 M

10,3 M

9,84 M

8,3 M

7,18 M

5,4 M

3,7 M

2,4 M

2,0 M

1,4 M

0,4 M

Elaboració propia a partir de les clades de l'opuscle
El cátala, ¡lengua d'Europa.
* població de l'Estat en qué la llengua respectiva és oficial.

Tal com podem apreciar, 6 de les noves llengües oficiáis deis futurs Estats
membres compten amb una població inferior al nombre de catalanoparlants,
7 teñen una població que no arriba al nombre deis qui entenen el cátala i 9
teñen una població inferior a la del territori en qué es parla la llengua
catalana.

Una altra dada qualitativa mereix ser tinguda en compte addicionalment: 6
d'aquestes noves llengües oficiáis pertanyen a Estats que han accedit a la
independencia política durant els darrers anys: la República Txeca,
Eslováquia, Lituánia, Letónia, Eslovénia i Estonia. En alguns casos, a mes -
singularment Letónia i Estonia--, son Estats que han emprés fa poc una

19



decidida política lingüística per tal d'estendre el coneixement de la llengua
oficial a la importarte contingents de la poblado que no la parlen i per tal de
generalitzar-ne l'ús en tots els ámbits de la societat, després d'una Marga
etapa d'intensa russificació70.

La mentalitat multilingüe de la UE ampliada es veurá probablement reforgada
amb l'entrada d'aquests Estats, que sovint teñen una experiencia histórica -
mes recent o mes ílunyana- de subordinació política, cultural i lingüística a
una majoria estatal i que encara teñen una composició social multilingüe i
multicultural. El respecte de les minories internes ha estat un deis punts en
qué els paísos candidats han hagut d'ajustar les seves polítiques i els mares
jurídics en el curs de les negociacions per a accedir a la UE. Per contra, s'ha
de teñir present que la concepció dominant de la ciutadania en els paísos del
centre i de l'est d'Europa és marcadament diferent de l'habitual en els paísos
de l'Europa occidental.

Ara bé, els efectes mes fácilment previsibles de la nova composició lingüística
de la UE sobre la nostra societat son els que es deriven de l'increment de les
relacions interlingüístiques.

D'una banda, perqué la lliure circulado deis ciutadans europeus fará que
augmenti Tambada de nous contingents migratoris procedents deis nous
Estats membres71. Aquests contingents no son grans en termes absoluts -ni
es preveu que ho siguin en un termini ¡mmediat-, pero tendeixen a
concentrar-se territorialment i professionalment. Aixó reclamará probablement
unes polítiques locáis d'acolliment -amb el corresponent vessant lingüístic i
educatiu. Polítiques locáis que reclamaran un marc general de mesures de
suport.

Les relacions comerciáis, educatives, culturáis i potser turístiques entre
Catalunya i els nous Estats membres experimentaran també un creixement
mes o menys acusat, que donará lloc a noves demandes d'aprenentatge deis
respectius idiomes i de traducció -en les seves diverses modalitats: oficial,
comercial, técnica, doblatge, etc.—entre les noves Mengües de l'espai
comunitari i les Mengües oficiáis a Catalunya. Els centres d'idiomes, els servéis
de traducció i els centres de formado de traductors hauran de fer les
oportunes previsions. I els organismes polítics encarregats d'aquestes árees
hauran de procurar que les noves demandes puguin ser ateses fácilment per
la via de la llengua oficial propia, el cátala, ja que altrament es pot tendir des
de l'inici a l'adopció del castellá com a llengua habitual en aquests contactes
interlingüístics.

70 Podeu obtenir informado detallada sobre la situado socio lingüística ais paísos candidats a
l'informe de Strubell, Miquel (coord.): Lesser-used languages ín states applying for EU
membership (Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary, Poland and Slovenia). 2001.
Complementáriament, vegeu J. Leclerc, Europe, a
http://www.tlfQ.uiaval.ca/axl/europe/europeacc.htm i, peí que fa a qüestions de dret
lingüístic, Mercator. Dret i legislado lingüístics. http://www.troc.es/ciemen/mercator/,
71 Vegeu l'apartat d'aquest mateix informe dedicat ais Efectes demográfics de l'ampliació.
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En l'ámbit mes específicament cultural, cal teñir en compte l'existéncia en els
paísos candidats de nombroses universitats en qué els estudis de llengua i
cultura catalana teñen arrelament. El recent Instituí Ramón Llull ni comptará
probablement per a potenciar-ne la fundó de projecció cultural i de ponts de
relació entre les respectives llengües i cultures.

No podem menystenir tampoc altres canvis d'equilibri en la futura composició
lingüística de la Unió Europea:

a) La complexitat lingüística esdevé mes elevada: al costat de les llengües
oficiáis romániques (francés, italiá, espanyol, portugués), germániques
(alemany, anglés, neerlandés i escandinaves -danés i suec) i del finés,
llengua finoúgrica, apareixerá un nombre important de llengües eslaves
(polonés, txec, búlgar, eslovac, eslové), dues llengües báltiques (letó i
lituá), una de semítica (maltes), una nova llengua románica (romanes) i la
familia finoúgrica es veurá augmentada per l'hongarés i l'estoniá. El
búlgar, a mes, incorporará un nou alfabet: el ciríl-lic.
Les situacions de contacte lingüístic i de minorització de grups lingüístics
també serán molt mes variades i en algún cas delicades -com el cas
esmentat de la poblado russófona o el del ture a Xipre.

b) Els coneixements d'idiomes entre la poblado varíen substancialment. El
1999, 45% de la poblado de la UE actual declarava poder mantenir una
conversa en algún idioma a part de la seva llengua materna, sobretot en
anglés, llengua que deia conéixer un 31% de la poblado, a mes deis qui la
teñen com a materna72. Els percentatges en qué els enquestats valoraven
les dues llengües mes útils eren el 69% l'anglés, el 37% el francés, el
26% l'alemany i el 15% l'espanyol73. El 2001, el percentatge deis qui
podien conversar en un idioma havia ascendit al 47%, el 32% deis quals
en anglés74. Les llengües considerades mes útils eren l'anglés (69%), el
francés (37%), l'alemany (23%) i l'espanyol (19%)75.
Peí que fa ais paísos candidats76, la proporció deis qui poden parlar en un
idioma diferent del matern encara és mes alta (48%), pero només el 26%
parlen algún deis idiomes de la UE: la resta s'expliquen per l'existéncia de

72 Eurobarometer 50. Comissió Europea. Marc 1999. Un 12% declaraven poder conversar en
francés, un 8% en alemany i un 4% en espanyol, a mes del qui teñen aquests idiomes com a
llengua materna. Només a Franca l'espanyol és el segon idioma estranger mes conegut (per
un 11% de la població, pero aquest percentatge havia baixat un punt des de 1990).
73 Només a Franca l'espanyol apareixia en segon lloc, amb un 37%, després de l'anglés
(88%).
74 Eurobarometer 55. Comissió Europea. Octubre 2 0 0 1 . Els percentatges per a les altres
l lengües en qué saben conversar els europeus (a part de fa materna) eren: f rancés 1 1 % ,
alemany 8 % , espanyol , 5 % . L'espanyol apareix de nou només en segon lloc a Franca, amb
un 1 0 % (encara un punt menys) .
75 Com ve iem, la posició de l 'alemany ha baixat i la de l'espanyol ha mil lorat. De totes fo rmes,
només a Franca és l' idioma valorat en segon lloc per un 3 9 % , en f ron t de l 'anglés, prefer i t per
un 84%.
76 Candidate Countries Eurobarometer 2 0 0 1 . Comissió Europea. Marc 2002.
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paísos plurilingües i peí coneixement d'altres Ñengues eslaves. Els idiomes
de la UE que mes saben parlar son l'anglés (15%), l'alemany (10%) i el
francés (4%). El rus el parla el 14%. Entre les Ñengues considerades mes
útils, l'anglés ocupa el primer lloc, amb el 86%, seguida de l'alemany
(58%), el francés (17%), el rus (6%), l'árab (4%), l'italiá (3%) i l'espanyol
(2%)77.

c) Es comparteíx la temenca per ITiomogeneització lingüística de la UE. Una
proporció considerable deis ciutadans deis paísos candidats (38%) temen
que l'accés a la UE fará que la seva llengua s'usi cada vegada menys
(entre els actuáis paísos membres, el percentatge és del 42%). Aquesta
temenga reforga la necessitat d'una política activa de preservado de la
diversitat lingüística per a la nova UE ampliada. Aquesta és també la
primera recomanació de l'informe de la Comissió sobre el balang del
programa europeu MLIS (Multilingual Information Society), centrat en la
importancia de les tecnologies de la llengua per al futur de la societat
europea78.

4. L'evolució del régim lingüístic de la UE.
Malgrat els dubtes que s'havien suscitat sobre la sostenibilitat del régim
lingüístic de la UE davant de rampliació, i malgrat els rumors que en diversos
moments han circulat sobre la possibilitat d'un acord polític per a la reducció
del nombre de llengües de treball, la posició oficial de les institucions
europees respecte al futur és de ratificar la voluntat de mantenir el régim
lingüístic actual, almenys en els seus aspectes formáis79.

Davant la hipótesi de treball que rampliació comportará almenys 9 noves
llengües oficiáis, la Comissió80 expressa la clara consciéncia que l'impacte mes
fort de rampliació tindrá lloc en l'ámbit lingüístic i que caldrá adoptar sistemes
millorats de treball, una combinado millor de recursos interns i externs i
estendre l'ús de mitjans informátics, pero considera que amb un increment de
1578 FTE81 (un 41%) els servéis lingüístics podran continuar assegurant el
multilingüisme. Qualsevol nova llengua que s'incorpori requerirá 200 FTE
addicionals82.

77 Amb l'ampliació, l'anglés i l'alemany es veuran molt reforcats com a llengües internacionals.
A mes, la valorado del coneixement d'idiomes en els paísos candidats és elevadíssima,
gairebé mítica: el 82% creu que el grup social que mes avantatges tindrá a la UE será el deis
que saben idiomes, i el 37% creu que els qui no en saben son els que tindran mes
desavantatges.
78 V . COMMUNICATION... C O M ( 2 0 0 1 ) 2 7 6 f ina ! .
79 Aquesta és la posició deis documents que he pogut consultar de la Comissió [COM(2002)
311 final], del Consell [Council Report 19.03.02] i del Parlament [PE 167.299/rev.l].
80 Document COM(2002) 311 f inal .
81 Full Time Equivalent, és a dir, equivalent de persona contractada a temps complet .
82 Amb l 'ampliació d'Espanya i Portugal, van caldre 150 l ingüistes per estat ; en la d'Áustr ia,
Finlandia i Suécia, 110.
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El Consell sitúa les seves necessitats de nou personal lingüístic en 165 FTE
(35 deis quals juristes-lingüistes), que el 2004 ascendirien a 18083. El
Parlament calcula que necessitará 740 traductors addicionals, pero es veurá
obligat a fer modificacions radicáis en els sistemes d'interpretació, ja que el
seu edifici actual no disposa de sales prou grans per a instal-lar-hi 21 cabines
(una per cada llengua oficial)84.

En efecte, caldrá adoptar mesures de procediment molt drástiques per tal de
preservar el multilingüisme sense que els costos esdevinguin insostenibles85.
Recordem que per a 20 llengües (les 11 actuáis + 9 de noves), el nombre de
parells possibles en la traducció/interpretació será de 380.

En síntesi, es tractará de mesures de modernització, millor planificado i
coordinado entre els servéis lingüístics i amb els seus clients, un ús mes
eficag del personal de suport i deis recursos externs, l'extensió deis mitjans
informátics i la reducció de la traducció ais documents fináis. Els casos en qué
s'aplicará la traducció o la interpretado serán seleccionáis molt
restrictivament86. Es requerirá que els textos origináis siguin mes breus i clars.
També será imprescindible l'ús de la traducció amb llengües relleu o pivot i
potser de la interpretacio asimétrica (traduir des de cadascuna de les llengües
oficiáis a un nombre mes reduft de llengües de recepció). Els professionals
hauran de fer traducció i interpretado cap a altres llengües a mes de la seva
materna. Potser caldrá recorrer fins i tot a la interpretacio a distancia (fora de
la sala de reunió). És fácil imaginar les pressions que tot aquest nou sistema
representa per ais professionals de la traducció i la interpretado: al costat
deis articles en qué els mes responsables es mostren optimistes davant deis
nous reptes87, no manquen tampoc les reclamacions i reivindicacions
professionals88. Caldrá veure/dones, com evoluciona a la práctica aquest
voluntarios manteniment del régim lingüístic -subratllem-ho, sois des d'un
punt de vista formal.

De fet, com hem vist, la utilització de les llengües oficiáis com a llengües de
treball dista molt de ser equivalent i desmenteix la suposada igualtat formal
entre les llengües oficiáis i de treball. La tendencia a reduir el nombre de
llengües de treball -que hem constatat en els reglaments de régim interior,
en la regulació deis organismes no assimilables a institucions i, en general, en

83 Council Report 19.03.02.
84 Quelles langues pour l'Europe de demain?
85 Aquest és l'objectiu anunciat per Romano Prodi: v. nota de premsa IP/01/1869, de 20 de
desembre de 2001.
86 En una entrevista al but l letí C4 en direct(núrr\. 217 , 12-18 oc tubre 2001) , Marco,Benedett i ,
cap de servei al SCIC, dist ingia les reunions del Par lament o del Consell de Ministres, en qué
calía in terpretar totes les l lengües, i les de técnics o d 'ambaixadors (com el COREPER) en qué
tres l lengües son suficients. D'una banda reiterava que els costos no superar ien els 3 € per
ciutadá, pero de l'altra manifestava dubtes seriosos sobre la dlsponibi l i tat de t raductors i
intérprets per a segons quines l lengües i especia I i tats.
87 V. Cunn ingham o Clarke.
88 Podeu t robar-ne amb profusió a la w e b de I'AIIC (Associació Internacional d i n t é r p r e t s de
Conferencia): http://www.aiic.net.
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la práctica interna de treball— es fará cada vegada mes forta i mes general.
Unes poques llengües oficiáis -l'anglés, el francés, potser l'alemany,
difícilment l'espanyol—, que son també les segones llengües mes conegudes
deis actuáis ciutadans de la UE, son les llengües que mes possibilitats teñen
de consolidar-se com a llengües internes de treball de les institucions i
organismes de la Unió89.

Sembla difícil que aquesta evolució no aboqui a l'acceptació oberta, explícita i
formal de la distinció entre llengua oficial i llengua de treball i a la reforma del
régim lingüístic. La distinció entre llengües oficiáis i llengües de treball
permetria augmentar l'eficiéncia deis processos de treball interns, sense
sacrificar la igualtat entre les llengües oficiáis, que podrien ser mantingudes
en totes les funcions de participado democrática igualitaria90, en les
comunicacions externes amb els ciutadans91 i en la difusió deis textos que
han de satisfer les garanties de seguretat jurídica92.

Aquesta perspectiva permetria probablement ampliar el nombre de les
llengües oficiáis, incorporant-hi l'irlandés, el luxemburgués i totes aquelles
altres llengües que teñen estatus d'oficials en el seu territori, encara que
aquest sigui inferior a l'extensió del corresponent Estat93. Així es donaría
efectivitat real al principi que proclama l'article 22 de la Carta de Drets
Fonamentals: The Union shall respect cultural, religious and linguistic
diversity.

En aquest procés, caldrá estudiar minuciosament les modalitats d'aplicació del
nou régim lingüístic i consensuar una serie de compensacions que satisfacin
els Estats membres que veuran com la seva llengua oficial deixa de teñir
alhora el carácter de llengua de treball (encara que ara mateix aquest
carácter sigui mes formal que real). És cert que es tracta d'una qüestió
políticament complicada i técnicament complexa, pero precisament per aixó
seria inadmissible que la Unió Europea no obrís un debat ordenat i seré sobre
aquesta reforma i que les seves institucions pretenguessin arribar
subreptíciament, per la via deis fets consumáis, a una situado en qué
acabessin d'imposar-se dues o tres llengües de treball. L'abséncia de debat

89 Recordem també, almenys de passada, el conegut debat entre Dieter Grimm i Jürgen
Habermas (1995) sobre la necessitat o no d'una llengua comuna per arribar a teñir una
esfera pública compartida per tots els europeus, susceptible de donar entitat al demos en qué
es fonamenti la democracia d'Europa. No és tan sois a les institucions, sino en el conjunt de
la societat, que es manifesta la tendencia a unes poques llengües d'intercomunicacio (o una
sola?). V. A. Nicolau (ed.), Europa diversa.
90 En el cas del Parlament, per exempíe, on l'extensió del sistema de llengües relleu o pivot
en la interpretació podría facilitar l'ús de qualsevol llengua oficial, en cas d'incomprensió.
91 Tal com estableix l'article 21 del Tractat Constitutiu de la CE.
92 Com la publicado de la legislado comunitaria.
93 Les altres llengües históricament parlades a la UE haurien de ser acceptades almenys
receptivament en les relacions deis ciutadans amb les institucions comunitáries, tal com
preveu l'article 10 de la Carta europea de les llengües regionals o minoritáries per a altres
nivells de l'administració. L'experiéncia de l'ús de l'irfandés en aqüestes comunicacions -
probablement escás i poc costos—hauria d'impulsar una solució generosa envers les altres
llengües europees.
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sobre aquest punt, i mes en general, sobre el conjunt de la política lingüística
de la UE, esdevé cada vegada mes preocupant, a mesura que s'acosta
l'ampliació de la Comunitat i la reforma de les institucions.

5. Cap a una (nova) política lingüística europea?
A l'hora de cercar solucions i compensacions, és necessari teñir en compte el
conjunt de la política lingüística europea. La importancia del régim lingüístic
de la Unió Europea está fora de tot dubte: l'oficialitat de les llengües i el seu
ús com a llengües de treball i de comunicado administrativa constitueixen la
cara mes visible i simbólicament rellevant de la política lingüística de la Unió,
pero no Túnica, ni potser tampoc la mes important a efectes práctics.

Hem de teñir en compte, en segon lloc, l'acceptació o l'exclusió de les
llengües -de la nostra llengua—en els programes i accions que disposen de
finangament comunitari, especialment en camps com l'educació, la cultura,
l'audiovisual o l'enginyeria lingüística. La transcendencia d'aquest segon
aspecte no és inferior a la del régim lingüístic de la Unió94.

Evidentment, la reducció de les llengües de treball i 1'ampNació de les llengües
oficiáis han de teñir conseqüéncies sobre la participado en els programes
europeus: les llengües oficiáis que deixarien de ser llengües de treball haurien
de rebre un tráete compensatori en tots els programes europeus amb
implicacions lingüístiques -de fet, ja actualment alguns d'aquests programes
recullen criteris de preferencia per a les llengües oficiáis menys difoses. Les
poques llengües que esdevindrien llengües de treball serien óbviament les
mes conegudes i difoses. Per tant, en realitat no necessitarien cap suport
addicional per part deis fons comunitaris95.

I sobretot, la reducció de les llengües de treball i rampliació de les llengües
oficiáis ha de permetre que el cátala participi normalment -com moltes altres
llengües ara excloses— en tots els programes europeus en qué la llengua
sigui rellevant96.

94 Dónall Ó Riagáin (2002) va fer una detinguda análisi deis programes lingüísticament mes
rellevants i de les possibilitats que teñen les llengües europees no oficiáis de participar-hi.
Se'n dedueix la necessitat d'impulsar decididament des de totes les institucions catalanes la
presentació i l'admissió de projectes centrats en la llengua catalana a tots aquests
programes.
95 Paradoxalment, en algunes ocasions (n'és un exemple el trebatl esmentat de Susan R.
Knox) es tendeix a interpretar que els primers beneficiaris del costos régim de multií ingüisme
integral son (els membres de) les comunitats lingüístiques mes petites. Cal matisar aquest
punt de vista: d'una banda, és gairebé segur que els ciutadans d'aquestes petites comunitats
lingüístiques han aprés alguna de les llengües mes difoses, amb la corresponent inversió de
recursos públics i privats (una despesa que els parlants de les llengües mes difoses
normalment no han fet per a aprendre altres idiomes): d'altra banda, els costos de traducció
- t a n t en les activitats d'importació com en les d'exportado—també son probablement mes
elevats en aqüestes petites comunitats que en les que comparteixen una llengua de difusió
internacional.
96 En rigor, com apuntávem abans, no seria imprescindible que el cátala esdevingués llengua
oficial a la UE perqué pogués participar normalment en tots els programes. Seria suficient
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Pero encara ni ha un tercer apartat —molt mes imperceptible que els
anteriors, pero d'importáncia cabdal per al futur de qualsevol idioma: la
subsidiarietat en la regulació de l'ús públic i comercial de les
Mengües en la legislado comunitaria, deis estats membres i deis poders
subestatals. Óbviament, que una comunitat lingüística disposi o no d'aquesta
facultat d'ordenació lingüística de l'espai públic és vital per a la transmissió i la
reproducció social de la seva llengua.

La legislado europea estableix determinades condicions lingüístiques -o
accepta que les estableixin els poders estatals o subestatals— per a la lliure
circulado deis productes comerciáis (com en l'etiquetatge), deis professionals
(requisits de competencia lingüística per a l'exercici de determinades
professions) i deis productes culturáis (doblatge, exhibido, etc.)97. I no sois
aixó, sino que Europa, de portes enfora, defensa l'especificitat deis productes
culturáis en la negociado deis acords mundials de comerg (com també ha fet
la recent Declaració de la UNESCO sobre diversitat cultural).

Cal recordar controvérsies recents com les que es van produir arran de la
tramitado de la Llei de política lingüística de Catalunya entorn de l'etiquetatge
deis productes comerciáis o els doblatges cinematografíes: son una bona
mostra que aqüestes qüestions no están resoltes. Les comunitats lingüístiques
que no disposin de prou competencies polítiques per establir un cert ajust
lingüístic i cultural deis seus respectius espais públics, tindran serioses
dificultáis per a sobreviure en el nou context europeu - i mundial.

Una Unió Europea que defensi la diversitat cultural i la subsidiarietat ha de
facilitar la resolució d'aquest problema amb una correcta distribució de les
competencies entre els diferents nivells polítics. Actualment no h¡ ha cap
garantía que ni tan sois els poders subestatals que disposen de competencies
legislatives sobre una llengua oficial específica vegin reconeguda la seva
facultat de regular la presencia de les Ñengues en l'espai públic, en termes
equivalents ais que s'han reconegut ais poders estatals. La posició de la Unió
Europea en el cas de l'etiquetatge comercial és prou explícita en aquest
sentit. Quan el mateix Tribunal Constitucional espanyol havia reconegut a la
Generalitat de Catalunya la facultat de regular l'ús de les Mengües oficiáis en
l'etiquetatge (STC 147/1996), l'any 1997 va ser modificada la directriu
europea sobre aquest punt de tal manera que tan sois els estats poden
regular l'ús de les Ñengues en l'etiquetatge i, a mes, únicament les Mengües
oficiáis de la Unió poden tenir-hi cabuda.

És un bon indtei -malgrat les dificultáis que ja ha trobat a la Convenció
Europea—que l'informe del Parlament Europeu sobre l'aplicació de la

que l'Estat espanyol negocies per al cátala un estatus com el que té actualment el
luxemburgués.
97 V. Niamh Níc Shuibhne (2002).
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subsidiarietat en la futura UE98 es refereixi a casos com el nostre en termes
benclars(p. 24-25):

"tf?e forthcoming enlargement of the Union to include many small
countries may raise political difficulties for ¡arge regions in the existing
Member States. This is because it will créate a situation in which
entities with a few thousand inhabitants are entitied to be represented
as such in the Union, each one having a minister and a right to vote in
every formation of the Council, one Commissioner, a quota of
Commission staff, and members of the European Parliament, as weii as
having its language recognised as an offíciai language of Europe,
whereas historie regions with severai miilion inhabitants, which make a
major contribution to the economic dynamism of the Union and to the
funding of its budget would stiii be unrecognised by the European
treaties.

Henee the Union should be receptive to proposals from the Member
States which are designed to ensure that their respective territorial
entities are more closely invoived in the drañing (and, where
appropriate, the transposition) of EU rules with due respect for the
constitutions of those States. The Committee on Constitutional Affairs
shoufd draw up a special report on the subject, taking into account the
opinión expressed by the Committee of the Regions."

Certament, sembla que no hauria de ser imprescindible esdevenir entitats
políticament sobiranes, perqué les comunitats lingüístiques puguin ser
plenament reconegudes i puguin organitzar Tus de les Ñengues en el propi
espai públic. Teñir competéncies legislatives i una llengua diferenciada
haurien de ser prou motius. Si la Unió Europea no reconeix a les comunitats
lingüístiques amb poders subestatals les mateixes facultáis de regulado del
multilingüisme que ais estats sobirans, sembla confirmar que és
imprescindible un procés d'independéncia política per aconseguir una posició
equitativa entre les cultures del món. És aquest, realment, el missatge que la
Unió Europea i l'Estat espanyol ens volen transmetre?

5. Els tres escenaris europeus mes probables i les seves
implicacions peral multilingüisme

Al llarg d'aquest apartat de l'informe hem presentat diversos suggeriments
sobre les estratégies que mes poden afavorlr el pie reconeixement de la
llengua catalana en el context de la UE ampliada. En farem una recapitulado
final en el capítol de conclusions i propostes. Pero és obvi que aqüestes
estratégies s'hauran d'exercir en un context molt mes ampli, dins el qual
hauran de trobar una articulado coherent que els doni sentit i forga. Per aixó
ens ha semblat indispensable fer una aproximado a les tres concepcions
predominants sobre la construcció de la Unió Europea i els avantatges i

98 Report on the división of competences between the European Union and the Member
States. Parlament Europeu. 24 d'abril de 2002. Preparat peí diputat Alain Lamassoure.
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inconveniente que cadascun d'aquests models representa per ais diversos
régims lingüístics possibles".

Podem considerar que les posicions davant del futur del multilingüisme
europeu son básicament quatre:

a) ampliar-lo perqué inclogui mes Ñengues-entre ellesel cátala100.
b) aplicar el multilingüisme actual mes a fons i plenament (sense

consentir en el predomini d'algunes Ñengues).
c) mantenir el statu quo actual de fet, tal com l'hem descrit.
d) reduir el nombre de Ñengues oficiáis i de treball (a unes poques o a

una, a l'extrem).

Aqüestes quatre possibilitats es poden posar en relació amb els tres
conceptes predominants respecte al model que s'ha de seguir en la
construcció europea com a entitat supranacional:

1) Una unió entre Estats -una Europa confederal entesa com
un instrument deis estats-nació (VEurope des patries de De
Gaulle). El supranacionalisme seria entes com a concertado
deis nacionalismes d'estat.

2) Una Europa federal, com un nou superestat nacional en
construcció que vulgui generar un nacionalisme europeu. El
supranacionalisme s'entendria com a nou nacionalisme.

3) Un nou model d'organització política internacional a diversos
nivells, substancialment diferent de l'estat-nació, a partir de
l'estat xarxa de qué ha parlat Manuel Castells. El
supranacionalisme seria mes aviat un postnacionalisme, en
un sistema de lleialtats múltiples en qué la nacionalitat i la
ciutadania serien independents (la primera referida a una
comunitat de cultura, la segona a una comunitat política)101.

La combinado d'aquestes dues dimensions ens ofereix un quadre de
possibilitats que, segons V. Mamadouh, donaría les perspectives següents
(Taula VI):

• En una Europa deis Estats-nació, el primer objectiu de la política
lingüística será preservar el predomini de les Ñengues d'Estat, i
l'ordenament lingüístic intern de cada Estat. Ampliar el nombre de

99 Em baso per a fer-ho en un suggerent article de Virginie Mamadouh (1999), encara que no
comparteixo algunes de les seves valoracions de detall.
100 Així ho entén també, significativament, V. Mamadouh.
101 Mamadouh afegeix que els tres rriodels es poden identificar en I'entorn de les institucions
europees: el primer és próxim a les posicions del Consell i els representante estatals; el
segon, mes acostat al Parlament; el tercer té com a valedors la "comitologia" de la Comissió,
els poders regionals i locáis í molts movtments polítics i ONGs.
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Ñengues no és compatible perqué qüestiona el statu quo intern deis
Estats. Les altres opcions son compatibles, pero el mes probable és
que s'accepti la reducció de les Ñengues de treball amb
compensacions (financeres, simbóliques, etc.) i es mantingui la
igualtat formal entre les Ñengues oficiáis.

Taula VI. Les quatre opcions principáis per al régim lingüístic de les
institucions de la UE i les tres visions ideáis típiques del futur

d'Europa (segons V. Mamadouh).

Incloure mes
dengues

Aplicar un
multilingüisme
complet

Status quo
actual

Reduir el
nombre de
Dengues
oficiáis o de
treball

Nacionalisme
Confederació
de nacions-
estat (velles
nacions)
No compatible

Compatible
No apropiat
Factible pero
improbable
Compatible
Apropiat
Factible i
probable
Compatible
Molt apropiat
Factible i
probable

Supernacionalisme
Europa Superestat
(nova nació)

Compatible
Apropiat
Factible pero
improbable
Compatible
Apropiat
Factible pero
improbable
Compatible
Molt apropiat
Factible i probable

Compatible
Molt apropiat
Factible i probable

Postnacionalisme
Estat xarxa
(nacions entre
altres grups)

Compatible
Apropiat
No factible

Compatible
Apropiat
No factible

Compatible
Apropiat
Factible pero
improbable
Compatible
Apropiat
Factible i probable

En la construcció d'una Europa com a superestat nacional, la política
lingüística tindria la máxima importancia per a aconseguir la
identificado deis ciutadans. Totes les opcions son compatibles.
Teóricament, es podría mantenlr el statu quo o fins i tot ampliar el
multilingüisme, amb un criteri de subsidiarietat per a les Ñengues
territorials (predominante en els seus espais), pero el mes probable és
que es tendís a la reducció de les Ñengues de treball i a afavorir una
llengua comuna.

En una Europa postnacional, l'accent de la política lingüística es posaria
en la facilitat de la intercomunicado i el régim lingüístic s'enfocaria com
una qüestió técnica. Probablement hi hauria una preservado activa de
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la diversitat lingüística, pero sense cárrega simbólica o ideológica: en
cada ámbit de comunicado podría haver-hi una llengua mes apropiada.
Aixó probablement condutria a una interllengua general (l'anglés) i a
una homogene'ització lingüística gradual. L'optimització deis recursos
probablement afavoriria la redücció de les Ñengues de treball.

Sembla evident, dones, que les concepcions de la construcció europea que
segueixen un model federal o postnacional son les que poden resultar un
marc mes favorable a la diversitat lingüística i, per consegüent, al
reconeixement equitatiu de la llengua catalana. Naturalment, res no ens será
donat gratuítament, ningú s'esforgará per a trobar solucions a la situado de la
llengua catalana si nosaltres mateixos no sabem fer evident que és anómala,
injusta i problemática. L'ampliació de la Unió Europea i la reforma
constitucional ens brinden una nova oportunitat per a fer-ho.

6. Conclusions i propostes

I. L'exclusió de la llengua catalana de 1'oficialitat i deis programes de la UE
constitueix una greu anomalía, si es té en compte que el cátala és parlat
per mes de 7 milions d'europeus i té un ús, una vitalitat i un patrimoni
cultural equiparable al deis altres pobles d'Europa.

I I . La Resolucio 1235/90 del Parlament Europeu sobre el cátala no ha estat
aplicada degudament peí Consell i la Comissió. Hi ha Ñengues de paísos
externs a la UE que participen normalment en programes educatius deis
quals el cátala és exclós.

III. La situació d'exclusió es fará encara mes escandalosa amb l'ampliació de
la UE, quan moltes comunitats lingüístiques de demografía mes redu'ída
-algunes de les quals han accedit fa poc a la independencia política—
veuran reconeguda 1'oficialitat de la seva llengua.

IV. Si Eslovénia, Letónia, Lituánia i Estonia poden costejar amb la UE les
versions oficiáis de la legislado comunitaria en les seves respectives
Ñengues, no sembla desproporcionat aspirar a aconseguir que les
comunitats autónomes de llengua oficial catalana amb el suport de
l'Estat espanyol i de la UE puguin fer altre tant en cátala. Altrament es
posará en evidencia que el cátala no té cap Estat que li doni suport.

V. La inhibido de l'Estat espanyol en el reconeixement de la llengua
catalana arran del Tractat d'Adhesió (1985) no impedeix que a partir
d'ara negocií un estatus satisfactori per a la riostra llengua, en virtut de
l'article 8 del Reglament núm. 1/1958 del Consell. En les condicions
actuáis, aquest estatus no hauria de ser inferior al de la llengua
luxemburguesa i podría ser equivalent al de l'irlandés. En el moment de
l'ampliació, el cátala hauria de teñir el mateix estatus que les Ñengues
deis nous Estats membres.
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VI. Les peticions recents deis parlaments de Catalunya i de les Ules Balears i
la declarado de llnstitut d'Estudis Catalans sobre la situado del cátala a
la UE mereixen el mes ampü suport polític i social per tal d'aconseguir
que l'Estat espanyol reclami per al cátala l'oficialitat, la participado
normal en els programes de la UE i el respecte de les competéncies
lingüístiques autonómiques d'acord amb els criteris de subsidiarietat.

VIL La ratificado del régim lingüístic actual per part de les institucions
europees davant de ¡'ampliado no pot ocultar la tendencia evident a la
reduccio de les Ñengues de treball. Aquesta evolucio no hauria d'emparar
una política de fets consumats en la qual s'evités tractar de manera
oberta i transparent de la futura política lingüística de la UE.

VIII. En el marc de la reforma institucional de la UE, el Consell, per
unanimitat, pot modificar el régim lingüístic actual i adequar-lo a la
situado de fet, en qué no totes les Ñengues oficiáis son alhora Ñengues
de treball en peu d'igualtat —suposant que vulgui mantenir els
conceptes de Ñengues oficiáis i de treball, que no han estat introduTts per
cap Tractat, sino per un Reglament.

IX. En la construcció de la Unió Europea, el predomini de la concepció
nacionalista de l'Europa deis Estats representa una amenaga important
per a la diversitat lingüística i específicament per al futur de la llengua
catalana. Cal propiciar models que distingeixin la ciutadania política i la
nacionalitat cultural com a sistemes complementaris i compatibles de
pertinenga. L'Europa federal deis ciutadans i sobretot una Europa
postnacionalista que es concebí com una forma nova d'organització
política supraestatal son mares mes favorables a una política equitativa
de diversitat lingüística en la qual el futur de la llengua catalana es jugui
en igualtat de condicions amb qualsevol altra llengua europea.

X. En la nova política lingüística europea, la reforma del régim lingüístic de
la UE podría consistir substancialment en el manteniment de l'ús
igualitari de totes les llengües oficiáis en les funcions de representado i
participado democrática, en la difusió deis textos jurídics aplicables ais
ciutadans i en les comunicacions directes amb aquests; la reduccio de
les llengües de treball ha de permetre ampliar el nombre de llengües
oficiáis de la UE almenys a totes les que gaudeixen d'oficialitat en el seu
respectiu territori, com és el cas del cátala. Totes aqüestes llengües han
de teñir accés ais programes de la UE, en els quals caldrá arbitrar
mesures compensatóries per a les que no serán llengües de treball -de
la mateixa manera que ara ja s'apliquen a les llengües oficiáis menys
difoses. La legislado comunitaria, en la línia del Report del Parlament
Europeu de 24 d'abril de 2002, ha de protegir, amb mecanismes
específics de defensa jurídica, les competéncies de les regions amb
poders legislatius per tal que mantinguin la facultat d'ordenar l'ús públie
de les llengües en el seu espai en condicions equivalents ais Estats
membres.
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XI. Els efectes mes directes de l'ampliació sobre la nostra societat son els
que es deriven del previsible increment de les relacions interlingüístiques
amb els nous Estats membres. L'augment probable de la immigració
procedent d'aquests paísos i la seva concentrado geográfica i
professional recomanen polítiques locáis d'acolliment social, educatiu i
lingüistic alhora, per tal de facilitar l'adequada insercio sociocultural deis
nous ciutadans. Una política general catalana d'acolliment i de relació
intercultural ha de fer de marc i de suport a aqüestes actuacions locáis.
D'altra banda, t'augment de les relacions económiques i culturáis donará
lloc a demandes d'aprenentatge de les noves Ñengues oficiáis de la UE i
de traducció entre aqüestes i les oficiáis a Catalunya. Els centres
d'idiomes, els servéis de traducció i els centres de formado de traductors
hauran de fer les oportunes previsions. Les institucions polítiques hauran
de preveure al seu torn una política adequada de promoció del cátala
com a llengua primordial d'interrelació en aquests nous contactes.

XII. L'Institut Ramón Llull ha de tendir lógicament a potenciar els nuclis
d'aprenentatge i difusió de la llengua i la cultura catalana existents en
els paTsos candidats i fer-ne ponts d'interrelació cultural.
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ANNEXOS

1. Reglament 1/1958 del Consell peí qual es fixa el
régim lingüístic de les institucions, de 15 d'abril de
1958.

EL CONSELL DE LA COMUNUAT ECONÓMICA EUROPEA, Vist l'article 217 del
Tractat, segons el qual el Consell ha d'establir, per unanimitat, el régim
lingüístic de les institucions de la Comunitat, sense perjudici de les
disposicions previstes al reglament del Tribunal de Justicia,

Ates que les quatre llengües en les quals ha estat redactat el Tractat son
reconegudes com a llengües oficiáis en un o mes Estats membres de la
Comunitat,

ADOPTA EL PRESENT REGLAMENT

Article 1

Les llengües oficiáis i les llengües de treball de les institucions de la Comunitat
son l'alemany, el francés, l'italiá i el neerlandés.

Article 2

Els textos que en un Estat membre o una persona sota la jurisdicció d'un
Estat membre envü a les institucions, s'han de redactar, segons escullí el
remitent, en una de les llengües oficiáis. La resposta s'ha de redactar en
aquella mateixa llengua.

Article 3

Els textos que les Institucions enviín a un Estat membre o a una persona sota
la jurisdicció d'un Estat membre s'han de redactar en la llengua de l'esmentat
Estat.

Article 4

Els reglaments i els altres textos d'abast general s'han de redactar en les
quatre llengües oficiáis.

Article 5
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El Diari Oficial de la Comunitat s'ha de publicar en les quatre llengües oficiáis.

Article 6

Les Institucions poden determinar les modalitats d'aplicació d'aquest régim
lingüístic en els seus reglaments interns.

Article 7

El régim lingüístic de procediment del Tribunal de Justicia s'ha de determinar
en el seu reglament de procediment.

Article 8

Peí que fa ais Estats membres amb diverses llengües oficiáis, l'ús d'una
llengua s'ha de regir, a petició de l'Estat interessat, segons les normes
generáis de la legislado de l'esmentat Estat.

Aquest reglament és obligatori en tots els seus elements i directament
aplicable a cada Estat membre.
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2. Resolució 774/VI del Parlament de Catalunya, sobre l'Any
Europeu de les Llengues i el reconeixement de roficialitat del cátala
a la Unió Europea102

Tram. 250-01387/06

Adopció: Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i
d'Actuacions Exteriors, Cooperado i Solidaritat

Sessió núm. 9, 05.06.2001, DSPC-C 200

COMISSIÓ PERMANENT DE LEGISLATURA SOBRE LA UNIÓ EUROPEA I
D'ACTUACIONS EXTERIORS, COOPERACIÓ I
SOLIDARITAT

La Comissió Permanent de Legislatura sobre la Unió Europea i d'Actuacions
Exteriors, Cooperado i Solidaritat, en sessió tinguda el dia 5 de juny de 2001,
ha estudiat el text de la Proposició no de llei sobre l'any europeu de les
Ñengues i el reconeixement de roficialitat del cátala a la Untó Europea (tram.
250-01387/06), presentada peí G. P. de Convergencia i Unió.

Finalment, d'acord amb 1'article 135 del Reglament, ha adoptat la següent

RESOLUCIÓ

El Parlament de Catalunya:

a) Constata que la diversitat lingüística és una riquesa d'Europa que cal
respectar, protegir i promoure amb el reconeixement de totes les llengues
parlades ais diversos territoris de la Unió Europea, amb independencia de llur
carácter de Mengües oficiáis o no oficiáis de la Unió.

b) Mostra la seva satisfaccio per la Decisió 1934/2000/CE, adoptada peí
Parlament Europeu i peí Consell de Ministres el dia 17 de juliol de 2000, per la
qual designa l'any 2001 Any Europeu de les Llengues, tot i que lamenta la
manca de reconeixement oficial efectiu de la llengua catalana, que és oficial a
tres comunitats autónomes de l'Estat espanyol i és parlada i compresa per
mes de deu milions d'europeus.

c) Insta el Govern a teñir en compte aquesta decisió i a promoure, dins l'any
2001, activitats que tinguin per objectiu la sensibilització sobre ia riquesa de
la diversitat lingüística de la Unió Europea i la importancia de la llengua
catalana en el context europeu, i també de la situado de l'aranés, modalitat
de la llengua occitana propia de la Valí d'Aran.

102 Publicada al Butlletí Oficial del Paríament de Catalunya núm. 202, de 25 de juny de 2001.
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d) Insta el Govern a demanar al Govern de l'Estat que sol-liciti al Consell
Europeu l'estatut de llengua oficial de la Unió per a la Mengua catalana, amb
independencia que aquesta tingui o no tingui la considerado de llengua de
treball, i a vetllar d'una manera especial perqué, en el procés d'ampliació
europea cap ais paísos de l'Est, el cátala no tingui un tractament oficial menys
favorable que les llengües deis estats candidats a la integrado que teñen un
nombre menor de parlants.

Palau del Parlament, 5 de juny de 2001

El secretan El president de la Comissió
Jordi Ausás i Coll Joan Maria Pujáis i Vallvé
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3. Resollido del Parlament de les liles Balears RGE núm. 359/02, de
16 d'abril de 2002, relativa a ofícialitat de la llengua catalana a la
Unió Europea103.

El Pie del Parlament, en sessió de día 16 d'abril del 2002, procedía debatre el
text de la Proposició no de llei RGE núm. 359/02, relativa a ofícialitat de la
llengua catalana a la Unió Europea, i queda aprovada per unanimitat la
següent:

RESOLUCIÓ

" 1 . El Parlament de les Ules Balears insta el Govern de l'Estat espanyol que
sol-liciti al Consell de la Unió Europea la plena ofícialitat de la llengua catalana
en les institucions comunitáries europees.

2. El Parlament de les liles Balears acorda d'adregar-se al Consell, a la
Comissió i al Parlament europeu demanant que el cátala sigui llengua
plenament oficial de les institucions comunitáries, en el marc de la introdúcelo
de noves Ñengues oficiáis per a la nova fase de l'ampliació de la Unió
Europea.

3. El Parlament de les Ules Balears acorda d'adregar-se al Parlament de
Catalunya i al Parlament del País Valencia perqué promoguin les accions
necessáries de cara a aconseguir la plena ofícialitat del cátala a les
institucions comunitáries."

A la seu del Parlament, 17 d'abril del 2002.

El secretan:
Joan Buades i Beltran.

El president:
Maximiliá Morales i Gómez.

103 Publicada al Butlletí Oficial del Parlament de les Ules Balears el 26 d'abril de 2002.
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4. La llengua catalana a la Unió Europea.
Manifest aprovat peí Pie de l'Institut d'Estudis Catalans el 8 d'abril

de 2002.
I . El sentit de la Unió Europea

1. Des del seu origen, la Unió Europea (UE) ha aplicat una política
lingüística fonamentada en el reconeixement plural i igualitari de la
diversitat lingüística en el si de les seves institucions. Els tractats de la
UE son clars i inequívocs quant a aquest reconeixement. L'article 22 de
la Carta de Drets Fonamentals declara específicament i explícitament el
respecte a la pluralitat lingüística, que hi és ressaltada com una riquesa
que cal mantenir i envigorir.

2. La creado d'un marc social, polític, administratiu i económic que abraci
els paísos del Vell Continent és viable en la mesura que suposi el
respecte mes estríete i rigorós a la diversitat lingüisticocultural de
cadascun d'aquests paísos, basat en la solidaritat entre les parts.

3. La marginado o el menysteniment de qualsevol idioma comportaría
una lesió, inacceptable des de cap punt de vista, de la integritat de tots
els pobles que constitueixen la UE.

4. Tot i que és comprensible la voluntat de la UE d'establir un nombre
reduít de Ñengues franques i que el criteri de seleccio es basi en factors
demográfics i polítics, fóra del tot rebutjable que aquesta solució
pragmática induís a discriminar Ñengues i cultures. Totes mereixen la
mateixa considerado, al marge de qüestions quantitatives.

5. Altrament, si hom es basa en criteris d'ordre polític, no pot sino caure
en una actitud inexcusablement injusta, que comporta la prepotencia
d'uns territoris i de llurs Ñengues damunt els altres, i la manca de
tractament igualitari, és a dir, democrátic, de la varietat deis paísos.
Les ciéncies humanes i socials consideren unánimement que ni cap
llengua ni cap cultura son superiors a cap altres.

II. La llengua catalana en el context de la Unió Europea

1. D'antuvi, és deplorable que la llengua catalana no tingui carácter oficial
sense restriccions a la UE, tot i que és parlada a tres deis estats
membres: l'espanyol, el francés i l'italiá.

2. La próxima incorporado de nous estats com a membres de la UE
implicará l'acollenga en el seu si d'un bon nombre de noves llengües
oficiáis.

3. Per bé que no hi ha res a objectar a l'atorgament de la condició
d'oficialitat a aquests idiomes, si que és condemnable la negativa a
reconéixer aquesta oficialitat a la llengua catalana.
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4. La transcendencia de les Ñengues no es pot mesurar amb arguments
quantítatius, si no-és des d'una visió centrada en la voluntat de domini
deis uns sobre els altres. Tampoc no es pot valorar amb arguments
polítics: un principi fonamental de respecte ais drets humans és que
totes les llengües i totes les cultures constitueixen igualitáriament el
patrimoni de la humanitat.

5. Tanmateix, no és sobrer remarcar algunes característiques hístóriques,
demográfiques i jurídiques de la llengua catalana.

5.1. Entre les noves llengües que tindran carta d'oficialitat a la
UE, solament el polonés i el romanes superen el cátala en
nombre de parlants; l'eslovac, el lituá, el letó, l'eslové, l'estoniá i
el maltes son idiomes propis de paisos que teñen menys de sis
milions d'habitants.

5.2. Si s'ordenava el cátala entre les onze llengües oficiáis de la
UE d'acord amb el nombre d'habitants de les árees geografiques
on son própies, ocuparía la setena posició.

5.3. Peí que fa al nombre d'usuaris, la llengua catalana és
equiparable al suec, al grec i al portugués, i supera el danés i el
finés. Entre totes les llengües denominades «regionals», el
cátala és Túnica llengua parlada per mes de set milions de
persones.

5.4. La llengua catalana posseeix una varietat estándard
unificada, amb una normativa gramatical, léxica i terminológica
sólida i reconeguda per tots els parlants.

5.5. Des de l'any 1907 la llengua catalana disposa d'una
academia: (Instituí d'Estudis Catalans.

5.6. Fora de l'ámbit estríete deis territoris on és la llengua
propia, el cátala s'ensenya a setanta-sis universitats d'Europa ¡
d'América.

5.7. Com a demostrado que és una llengua adaptada a la
societat actual, disposa de nombrosos mitjans de comunicado
(cañáis de televisió i emissores de radio) i és la dinovena llengua
del món amb mes presencia a l'espai cibernétic dinternet.

5.8. Des del punt de vista historicocultural, el cátala és una
llengua románica, els orígens de la qual es remunten al segle IX.

5.9. Catalunya, a l'época medieval, fou una nació independent,
que tenía com a llengua oficial el cátala; solament la coerció i,
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fins i tot, la repressió politicoculturals de determináis régims de
govern ais segles XVIII i XX li negaren aquesta condició.

5.10. La literatura en llengua catalana ha donat autors de renom
internacional, com ara Ramón Llull, Ausiás March, Bernat Metge,
Joanot Martorell, Jacint Verdaguer, Caries Riba, Mercé
Rodoreda, Salvador Espriu, etc.

6. Així dones, solament el fet que els territoris de llengua i cultura
catalanes no tinguin un estat propi és el pretext perqué es negui
l'oficialitat del cátala en el si de la UE.

7. Aquesta actitud és inadmissible, perqué la nova Europa no ha d'ésser
exclusivament la deis estats, sino, sense excepció, la de tots els pobles
que la configuren.

8. Altrament, el criteri d'haver de teñir estat propi com a pas previ per al
reconeixement de l'oficialitat de les llengües no tan sois és obsolet,
sino sobretot injust, perqué implica l'escapgament del patrimoni
europeu amb un argument que no té res a veure amb la salvaguarda
de la diversitat com a riquesa del Vell Continent.

9. L'arbitrarietat d'aquest criteri és palesa si hom té en compte que
Andorra és un estat sobirá que té la llengua catalana com a única
llengua oficial.

I I I . L'actitud de I'Estat espanyol respecte al reconeixement de
l'oficialitat de la llengua catalana a la UE

1. Deis tres estats membres de la UE on és parlada la llengua catalana,
només a l'Estat espanyol té el reconeixement de llengua oficial en
algunes de les seves comunitats autónomes. Aquesta situado li
athbueix una responsabilitat mes gran peí que fa a la promocio externa
d'aquesta llengua.

2. La Constitució espanyola del 1978 fa un reconeixement explícit de la
pluralitat lingüística existent a l'interíor de l'Estat, i els diversos estatuís
d'autonomia i altres Neis emanades deis parlaments autonómics fixen
un régim de cooficialitat territorial per a les llengües de les
nacionalitats.

3. No obstant aixó, el Govern de l'Estat espanyol no fa res per promoure
el reconeixement de l'oficialitat a la UE de cap llengua que no sigui la
castellana i cerca permanentment els mitjans per tal de frenar
qualsevol iniciativa que s'oposi a la seva voluntat. Aquesta actitud és
contraria, no solament ais principis democrátics d'igualtat, sino també
a la Metra de la Constitució espanyola.
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4. Aquest capteniment de l'Estat espanyol ha de provocar, sens dubte,
perplexitat entre els membres de la UE, si mes no, en el sentit de
discernir-hi l'oposició entre alio que desitja el Govern d'Espanya i alió
que, en canvi, manifesta una comunitat quant a la considerado de la
llengua propia.

5. Cap estat democratic no té el dret de desdenyar la llengua i la cultura
d'una comunitat, i molt menys té el dret d'estendre'n un
menysteniment mes enllá de les seves fronteres; ans al contrari, té
l'obligació de defensar íntegrament i igualitáriament el patrimoni
lingüisticocultural deis territoris que el componen.

IV. Conclusions
Tenint en compte les reflexions plantejades en aquest text, el Pie de l'Institut
d'Estudis Catalans (IEC), en la sessió ordinaria del 8 d'abril de 2002, aprova
per unanimitat les conclusions següents:

1. D'acord amb les funcions establertes en els seus Estatuts, i'IEC té el
deure ineludible de denunciar i de procurar impedir qualsevol situado
que fereixi o amenaci la integritat de la llengua catalana i, dones, la
seva considerado igualitaria com a llengua de cultura.

2. Aquest deure és singularment reforgat peí reconeixement de la
institució i de les seves funcions peí Reiaf decret 3118/1976, del 26 de
novembre.

3. L'IEC considera greu l'actitud del Govern espanyol de no promoure
l'atorgament del carácter oficial a la llengua catalana per part de la UE.

4. Resulta com a mínim estrany que el govern d'un estat no promogui el
dret a l'oficialitat d'una llengua deis seus territoris, com una aportado
essencial mes al patrimoni lingüisticocultural d'Europa, o no doni suport
a les iniciatives que teñen aquest objectiu.

5. L'IEC insta el Govern de l'Estat espanyol a remoure els obstacles que
dificulten el reconeixement de l'oficialitat de la llengua catalana a la
UE, a abandonar definitivament qualsevol posició que en pugui
provocar la marginado i a adoptar la defensa de la diversitat
lingüisticocultural deis seus territoris, com a patrimoni de la humanitat.
L'IEC considera que aquesta és una incumbencia constitucional i moral
del Govern de l'Estat espanyol.

6. L'IEC reclama al Parlament i al Govern de la Generalitat de Catalunya,
al Parlament i al Govern de les Ules Balears, i a les Corts i al Govern de
la Generalitat Valenciana que se solidaritzin activament amb aqüestes
peticions i que actuín políticament prop del Govern espanyol, prop de
les institucions de la UE i prop deis ciutadans i les ciutadanes per tal
que s'accepti l'oficialitat plena de la llengua catalana en el si de la UE.
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7. Semblantment, I'IEC demana també que, des del Congrés deis Diputats
i des del Senat de l'Estat espanyol, s'adoptin posicions inequívoques a
favor de l'oficialitat de pie dret de la llengua catalana a la UE.

8. L'IEC s'adrega al Parlament Europeu i a la Comissió Europea perqué
iniciín els processos conduents al reconeixement del cátala com a
llengua oficial de la UE.

9. Així mateix, I'IEC requereix de totes les institucions nacionals, estatals i
internacionals, especialment de les europees, deis ámbits académic,
cultural i polític, la solidaritat amb les reivindicacions suara
expressades.

10.L1EC reclama, en definitiva, amb la fermesa que atorguen les
consideracions mes elementáis quant al tractament just i democrátic
de la diversitat lingüisticocultural, que la llengua catalana esdevingui,
sense mes dilacions i de pie dret, llengua oficial de la UE.
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Traducció no oficial104

5. DOCUMENT QUE EL GRUP EUROPA DIVERSA APORTA A LA
CONVENCIÓ SOBRE EL FUTUR DE LA UNIÓ EUROPEA

"PROPOSTES LINGÜÍSTIQUES PER AL FUTUR D'EUROPA"

Versió de l'original en anglés: 16 de juliol de 2002

La Fundado Jaume Bofill, els Estudis d'Humanitats i Filología de la
Universitat Oberta de Catalunya, linstitut Europeu de la Mediterránia,
Intercultura - Centre peí Diáleg Intercultural de Catalunya, i llnstitut
Linguapax del Centre Unesco de Catalunya comparteixen una preocupació
sobre el futur de la diversitat cultural i lingüística a Europa, i han reunit
els seus recursos per tal de treballar en aquest tema, sota la denominado
d' Europa Diversa.

Els dies 31 de maig i 1 de juny de 2002, en el marc de rEurocongrés
2000, i amb el suport de del Patronat Cátala pro Europa, varen convidar
una serie d'experts, vinguts de molts paísos diferents d'Europa, a un
seminan celebrat a la seu de la Fundado Jaume Bofill1 a Barcelona, on el
tema a debatre era "Propostes lingüístiques per al futur d'Europa".

Tres ponéncies, distribuídes amb anterioritat, varen ser ámpliament
comentades i debatudes a la reunió.

1. "El régim de les Mengües oficiáis i de treball de les institucions de
la Unió Europea, i perspectives davant de ¡'ampliado* d'Isidor Mari i
Miquel Strubell;

2. "Les llengües menys di foses i la seva partidpadó en els
programes de la Unió Europea" de Dónall Ó Riagáin"; i

3. "La Comunitat Europea, la distribudó de competéndes i la
determinado de la política lingüística: Desxifrant un paradigma
pluridimensionar de Niamh Nic Shuibhne.

Les organitzacions convocants han recollit l'ámplia gamma d'opinions i
propostes expressades a la reunió, i presenten aquest document a la
Convenció sobre el futur de la Unió Europea.

La Fundado Jaume Bofill, els Estudis d'Humanitats i Filología de la
Universitat Oberta de Catalunya, Eurocongrés 2000 i llnstitut Linguapax

Traducció a carree de Sergi Vilaró (cace®ciemen.org)
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de Centre Unesco de Catalunya, agrupats sota la denominado ó1 Europa
Diversa,

• acollint amb satisfácelo l'oportunitat que la Convenció sobre el futur
d'Europa ens brinda per proposar idees sobre la política lingüística
de la Comunitat Europea;

• acollint amb satisfacció la propera ampliado de la Unió;

• preocupáis per la necessitat d'afrontar el régim lingüístic global de
la Unió, que es va dissenyar pels i per ais sis Estats membres
fundadors;

• profundament conscients de l'amenaca a la diversitat lingüística i
cultural que planteja la globalització arreu del món;

• sensibles al fet que els drets lingüístics formen un part integral del
drets humans;

• orgullosos del valuós patrimoni lingüístic i cultural d'Europa;

• conscients de la nostra obligado a les generacions futures per
conservar aquesta part intrínseca del nostre patrimoni comú;

• tenint present J'article 22 de la Carta de Drets Fonamentals de la
Unió Europea"1, que obliga la Unió a respectar la diversitat
lingüística;

• recordant declaracions recents relacionades amb diferents aspectes
de la diversitat lingüística, fetes peí Conselllv, el Comité de les
Regionsv, el Parlamentvi i la Unescovii;

• recordant la declaració d'EBLUL "sobre la diversitat lingüística i el
futur de la Unió Europea", de Ljouwert;viii

Proposem el següent a la Convenció sobre el futur d'Europa, les
institucions de la Comunitat Europea i els governs deis estats membres:

1. Incloure en el Tractat que estableix la Comunitat Europea un
article sobre la salvaguarda i la promocio de la diversitat lingüística i
cultural a Europa. Podría ser un article de redactat completament nou,
o una versió esmenada i ampliada de Tactual article 151a (Cultura).
Faria mes explícits el compromís envers la diversitat tant lingüística
com cultural, així com la necessitat d'una política activa en aquest
camp.

2. Esmenar l'article 13 del Tractat que estableix la Comunitat
Europea per tal d'incloure-hi la discriminado basada en la Mengua.

3. Posar en marxa una Acció comunitaria multianual per donar
suport i promoure la diversitat lingüística. Aquest programa donaría
efecte práctic ais principis consagráis en Tarticle proposat (vegeu el
punt 1, mes amunt).



4. Obrir tots els programes comunitaris actuáis dedicats a
Mengües, i les accions que son especifiques a les Ñengues, perqué
contemplin totes les Ñengues autoctones d'Europa.

5. Establir un debat públic per a la reforma del régim lingüístic
de les institucions de la Comunitat, i integrant les provisions generáis
en un article del Tractat, (autoritzant, a mes, cadascuna d'elles a
establir la seva propia normativa lingüística), de manera que
s'asseguri l'eficiéncia i una substancial redistribució del pressupost
molt gran de Tactual sistema.

6. Assegurar que el principi de subsidiarietat es reflecteix en
materia de política lingüística, per tal que tots els nivells de
l'administració treballin conjuntament, amb prou recursos, per
salvaguardar la diversitat lingüística.
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TEXT EXPLICATIU DE LES PROPOSTES

1. Incloure en el Tractat que estableix la Comunitat Europea un
article sobre la salvaguarda i la promoció de la diversitat
lingüística i cultural a Europa. Podría ser un article de redactat
completament nou, o una versió esmenada i ampliada de Tactual
article 15 l x (Cultura). Faria mes explícits el compromís envers la
diversitat tant lingüística com cultural, així com la necessitat
d'una política activa en aquest camp.

L'entorn lingüístic i cultural del món es troba fins i tot mes amenagat que
el seu medi natural. Molts científics creuen que el 50%, i potser fins ¡ tot
el 90%, de les c. 6.000 Mengües que es parlen en l'actualitat podrien
deixar de parlar-se abans de la fi del segle XXI. D'aquestes, només una
petita fracció correspon a Mengües europees. N'hi ha que es fan servir
arreu del món com a mitjá de comunicado internacional així com moltes
altres de menys difoses*1. Les darreres indouen algunes de les Mengües
vernacles mes antigües que es parlen al món occidental, de les quals
moltes teñen una rica tradició literaria i popular. A la vegada que respecta
els drets i obligacions deis estats membre en aquest sentit, la Comunitat
Europea té el deure de prendre-hi partit per dret propi, i de recolzar els
esforgos que els governs deis estats membre i els poders regionals facin
per tal de conservar i promoure el patrimoni lingüístic d'Europa.

Un article com aquest faria realitat el compromís de respectar la diversitat
lingüística, expressat en l'article 22 de la Carta de Drets Fonamentals de
la Unió Europea.

2. Esmenar l'article 13 del Tractat Constitutiu de la Comunitat
Europea per tal d'incloure-hi la discriminació basada en la
Mengua.

D'acord amb el que estipula 1'article 13xii, el Consell "pot" adoptar les
accions oportunes per a combatre la discriminació per motius de sexe,
d'origen racial o étnic, religió o conviccions, discapacitat, edat o orientado
sexual. No es fa cap referencia a la Mengua.

Tanmateix, l'article 6 del Tractat de la Unió Europea fa referencia al
Conveni europeu per a la protecció deis drets humans i les llibertats
fonamentals. El seu 14é article afirma que els drets i les llibertats
establerts a la Convenció s'haurien de "garantir sense discriminació per
motius com el sexe, la raga, ei color, la ¡lengua, ¡a religió, les opinions
polftiques o d'altre tipus, ¡'origen étnic o social, f'associació amb una
minoría nacional, la propietat, el naixement o qualsevol altra situada""".
L'article ha estat ratificat per tots els estats membre de la UE.

De manera semblant, l'article 21 de la Carta de Drets Fonamentals, sobre
la no discriminació, estableix que "es prohibeix tota discriminado, i en
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particular i'exercida per rao de sexe, raga, color, origens étnics o socials,
característiques genétiques, llengua, reiigió o conviccions, opinions
polítiques o de qualsevol altre tipus, pertinenca a una minoría nacional*'*,
patrimoni, naixement, discapacitat, edat o orientado sexual'.

Ates que els drets lingüístics son part integral deis drets humans™, fóra
dones convenient que la discriminado per rao de llengua fos inclosa dins
d'aquest article. Proposem, de fet, que així s'esmeni l'article 13 per tal
d'incloure-hi tots els casos enumeráis a l'artide 14 de la Convenció
Europea i a l'article 21 de la Carta Europea, i que, a mes, la paraula
"podrá" de Tactual text sigui substituida en el nou text del Tractat per
l'imperatiu, per tal de comprometre la Unió a adoptar una positura
proactiva en aquest camp.

3. Posar en manca una Acció comunitaria multianual per donar
suport i promoure la diversitat lingüística. Aquest programa
donaría efecte práctic ais principis consagrats en l'article
proposat [vegeu punt 1, mes amunt]

Aquest programa contindria una serie d'accions adregades a promoure la
comprensió i el respecte cap a la diversitat lingüística a Europa, així com
mesures practiques de suport a la diversitat lingüística i l'aprenentatge de
llengües.

Algunes d'aquestes accions es dirigirien específicament a les llengües
menys difoses, moltes de les quals necessiten urgentment suport si es vol
que pervisquin i se'n surtin. Les accions podrien incloure projectes pilot, la
promoció d'intercanvis d'informació, la cooperado transfronterera i el
foment de "bones practiques" en l'ensenyament de llengües, l'educació en
general, els mitjans de comunicado i l'administració pública. Aqüestes
accions garantirien també la reinstaurado del suport de la Comissió en
aquest ámbit, per ordre del Parlament Europeu, durant gairebé 20 anys,
el qual va arribar a uns €4 milions l'any.

Aquest programa preveuria també el suport a iniciatives tant a nivell
estatal, regional o local, dirigides a facilitar l'aprenentatge, per part deis
¡mmigrants i refugiats, de les llengües apropiades ais territoris on
resideixin, i al manteniment de les seves llengües i cultures.

4. Obrir tots els programes comunitaris actuáis dedicats a
llengües, i les accions que son especifiques a les llengües, perqué
contemplin totes les llengües autóctones d'Europa

En la 2391a trobada del ConseM, realitzada a Brussel-les el 29 de
novembre de 2001™, es va destacar que "totes les llengües son iguals en
valor i dignitat des d'un punt de vista cultural i formen part integral de la
cultura i civilització europees". Caldria, dones, donar-li un efecte práctic a
aquest concepte.
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Hi ha actualment una serie de programes i accions de la CE que, tot ¡ ser
específics per a Ñengues, están redactáis de manera que exclouen
algunes Mengües europees. L'acció Lingua del programa Sócrates n'és
l'exemple mes obvi, pero no l'únic. El fet que l'article 290 (ex article
217)™' de les versions consolidades del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea afirmi que "e/ Consell ha de fixar [...] el régim
lingüístic de les institucions de la Comunitat', no té, segons el nostre
parer, cap relació amb els programes i accions dedicáis específicament a
les Mengües, sino únicament amb 1'administració interna de les
institucions.

La totalitat deis programes i accions que tinguin a veure amb Ñengues
haurien de restar oberts a totes les Mengües europees. A mes, s'haurien
de contemplar, quan calgués, accions i/o projectes que satisfessin les
necessitats de les Mengües menys difoses quan les disposicions mes
generáis no puguin atendré de manera idónia aqüestes necessitats.

Aquesta recomanació s'hauria de fer extensiva ais programes establerts
per a estimular les noves democrácies a l'Europa central i de Test (com,
per exemple, Phare i Tacis). Malgrat la insistencia del Consell Europeu en
la seva reunió a Copenhaguen, els dies 21 i 22 de juny de 1993, per tal
que els estats candidats garantissin "e/s drets humans i el respecte i la
protecció de les miñones", aixó no s'ha reflectit de manera adequada a
través de programes com ara Phare i Tacis.

5. Establir un debat públic per a la reforma del régim lingüístic de
les institucions de la Comunitat i integrant les provisions
generáis en un article del Tractat, (autoritzant, a mes, cadascuna
d'elles a establir la seva propia normativa lingüística), de manera
que s'asseguri I'eficiencia i una substancial redistribució del
pressupost molt gran de Tactual sistema

Les normes que regeixen les Mengües de les institucions de la Comunitat
foren establertes peí Consell l'any 1958, i no han estat canviades des
d'aleshores. Mentrestant, el nombre d'estats membre ha crescut de 6 a
15, i ben aviat sobrepassará de Marg la vintena. Actualment hi ha a la
Comunitat un nombre molt mes alt de Mengües de treball que no pas a
cap altra organització internacional (com el Consell d'Europa, I'OTAN, les
Nacions Unides o I'OSCE). La complexitat lingüística que comporta aquest
increment de membres no pot ser bandejada gaire temps mes, i ha de
ser afrontada. Tots els objectius i consideracions en competencia, com ara
l'obertura i la inclusivitat, el funcionament eficient de les institucions de la
CE, Tus rendible de recursos escassos i, per damunt de tot, els principis
democrátics que sostenen la Comunitat Europea, han de ser conciliats i
tinguts en consíderació.

El text del Tractat tampoc s'ocupa prou del tema de la validesa jurídica, ja
que Túnica referencia que se'n fa és en l'article 53 del TEU™" i l'article 314
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del Tractat de la CEXIX, en els quals les referéncies son tan sois ais propis
textos deis Tractats.

A mes, l'ampliació de la UE comportará sens dubte un increment en les
despeses d'interpretació i traducció, tot i que els estalvis que resultessin
de l'ús d'un nombre restringit de llengües internes de treball hauria de
cobrir les despeses addicionals resultants de l'augment de la inclusivitat
en qüestions lingüístiques. De les conseqüéncies conjuntes d'aquesta
proposta en resultaría una Comunitat mes eficient, i a la vegada mes
inclusiva i democrática.

Segons el nostre parer, la qüestió del régim lingüístic de les institucions
no pot continuar resolent-se de manera idónia per mitjá del mer
atorgament, a totes elles**, d'un estatus equivalent a "llengües oficiáis i de
treball" en un reglament del Consell.

Nosaltres creiem que cadascuna de les institucions de la Comunitat han
de teñir dret a elaborar les seves própies normes de régim lingüístic, en
lloc de la situació actual, en qué el régim, d'acord amb el que disposa
l'artide 290 del Tractat de la CE (antic article 217)xxi, ha de ser fixat peí
Consell. Per tant, aquest article hauria de ser esmenat.

La naturalesa i conseqüéncies de les funcions lingüístiques a les
institucions de la Unió Europea son variades. Caldrá que cadascuna d'elles
es dugui a terme, o bé pugui dur-se a terme, en tantes llengües com sigui
necessari en cada cas. Tot aixó mereix un debat públic, dirigit per un
comité format per especialistes, funcionaris i polítics, per tal que elaborin
una solució funcional i factible per a cada fundó.

Ates que tots aquests son assumptes d'una importancia cabdal,
mereixerien mes aviat ser abordats apropiadament peí propi text del
Tractat, mes que deixar-los per un reglament del Consell.

Entre els criteris que caldria considerar hi ha els següents:

a. Validesa jurídica. Tots aquells documents importants els quals
contenen decisions que son susceptibles de ser impugnats o citats en un
judici en qualsevol deis estats membre es publicaran en tantes llengües
com requereixin les institucions de cada estat membre.

b. Accessibilitat a la ciutadania. Els documents comunitaris i d'a I tres
accions (com ara campanyes publicitáries) que informin els ciutadans
europeus, o que afectin les seves vides quotidianes, estaran disponibles
almenys en totes les llengües amb les quals els ciutadans tinguin el dret
jurídic d'adregar-se a les seves autoritats regionals i/o nacionals, i
preferentment en totes les llengües europees amb parlants que hi estiguin
alfabetitzats. La documentado presentada en qualsevol d'aquestes
llengües per part de ciutadans europeus hauria de ser admeses i rebre
resposta en la mateixa Mengua (en la línia de Tactual article 21, par. 3 del
Tractat constitutiu de la Comunitat Europea™1).
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c. Representativitat democrática. Els representants deis ciutadans
europeus elegits o designats políticament, i de manera especial els
diputats del Parlament Europeu, haurien de disposar de tot el suport
tecnic que els sigui necessari per tal de garantir que puguin desenvolupar
adequadament les seves tasques, tant expressant-se lliurement en
qualsevol que sigui la seva propia Mengua europea (independentment del
seu estatus dins de la Unió Europea) com tenint accés, en un nombre
limitat de Mengües, a les intervencions deis seus col-legues d'arreu d'on
siguin.

d. Redacció interna. La redacció deis documents elaborats per
funcionaris de la Comunitat haurá de ser feta en un ventall de llengües
tan limitat com sigui factible (pero no en menys de tres), en interés de la
conveniencia i reficiéncia. Els llocs de trebali dins de les institucions
requerirán el coneixement d'almenys dues d'aquestes, a mes de la llengua
propia del candidat/a; caldrá també garantir l'existéncia de prou personal
competent que cobreixi moltes, si no totes, les necessitats peí que fa a les
relacions amb les institucions externes i els ciutadans en tots els estats
membre de la UE. En el cas que un funcionan d'un estat membre, en la
seva relació amb les institucions de la Comunitat, no domini
satisfactóriament alguna d'aquestes llengües, será responsabilitat de
l'estat membre trabar i finangar les solucions pertinents, per tal de no
augmentar el volum de feina deis servéis lingüístics de la Comunitat.

e. Respecte territorial. Les institucions de la Comunitat sempre hauran
d'incloure entre les seves llengües internes la llengua oficial (o llengües
oficiáis) del lloc on tinguin la seva seu. De manera semblant, sempre
s'assegurará que en les reunions deis organismes comunitaris, els
participants que siguin del lloc que els aculli es puguin expressar
lliurement en la llengua (o llengües) del lloc en qüestió.

f. Suport institucional. En el mateix esperit que les repetides
dedaracions de la Comunitat sobre la igualtat de la dignitat de totes les
llengües europees**1", es tindrá en compte el grau de suport intern que en
la práctica s'ofereix, directa o indirectament, al nombre reduít de llengües
de redacció interna a l'hora de salvaguardar la diversitat lingüística i/o
promoure el multilingüisme i la diversitat lingüística. Aqüestes llengües de
redacció interna, en tant que han estat tríades en base al seu gran
nombre de parlants i peí fet de gaudir d'una posició privilegiada en el
mercat, no caldria per tant que se les inclogui entre les llengües europees
sobre les que s'apliquin mesures especiáis de suport en forma de
programes compensatoris projectats per a promoure i salvaguardar la
diversitat lingüística a Europa.

L'aplicació d'aquests criteris comportaría lógicament uns requisits
lingüístics diferents en cadascun deis tres ámbits principáis d'ús lingüístic:

1. Les llengües internes de trebali de les institucions de la Unió.
S'establiria, en tot cas, un nombre reduít de llengües, tal com disposa mes
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amunt el criteri 4 ("redacció interna") . L'objectiu principal seria
l'eficiéncia. A ningú, fora d'aquests cercles administratius no li caldria
saber en quina llengua/es es treballa. Aixó és, poc o molt, el que ja
succeeix a la práctica, tot i que sense que hi hagi hagut una acceptació
formal i pública d'aquesta realitat.

2. Documentado vinculant i representado política. Es faran servir
tantes Ñengues com sigui necessari per tal de determinar els textos
vinculants jurídicament en cada estat membre (com, per cas, els
reglaments del Consell, les Decisions Comunitáries així com les sentencies
del Tribunal Europeu, essent-hi aqüestes ultimes a causa de les
conseqüéncies del dret comunitari en els tribunals estatals). Res no
impediría ais estats membre traduir i publicar aquests documents en
altres Ñengues per compte i iniciativa própies.

Altra documentado oficial com ara les resolucions del Parlament Europeu,
Tlnforme Anual de la Comissió Europea, les notes informatives i els
formularis de sol-licitud, així com altres documents pertinents, es
traduirien en aqüestes Ñengues tot i no ser de naturalesa vinculant. La
llengua (o Ñengues) de la versió original seria citada en les versions
traduídes.

En segon lloc, tots els carrees polítics han de disposar d'un servei per a la
tradúcelo deis seus textos oráis i/o escrits a una serie limitada d'altres
Ñengues, així com per poder rebre textos oráis i/o escrits tradurts a una
d'entre unes quantes Ñengues. Cal considerar la flexibilitat i la viabilitat
com a principis d'orientació. Caldria facilitar els servéis d'interpretació
necessaris perqué Tus d'aquestes Ñengues sigui possible al Parlament
Europeu, el Comité de les Regions i al Comité Económic i Social,
especialment com a Ñengues d'entrada. Les intervencions oráis en les
sessions plenáries es podrien regir peí mateix principi que es fa servir a
l'Assemblea General de les Nacions Unides, on la interpretado es fa tan
sois cap a un nombre reduít de Ñengues. En cas d'adoptar aquest criteri,
es podría contemplar Tus de qualsevol "llengua de servei" (vegeu avall).

3. Les Mengües de servei ais ciutadans d'Europa. Les institucions
han de disposar d'un sistema que garanteixi que els ciutadans de
qualsevol llengua europea puguin escriure'ls-hi en qualsevol de les
Ñengues que, amb finalitats semblants, aquests puguin fer servir per a
comunicar-se amb les autoritats locáis i/o regionals, i puguin rebre una
resposta en la mateixa llengua sense retards indeguts. De manera
semblant, la informado d'utilitat per al públie en general i per ais
especialistes, incloent-hi, per exemple, els Llibres Verds de la Comissió i
les Conclusions del Consell, també serien posats a disposició pública, sota
demanda, en el major nombre de Ñengues possible. Així, moltes de les
anomenades Ñengues "regionals" o "minoritáries" també podrien ser
utilitzades.

L'actual llistat de l'article 21, parágraf 3, del Tractat Constitutiu de la
Comunitat Europea54™, s'eixamplaria per tal d'incloure les Ñengues
referides en l'últim parágraf, és a dir les Ñengues menys difoses que hagin
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estat reconegudes, per part deis estats membre de la UE, a la Carta
Europea per a les Llengües Regionals o Minoritáries o bé en altres
instruments, d'acord amb l'esperit del redactat de la Decisió sobre l'Any
Europeu de les Llengües*™.

La millor manera de garantir els servéis de traduccio necessaris podria ser
a través d' agencies basades en l'ámbit regional, designades oficialment
per la CE d'acord amb les administracions pertinents deis estats membre.

6. Assegurar que el principi de subsidíarietat es reflecte i x en
materia de política lingüística, per tal que tots els nivells de
l'administració treballin conjuntament, amb prou recursos, per
salvaguardar la diversitat lingüística.

En una distribució general de poders i de competéncies en la que es fes
valer la subsidiarietat, els poders subestatals -regionals o locáis-, que es
corresponen sovint a comunitats lingüístiques, han de teñir competéncies
en la regulació propia de les llengües. El model reglamentan respecte a la
subsidiarietat, indos en el Tractat de la CE, s'atura al nivell de l'estat, tot i
que molts estats membre han transferit competéncies importants ais
poders regionals. Malgrat el que disposa l'article 151, par. 4, del Tractat
de la CE, la Comunitat Europea sembla fer cas omís a les implicacions de
caire lingüístic que comporten inevitablement certes mesures de la CE a
nivell regional.

Aquest problema es podria resoldre mitjangant 1'esmena de l'article 5 i/o
reflectint les consideracions lingüístiques de manera global en les
decisions i regulacions potencialment pertinents del Consell.

Cal, a mes, fer una distinció clara entre les directives relacionades amb
temes lingüístics - que la Unió només poders per fixar en el si de les seves
competéncies sectorials -, i els programes d'incentiu i de suport
relacionades amb les llengües, duts a terme en anys passats per part de
la Comunitat i ais quals s'hauria de continuar promovent en el futur.

¡ Carrer de Provenga, 234, principal, 08037 Barcelona (Tel. 00 34 93 458 87 00 / Fax 00
34 93 458 87 08)
" Vegeu també, de Dónall Ó Riagáin, The European Union and Lesser Used Languages,
MOST Journal on Multicultural Societies, vol. 3, no. 1, Lesser Used Languages and the
Law in Europe, ISSN 1564-4901, © UNESCO, 2001
http://www.unesco.ora/most/vl3nlria.htm
111 Carta Europea de Drets Fonamentals (versió en castellá):
http://db.consilium.eu.int/df/default.asp?lanq=es
N Resolució del Consell, de 14 de febrer de 2002, sobre la promoció de la diversitat lingüística
¡ l'aprenentatge de llengües en el marc de la reaützacio deis objectius de l'Any Europeu de les
Llengües 2001. Diari Oficial núm. C 050 de 23/02/2002 p.0001-0002: podeu trobar-ne una
versió no oficial en cátala dins de Tactual Butlletí-Mercator.
v Doc. COM-7/030. Brussel-les, 27 de juny de 2001. DICTAMEN del Comité de les Regions de
13 de juny de 2001 sobre la Promoció i la Protecció de les llengües regionals i minoritáries.
http://www,troc.es/ciernen/mercator/48-2.htm (versió no oficial en cátala)
http://www.toad.cor.eu.int/cdroptnions/scrípts/viewdoc.asp?doc=\\cdr86-
2001 fin ac.doc&lang=EN&terms (versió oficial en anglés)
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Vl Resolució del Parlament Europeu sobre les llengües europees regionals ¡ menys emprades ,
de 13 de desembre de 2001: http://www.troc.es/ciemen/mercator/48-4.htm (versió en
cátala) /
http://www3.europarl.eu.int/omk/omnsapir.so/pv2?PRG=CALDOC&FILE=011213&LANGU
E=EN&TPV=DEF&SDOCTA=31&TXTLST=l&Type Doc=FIRST&POS=l (versió
provisional en anglés) Refs. B5-0770, 0811, 0812, 0814 i 0815/2001.
v" Declaració universal sobre la diversitat cultural. Aprovada durant la 31 Conferencia General
de la Unesco. Paris, Novembre de 2002: http://www.troc.es/ciemen/mercator/50-8.htm
(versió en cátala) /
http://www.unesco.org/culture/pluralism/diversitv/html enq/index en.shtml (versió en
anglés)
Vlii 15 de juny de 2002: http://www.eblul.orq/paienn.asp?ID=80&vezh=saozneg
IX Article 151 de la versió consolidada del Tractat Constitutiu de la Comunitat Europea:
http://europa.eu.int/eur-lex/es/treaties/selected/livre234.html (versió oficial en castellá)
x Vegeu peu de página 9
xi Regional/Minoritária/Minoritzada
x" http://europa.eu.int/eur-lex/es/treaties/selected/livre202.html (versió oficial en castellá)
xiii El subratllat és nostre: http://conventions.coe.int/treaty/en/WhatYouWant.asp?NT=005
Un nou Protocol (núm.12) a la Convenció per a la Protecció deis Drets Humans i les
Llibertats Fonamentals, el qual estableix la prohibido general sobre la no discriminado
independentment deis drets establerts per la propia Convenció, va ser adoptada peí
Comité de Ministres el juny de 2000, i va restar oberta a la signatura el novembre del
mateix any. L'article 1 del text diu el següent:

1. El gaudi de tot dret previst per llei restará garantit, sense cap discriminado, per rao
de sexe, raca, color, I lengua, opinió política o d'altra, de religió, origen nacional o
social, associació amb una minoría nacional, característica, naixement o altre estatus.

2. Ningú podrá ser objecte de discriminado per part de cap autoritat pública per cap de
les raons esmentades en el parágraf 1. (el subratllat és nostre)

XIV El subratllat és nostre: http://www.europarl.eu.int/charter/pdf/text es.pdf (versió oficial en
castellá)
m Aquest punt és explicat clarament peí Dr. Fernand de Varennes a 'Language Rights as an
Integral Part of Human Rights' dins del UNESCO MOST Journal on Multicultural Societies
Vol.3, No.l.
http://www.alltheweb.eom/go/l/H/web/http/www.unesco.org/most/vl3nlvar.htm

*" Afers Educatius i de Joventut.
http://dbxonsilium.eu.int/newsroom/LoadDoc.asp?MAX-l&BÍD^92&DID=69170&LÁNG

xvii http://europa.eu.int/eur-lex/es/treaties/selected/livre257.html
XVI" "El present Tractat, redactat en un exemplar únic, en llengües alemanya, anglesa, danesa,
espanyola, francesa, grega, irlandesa, italiana, neerlandesa i portuguesa, els textos de les
quals son igualment fefaents, será dipositat ais arxius del Govern de la República Italiana,
que n'ha de trametre una copia certificada i conformada a cada un deis governs deis altres
estats signataris.
En virtut del Tractat d'adhesió de 1994, també son autentiques les versions del present
Tractat en llengües finesa i sueca." (http://europa.eu.int/eur-
lex/es/treaties/selected/nvrelO9.html - versió en castellá)
xix http://europa.eu.int/eur-lex/es/treaties/selected/livre258.html (versió en castellá)
** Tret de l'irlandés, el qual té un estatus especial: en tant que "llengua del tractat", se la
inclou en els programes de promoció de llengües de la Comunitat (com ara l'acció Lingua dins
de Sócrates) i, tot i no tractar-se d'una llengua oficial ni de treball, els ciutadans teñen dret,
d'acord amb l'article 21, parágraf 3 del Tractat CE, a adrecar-se en irlandés a les institucions
de la Comunitat.
*" "El régim lingüístic de les institucions de la Comunitat será fixat peí Consell, per
unanimitat, sens perjudici de les disposicions previstes en el reglament del Tribunal de
Justicia."

57



http://europa.eu.int/eur-iex/es/treaties/selected/livre257.html (versió en castellá)
^ Article 21:
"Tot dutada de la Unió es pot adrecar per escrit a qualsevol de les institucions o organismes
que preveuen el present article o l'article 7 en una de les dengues esmentades a l'artide 314 i
rebre'n resposta en aquesta mateixa llengua" (versió en castellá: ".
http://europa.eu.int/eur-lex/es/treatie5/selected/livre203.html
XXI" Vegeu el peu de página 14. També, per exemple, el Considerand 4 de la Decisió sobre
l'Any Europeu de les Llengües, "Totes les llengües europees, tant en la seva forma oral com
escrita, son, des d'un punt de vista cultural, iguals en valor i dignitat i formen part integral de
les cultures i de la civilització europees". Decisió Núm. 1934/2000/EC del Parlament Europeu
i del Consell sobre el any Europeu de les llengües 2001, de 17juliol del 2000. Diari Oficial L
232, 14/09/2000, p 1-5.
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sqa doc?smartapi!celexapi!prod!CELEXnumdoc&lq=ES
&numdoc=32000D1934&modei=Quichett (versió oficial en castellá)
http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oi/dat/2000/l 232/1 23220000914en00010005.pdf
^ Vegeu peu de página 21
ICW Vegeu peu de página 22. Article 1.2: "[...] Aqüestes mesures estaran dirigides a les
llengües oficiáis de la Comunitat, juntament amb la irlandesa, la luxemburguesa i altres
llengües determinades pels Estats membre a efectes de raplicació de la present Decisió." (el
subratlfat és nostre)
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Presentado

És difícil avaluar els efectes que pot teñir la propera ampliado de la Unió Europea

(UE) sobre les activitats de R-D a Catalunya. Ultra la precarietat de la informado amb

que es compta sobre l'esforc en aquesta mena d'activitats en els paisos candidats i la

seva organitzáció, es plantegen també moltes incógnites sobré la propia estrategia

europea en l'ámbit de la recerca pels propers anys.

Raonablement, la preocupació principal de Catalunya en aqüestes qüestions hauria de

ser, mes aviat, la de millorar la seva posició relativa respecte a les regions deis actuáis

Estats membres de la UE. Els riscos principáis - com es conclou en aquest article - no

provenen tant deis hipotétics efectes de l'adhesió de nous paisos, com de les

mancances que aquest sector-de R-D té a Catalunya .

El present article está estructurat en set apartats. En el primer es recorda l'abast de les

activitats de R-D, i la seva' importancia creixent en una economía basada en el

.coneixement. En el segon i en el tercer apartats es descriu el retard d'Europa en

materia de R-D respecte ais seus dos principáis competidors: els Estats Units i el Japó, i

la organitzáció de la recerca a la UE, respectivament. En el quart apartat es fan algunes

consideracions sobre l'estat actual de la R-D en els paisos candidats. Seguidament, en el

cinqué apartat, es fa el mateix respecte al cas de Catalunya. En el sisé apartat es

comenta l'estratégia cap a un Espai Europeu de Recerca iniciada després de la cimera

de Lisboa,. el marc de 2000. Finalment, en el darrer apartar, s'apunten algunes

indicacions per enfortir les activitats de R-D a Catalunya.
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1. La R-D: un sector clau en una economía basada en el coneixement

Segons el Manual de Frascati, "la recerca i el desenvolupament experimental (R-D)

engloben cls treballs de creació que duen a terme de manera sistemática per tal

d'augmentar el fons de coneixements (inclós el coneixement de l'homc, de la cultura i

de la societat) i tambe Tus d'aqucst fons per noves aplicacions".

"Dins de la R-D - afegeix aquest manual- hi ha un element de novetat no

menysprcable i la dissipació d'una incertcsa científica i/o tecnológica". Aquest element

de novetat — la solució d'un problema que no és evident a qualsevol que comparteix o

té accés al cabal de coneixements i técniques básics propi de Tarea considerada- és el

criteri que permet distingir la R-D de moltes altres activitats connexes que també

poden estar basades en la ciencia o la tecnología1.

El desenvolupament progrcssiu d'una socictat basada, cada cop mes, en el concixement

com Tactiu mes decisiu ha fet que la R-D hagi esdevingut una activitat — i, en molts

casos, un sector específie- d'una importancia cabdal per garantir el creixement i la

competitivitat del conjunt d'una economía.

No obstant, cal insistir en aquest sentit que la R-D si be es un factor necessari per

fomentar aquest creixement no n'és el factor suficient. L'efecte de la R-D sobre el

creixcmcnt d'una economía depen de la capacitat d'aquesta de transformar els nous

1 Tot i que es basa en una distinció que ha estat, sovint, objecte de crítica, el terme R-D abasta tres tipus
d'activitats: a) La recerca básica, que consisteix en treballs teórics o experimentáis que es duen a terme,
principalment, amb la intenció d'adquirir nous coneixements sobre els fonaments deis fenómens i deis fets
observables, sense pensar en una aplicació o una utilització particular, mes o menys immediata; b) La recerca
aplicada, que consisteix, així mateix, en treballs origináis que permeten obtenir nous coneixements, pero que,
en aquest cas, están orientáis a una finalitat practica determinada; i c) Finalment, el desenvolupament
experimental está constituít per treballs sistematics que, basant-se en coneixements preexistents (obtinguts de
la recerca i/o de-¡'experiencia práctica), estableixen les condicions de factibilitat de la fabricado de nous
materials, productes o dispositius, d'endegament de nous (o millors) procediments, sistemes o servéis a
escala empresarial.

Aquesta distinció tripartida del camp de la R-D és la que s'utilitza en les estadístiques habituáis d'aquest
ámbit. Tanmateix, en ocasions també s'utilitzen altres criteris de classifícació, com el que distingeix R-D per
usos militáis i la R-D per usos civils, o també la que demarca la recerca estratégica (és a dir, la que un país
considera prioritaria peí desenvolupament estratégic d'alguns seciors d'activitats o de la seva propia base
científico-técnica) de la recerca no estratégica.
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coneixements (científics i tecnológics) en innovado. És la innovado (tant en nous

productes com en processos de producció mes eficacos) el que permet a les empreses

assolir i mantenir un avantatge competitiu en els mercats. I aquests processos

d'innovació fan intervenir tota mena d'activitats científiques, tecnológiques pero també

organitzatives, financeres i comerciáis. De fet aquella capacítatele transformar els nous

coneixements en innovacions depén, de manera crucial, de l'adequada sincronía de

totes aqüestes activitats i, per tant, de les relacions de les persones i institucions que les

duen a terme.

La R-D només és una d'aquestes activitats, tot i ser, molt probablement, una de les mes

rellevants. La R-D és un ingredient essencial per la innovado: sigui directament com a

font (interna) de coneixements nous que la fonamenten i, sovint, Tesperonen; sigui de

manera indirecta subministrant a les empreses aquell coneixement i aquelles

competéncies que son indispensables per saber explotar els avéneos científics i les

noves técniques que provenen del exterior.
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2. El retard d'Europa en materia de R-D

La major.part deis indicadors - tant els que fan referencia al volum deis recursos

esmercats, com els que es refereixen ais resultáis obtinguts - mostren que I'área de la

Unió Europea (UE) té, actualment, un retard important respecte ais seus dos principáis

competidors, els Estats Units i el Japó, peí que fa a les activitats de R-D.

La despesa interna en R-D (DIRD), expressada en percentatge de PIB, fou, l'any 2000,

d'un 3% al Japó, d'un 2,7% ais Estats Units i només d'un 1,9% al conjunt de la UE.

L'any anterior, la DIRD per habitant havia estat de 896,3 dólars (en paritat de poder

adquisitiu, PPA) ais Estats Units, de 750,6 dólars al Japó i de 418,2 dóíars a la UE. A

mes, aquesta distancia en la magnitud de la despesa en R-D s'ha anat ampliant en el

decurs deis darrers anys: mentre que ais Estats Units la DIRD va créixer d'un 2,4% a

un 2,7% entre l'any 1994 i el 2000, a la UE aquell percentatge d'un 1,9% del PIB

gairebé no s'ha modificat en els darrers deu anys.

Aixó ha fet que la diferencia entre el volum de recursos destinats pels Estats Units a la

R-D i els que ha dcstinat la UE a aquesta matcixa fínalitat assolis l'any 2000 una

quantitat propera ais 124 mil milions d'Euros, una xifra que (a preus constants) era

dues vegades mes gran que la que s'havia enregistrat sis anys abans, l'any 1994.

Les diferencies son també notables peí que fa al nombre d'investigadors (equivalents a

temps complet) per cada 1000 actius. L'any 1998, el Japó en tenia 9,26, els Estats Units

8,08 i la UE només 5,28. Així matcix, la taxa de creixement d'aquest indicador (des de

1995) ha estat molt mes elevada ais Estats Units (un 6,21%) que a la UE (un 2.89%) i,

també en aquest cas, que al Japó (un 2,57%).

La distribucio per sectors d'aquests investigadors és també forca diferent en aqüestes

tres árees. La concentrado d'investigadors en el sector empreses és molt mes gran ais
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Estats Units (el 83,3% del total) i al Japó ( el 65,8%) que a la UE (que és només del

50%). En contrapartida, la presencia d'investigadors a les universitats i al sector públie

és mes alta a la UE.

La major part deis indicadors de resultats científics (el nombre de publicacions

científiques o el nombre de publicacions mes citades), com també els indicadors de

resultats tecnológics (el nombre de sol-licituds de patents) i els indicadors de resultats

d'innovació (la quota de mercat de les exportacions de productes high-tech o el pes

relatiu d'aquests productes en el volum total del comerc exterior) confirmen, així

mateix, la superioritat actual deis Estats Units en comparació a la UE.

L'any 2001, el nombre de publicacions científiques per milió d'habitants ais Estats

Units fou de 926, front a 818 a la UE i 648 al Japó. El percentatge de publicacions mes

citades (respecte al total de publicacions científiques) va ser, aquest mateix any, de

1,6% ais Estats Units, de 0,59% al Japó i només de 0,25% a la UE.

El nombre patents d'alta tecnología sol-licitades l'any 1999 front a POficina Europea de

Patents (OEP)2 foren 17,9 (per cada milió d'habitants) a Tarea de la UE, una xifra

inferior a les 29,5 ais Estats Units i les 27,4 del Japó. Aquesta diferencia encara

s'accentua mes si es considera el nombre de les sol-licituds de patents també d'alta

tecnología presentades a TOficina de Patents i Marques deis Estats Units (USPTO)3: en

aquest cas, l'any 1998, els Estats Units en presentaren 84,3 (per milió d'habitants), el

Japó 80,2 i els paisos de la UE només 11,1.

Finalment, la quota del mercat mundial de les exportacions de l'UE de productes d'alta

tecnología era d'un 17.6% l'any 2000; aquest mateix any, la quota deis Estats Units era

d'un 21,7% i la del Japó d'un 13,3%. Així mateix, les exportacions de productes high-

2 Els grups de patents d'alta tecnologia inclouen els medicaments, la biotecnología, les tecnologies de la
informado i el sector aeroespacial..
3 Els grups de patents d'alta tecnologia en el registre de la Oficina de Patents i Marques deis Estats Units
(USPTO, US Patent and Trade Mark Office) son els mateixos que els de l'Oficina Europea de Patents (OEP).
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íech representaven el 20% del total d'exportacions de FUE, front a un 30% en el cas

deis Estats Units i un 27% en el cas dcljapó.

Aqucst menor esforc d'inversió en R-D, que ha dut a terme l'UE respecte ais seus

competidors, ha tingut, sense dubte, unes repercussions negatives; en particular, ha

contribuir, parcialment, a que el guanys de productivitat del treball fossin inferiors des

de mitjans de la década deis 90 ( i per primer cop en les darreres tres décades) ais

esdevinguts en els Estats Units: a Tarea de l'UE, el creixement anual mitjá del PIB per

ocupat en el períodc 1995-2001 a Parea de l'UE fou d'un 1,3%, mentre que ais Estats

Units fou d'un 2,5%. L'any 2001, la productivitat del trebaíl a FUE era 27 punts

percentuals mes baixa que ais Estats Units.

Molts experts consideren que una de les principáis raons d'aquesta menor performance de

la UE en Pámbit de la R-D rau en la menor implicado que, en aquesta área, té el sector

empresarial, en comparació ais Estats Units i al Japó. Tot i que, per descomptat,

l'cxistcncia d'una base científica eficient és un factor fonamental per garantir el ritme i

la conrinuitat deis processos innovadors, sense un sector empresarial dinámic, dotat

d'una bona capacitat d'absorció deis avéneos científics i tecnológics, la disposició a

innovar s'acaba per esmorteir. L'emprcsa está, dones, en el cor del procés d'innovació

i, per tant, les activitats de R-D que duu a terme el sector empresarial ocupen un lloc

privilegiat en el conjunt del sistema de recerca i innovado d'un área económica

determinada.

Al respecte, el sector empreses de la UE palesa una clara inferioritat peí que fa a la xifra

de despesa en R-D que s'executa en el propi sector: l'any 2000, ais Estats Units aquesta

despesa equivalía al 2% del seu PIB, i el 2.15% al Japó; en canvi, a la UE aquest

perecntatge era nomes del 1.25%. Per altra banda, la R-D que financaven les empreses

deis KstfltS I InitS P.CIinVíllia tirinas!- mitpjy anu -a un 9 1% Aa \n £*«!« »¡fi™ J~ 1— -1
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L'evolució de la despesa empresarial en R-D a la UE al llarg de la década deis anys 90

ha anat forca per sota de la deis Estats Units

Molt probablement, aquesta disparitat en el comportament de les empreses respon, en

gran mesura, a diferencies en la estructura industrial d'aquestes tres árees. Ais Estats

Units aquesta estructura está mes especialitzada en els sectors d'alta tecnología que en

el cas de la UE: així, segons dades del quadre d'indicadors de la innovació dé l'any 2001

- que preparen els servéis de la Comissió Europea4- el percentatge del valor afegit de

Teconomia que representaven aquest any els sectors d'alta tecnología era d'un 25,8% en

el cas deis Estats Units, del 13,8% en el cas deljapó i d'un 8,2% en el cas de Tarea de

la UE.

Una gran part de les diferencies entre els Estats Units i la UE en materia de R-D prové

del diferent pes que en ambdues árees teñen la industria de defensa i el sector de les

tecnologies de la informado i de les comunicacions (TIC)5. Tanmateix, aquesta

diferencia en el pes relatiu d'aquestes industries molt intensives en tecnología no

explica íntegrament la distancia que hi ha en l'esforc en R-D de la UE d'ambdues árees:

en la major part deis sectors, inclosos els sectors industriáis d'intcnsitat tecnológica

mitjana o feble i els sectors terciaris, les empreses europees inverteixen menys en R-D

en proporció a la seva xifra de negoci que els seus homólegs nord-americans. Aixó

significa que les empreses de l'UE teñen la tendencia a especialitzar-se en productes i

servéis tecnológicament menys elaboráis. Així mateix, l'evidcncia indica que les petites i

4 Veure: Comisión de las Comunidades Eruopeas, Documento de Trabajo de los Servicios deja Comisión.
Cuaderno de Indicadores de la innovación 2001, SEC (2001) 1414, Brussel les, 14.9.2001.
5 Els crédits pressupostaris assignats per l'Estat a la R-D del sector de defensa son cinc vegades menors a la
UE que ais Estats Units (al voltant de 10 mil milions i de 50 mil milions d'Euros, respectivament).
L'augment del pressupost de defensa que es planteja el govem nord-americá dura la xifra anterior ais 54 mil
milions d'Euros Pany 2003; aixó augmentará encara mes la distancia en aquest ámbit. D'altra banda; la
despesa en R-D en el sector de les TIC és tres vegades superior ais Estats Units que a Europa. El retard
d'Europa es palesa en el fet que el 52% del conjunt de les inversions deis pa'isos de l'OCDE en la recerca
sobre les TIC es concentra ais Estats Units, front al 22% al Japó i només el 15% a la UE.
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mitjanes empreses europees inverteixen relativament menys en R-D que les empreses

nord-americanes del mateix rang6.

Una altra tendencia inquietant en aquest sentit és la orientació creixent de les despeses

en R-D de les empreses transnacionals cap ais Estats Units, circumstáncia que palcsa

una persistent disminució del poder d'atracció global de la UE com a lloc d'implantació

per aqüestes activitats. Per il-lustrar aquesta tendencia, cal remarcar que, l'any 1991, els

Estats Units i els tres principáis estats membres de la UE (Alemanya, Franca i Gran

Bretanya) varen atreure al voltant del 45% del conjunt de les inversions transnacionals

de les empreses de la zona OCDE. L'any 1998, aquests tres.paisos europeus nomes

varen atreure el 35% d'aquelles inversions, mentre que la part deis Estats Units havia

pujat fins al 55%7.

6 Veure: Comission Européenne, Troisiéme rapport sur les indicateurs scientijiques et teclmiques, 2002.
7 Veure: OCDE (2001), Mésurer la mondialisation. Le poids des multinationales dans les économies de
i'OCDE.
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3. L'organització de la recerca a la Unió Europea

La insuficiencia de recursos financers no és Túnica font de febleses de la UE en Támbit

de la R-D, altres importants mancances deriven de la forma en que está organitzada la

recerca en aquesta área.

El principal marc de referencia de les activitats de R-D a Europa és nacional. Els

mitjans que es destinen a les diferents iniciatives de cooperació científica i tecnológica

europees, comunitáries i intergovernamentals no superen el-17% del conjunt de la

despesa pública civil dedicada a la recerca a la UE. "Avui en dia - assenyalava ja la

Comissió Europea el gener del 20008- Tesforc de recerca europeu no és realment sino

la simple addició deis esforcos deis 15 estats membres de la Unió. La fragmentació deis

esforcos, Taillament i la compartimentació deis sistemes nacionals de recerca i la

disparitat deis régims reglamentaris i administra tius teñen conseqüéncies que agreugen

els efectes de la menor inversió total en coneixement".

Cal assenyalar, en primer lloc, que els 15 estats membres actuáis de la UE destinen una

quantitat de recursos molt desigual ais seus respectius sectors de R-D. Mentre que hi

ha paisos en els quals la DIRD (en percentatge del PIB) superava, Tany 2000, la deis

propis Estats Units i del Japó - és el cas de Suécia (3,8%) i Finlandia (3,4%)- , en altres

paisos aquests recursos no arribaven a 1*1% — és el cas de Grecia (0,7%), Portugal

(0,8%) i Espanya (0,9%)-; veure el gráfic 1. Així mateix, certs Estats membres de la

UE, en particular alguns deis paisos nórdics, mostren uns indicadors de performance del

seu esforc en R-D millors que els que s'obtenen ais Estats Units i al Japó.

8 Veure: Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión al Consejo, a! Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Hacia un espacio europeo de
investigación, COM (2000) 06, Bruxelles, 18.1.2000.
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Gráfíc 1. Despesa interna total en R-D (DIRD), en percentatge del PIB deis
Estats membres de la Unió Europea*1), deis Estats Units i del Japó: darrer any
disponible*2)

lispanya ! • • • •

Catalunya

Cí recia • ^ ^ • B

-í
Italia • • • •

Portugal • • • •

i

A

^•••^^0,9
1,1

wmmm 0.7

wmama^^m í.o

• • • ¡ • 0 , 8

-

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4

Notes:
(') La dada general corresponent a la Unió Europea és una estimado de FEurostat, sense incloure
Luxemburg.
(2) Bélgica, Dinamarca, Grecia, Holanda, Italia, Suécia: any 1999; la resta de paísos: any 2000.
Font: Direcció General de Recerca de la CE (2002): Towards a Eitropean Research Área. Key Figures 2002.

Aquesta disparitat la inversió en R-D es encara mes gran a nivell regional. Les deu

rcgions curopees que destinen una part mes gran del seu PIB a la despesa en R-D están

localitzades només en quatre deis quinze paísos que té actualmcnt la UE; aquests

paísos son: Alemanya amb cinc regions (Braunschwcig, Stuttgart, Oberbaycrn,

Tübingen i Rheinhcssen-Pfalz), Finlandia amb dues regions (Pohjois-Suomi i

Uusimaa), Franca amb altres dues regions (Midi-Pyrenees i lie de France) i el Regnc
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Unit amb una regió (Eastern). En totes aqüestes regions, els anys 1997 i 1998, la DIRD

superava de molt el 3% del seu PIB - veure el quadre 1. L'any 1997, 28 regions sobre

211 realitzaven el 50% del total de la despesa de la UE9. En valors absoluts, una única

regió - la regió francesa de Tile de France - concentrava l'any 1999 el 9% de tota

aquesta despesa.

Quadre 1. Les deu regions europees amb una major intensitat de despesa en R-
D

Regions

Braunschweig (Alemanya)
Sttutgart (Alemanya)
Oberbayern (Alemanya)
Tübingen (Alemanya)
Pohjois-Suomi (Finlandia)
Vusimaa (Finlandia)
Midi-Pyrinées (Franca)
Eastern (Regne Unit)
Rheinhessen-Pfala (Alemanya)
lie de France (Franca)

Any

1997
1997
1997
1997
1998 "

"1998
• " 1998

Í998
1997"
1998

DTRD en % del
PIB
4,84
4,79
4,38 '
4,05"
3,82 "
3,73
3,70
3,64
3,50
3,43

Font: Eurostat

En comparado a aquests percentatges, l'any 1998, de les 17 Comunitats Autónomes

espanyoles, en només tres d'elles la despesa total en R-D (en percentatge del PIB

respectiu) superava 1'1%: Madrid (1,61%), el País Base (1,24%) i Catalunya (1,09%)'°.

Des de 1984, el principal instrument amb que compta la UE per definir les prioritats

en materia de recerca a nivell europeu son els Programes Marc de Recerca (PMR), de

9 En materia de patents la concentrado regional a l'UE és encara mes gran. Segons dades de l'Eurostat, de
només 21 de les 211 regions de l'UE han procedit mes de la meitat de les demandes de patents dipositades a
l'Oficina Europea de Patents, i de només 13 regions, mes de la meitat de les demandes de patents d'alta
tecnología.
10 L'entrada a la UE deis pa'ísos candidats accentuara encara mes aquesta desigualtat territorial de la R-D. Tot
i que no hi ha informado sobre la DIRD de les regions d'aquests pai'sos que permeti estimar en quina mesura
pot augmentar el grau de polarització geográfica de les activitats de R-D a la UE un cop s'hagi produít la
seva adhesió, cal recordar que, de totes elles, només la regió de Praga supera, actualment, el PIB per cápita
cátala. Per tant, és molt probable que la despesa en R-D de les regions de tots aquests pa'ísos no sigui tampoc
superior, en cap cas, a la de Catalunya.
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carácter plurianual. Aquests programes están concebuts com un complemcnt de la

inversió (pública i privada) que realitzen els Estats membres, a la qual no prctenen

substituir. Per aquest motiu, l'orientació básica deis PMR es la de financar només la

recerca pre-competitiva en cadascun deis ámbits que es consideren prioritaris,

fomentar dins d'ells la multidisciplinarietat i estimular la cooperació entre partmrs

públics (universitats i centres públics de recerca) i privats (empreses). D'aqucsta

manera, els PMR tracten d'actuar com a catalitzadors de moltes iniciatives i projectes

de recerca a nivell europcu, i també com a palanca per influir en Foricntació de la

inversió en aquest camp. Així, si bé el pressupost de Factual VIé PMR (2002-2006) —

uns 17.5 milers de milions d'Euros — només representa al voltant del 5,5% de Fcsforc

financer públic total deis quinze Estats membres actuáis de FUE, el PMR pretén ser

una eina que ajudi a arrossegar altres inversions (publiques i privados) en R-D i que

mobilitzi i posi en contacte a la comunitat investigadora europea11.'

A mes deis recursos que es dediquen ais PMR, cal considerar també una segona font de

recursos destinats, en aquest cas, al financament d'infras truc tures per la recerca i per la

formado de personal investigador, amb una important repercussió a les regions amb

un nivell económic (totalmcnt o parcial) inferior a la mitjana de la UE: es tracta deis

recursos que provenen deis Fons Estructuráis i de Cohesió.

1 En canvi, "es troben a faltar mecanismes, en forma de pressupostos adequats, en innovado (a part de la
petita quantitat que destina el propi PMR) i en educació superior. Tant la innovació com l'educació superior
están en mans del governs que , d'altra banda, no están disposats a renunciar n¡ a una engruna de sobirania en
aquests camps en favor de la integrado". Veure: E. Banda: "Ciencia, Tecnología e Innovación. ¿Puede
España converger con Europa?", Papeles de Economía Española, 91, 2002, p. 101.
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4. La situació de la R-D ais paísos candidats

En conjunt, el volum de recursos financers que els paísos candidats a l'adhesió a la UE

destinen a la R-D equival només al 1,7% del total de la despesa que realitzen el quinze

Estats membres actuáis en aquest tipus d'activitats. Aquesta xifra mostra, amb claredat,

el retard considerable d'aquests paísos. Cap d'ells s'apropa a la mitjana de la DIRD (en

perceñtatgc respecte al PIB) de la UE (1*1,9%): només les DIRD de dos d'ells,

Eslovénia (amb un 1,51%) i la República Txeca (amb un 1,24%) superen actualment, el

llindar de Tl%. Un segon grup de paísos - Polonia (0,75%), Estonia (0,75%), Hongria

(0,69%) i la República Eslovaca - fan un esforc financer en R-D semblant al deis dos

Estats membres actuáis mes endarrerits en aquest camp, Portugal (0,8%) i Grecia

(0,7%). La resta de paísos candidats teñen encara una DIRD mes baixa: Lituánia (0,6%,

Bulgaria (0,57%), Letónia (0,41%), Romania (0,4%) i Xipre (0,25%) - veure el gráfic 2.
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Gráflc 2. Despesa interna total en R-D (DIRD), en percentatge del PIB a la
Unió Europea (mitjana)*1) i ais paisos candidats: any 1999

Unió liuropea

l.íslovciiia

República Txeca

Estonia

Polonia

Hungría

República I eslovaca

I.íruánia

Bulgaria

I .ctünia

Romanía

Xiprc

0,5 1,0 1,5 2,0

Notes:
0) Estimado de l'Eurostat; no inclou Luxemburg.
Font: Eurostat (2002): R-D and Innovation Statistks in Candidate Countñes and the Ríissian Federalion. Data
¡990-99.

Tanmateix, cal destacar que la situado deis paisos candidats en termes de recursos

humans dedicats a la R-D és, aparentment, mes favorable. En efeetc, tal com mostra el

quadre 2, en conjunt aquests paisos disposen de gairebc 144 mil investigadors (ocupats

a tcmps complet), un nombre que representa el 15,6% del total d'investigadors que hi

ha, actualment, en tot l'ámbit de la UE.. Aquesta abundancia de personal investigador

respon, en part, al bon nivell educatiu que ha assolit la póblació en molts d'aquests

paisos candidats, circumstáncia que repercutcix en la disposició d'una xifra relativament

elevada de titulats en disciplines científiques i tecniques.
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Una característica d'aquests paisos és que , en la major part d'ells, el percentatge de la

despesa en R-D que financa el sector empreses és mes baix que el mateix percentatge

en el conjunt de Parea de la UE que era cTun 56,3% , Pany 1999, Aquest mateix any,

només un deis paísos candidats superava aquell percentatge: es tracta d'Eslovénia (amb

un 56,9%). Al voltant de la cota del 50%, només se situaven altres tres paisos. La

República Txeca (52,6%), Romania (50,2%) i la República Eslovaca (49,9%). En la

resta de paisos, aquest percentatge era molt mes baix.

El repartiment deis investigadors entre els diferents sectors institucionals respon,

lógicamcnt, a la mateixa pauta. Així, mentre a la UE el 50% del personal investigador

treballa en el sector empreses, aquest percentatge és notablement inferior en tots els

paisos candidats (excepte Romania). En contrapartida, la proporció deis investigadors

que treballen en institucions dependents de les Administra ció ns publiques i a les

universitats es forca mes alt que a la UE.

Quadre 2. Resultáis económics, científícs i tecnológics deis paisos candidats en
comparado amb la Unió Europea

Bulgaria
Eslovénia
Estonia
Hongria
Letónia
Lituánia
Polonia
Romania
Rep. Eslovaca
Rep. Txeca
Xipre
Unió Europea

DIRD

"" 0,57 ~
1,51
0,75
0,69
0,41
0,60
0,75
0,40
0,66
1,24
0,25
1,93

DIRD
Ftnancada

per les
AAPP

I "69,7 '

I 36,8
í 64,8
! 53,2

55,6
-

58,5
46,7
47,9
42,6

¡ 68,5
34,2

Fínancada
per les

empreses
í " 22,8
i" 56,9
1 24,2
¡ 38,5
; 15,7

. 38,1

i 50,2 "
49,9
52,(T~

; 17,4
, 56,3

N bt
d'Investi-

gadors

~ TÓ.580 '
4^427
3.002
12.579
2.626
7.777

56.433
23.473
9.204
13.535

278
919.796

Investigadors per sector

AAPP

¡ 66,7 \
1 34,1 !
í 20,7 I
: 36,2 :

28,6
1 32^9
1 19,2
1 24,3 1

26,4
31,6 i

1 29,7
14,2 ,

Empreses

( V
11,8
34,8
12,6 "
25,9
7,3
3,7
18,3
65,8
27,4
42,9
23,1
50,0

•• Educac íó

Superior
(%)

r '" 20,9
] " 29,5 '
I • 66 ,3

37,9
64,1
63,4
62,5
9,9

46,2
25,0 "

' "42,7
34,3

Font: Direcció General de Recerca de la CE (2002): Tomarás a European Research Área, Key Figures 2002.
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Aqucst poc protagonisme (en esforc financer i en recursos humans) del sector

empreses deis paisos candidats en les activitats de R-D és, molt probablcment, la seva

principal mancanca en aquest camp. L'escás desenvolupament d*una R-D in house en

aqucst sector es el resultat del retard deis processos de privatització i de modernització

de l'aparcll productiu d'aquests paísos i, simultániament, del retard també en la creació i

difusió d'institucions de salvaguarda deis drets de propictat intellcctual.

Tot plegat, repercuteix en una pobra performance en la capacitat de generar i, sobretot,

d'absorbir nou coneixement tecnológic. El nombre molt reduit de sol-licituds de

patents per part d'aquests paisos candidats és un indicador ciar d'aquesta feblesa. Com

hom pot veure en el quadre 3, Eslovénia — el país que Tany 1999 va presentar mes

sol-licituds de patents front la OEP - en va presentar 22 ( per miliÓ d'habitants), una

xifra molt allunyada de la mitjana de Tarea de la UE que fou, aquell mateix any, de 126.

També el nivcll de la quota d'exportacions de productes high-tech en el conjunt de les

exportacions d'aquests paisos román per sota de la quota (mitjana) del conjunt de la

UE. Només en el cas d'Hongria (amb un 22,9%), d'Estónia (amb un 21,7%) i de Malta

(amb un 64,4%) aqucst percentatge és mes alt, molt probablement com a resultat del

fort flux d'inversió directa estrangera que han rebut en alguns sectors d'alta tecnologia.

Aqucst capacitat exportadora depén, dones, mes del rcsultats de la R-D realitzada en

els paisos d'on provenen aqüestes inversions directes que no pas de Tcsforc autócton

en aqüestes activitats.
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Quadre 3. Resultáis económics, científics i tecnológics deis pai'sos candidats en
comparació amb la Unió Europea

PIB per
cápita

Crcixement
anual PTB
(1995-2000)

Patents per
milió

d*habitants
(1999)(2)

Publicacions
per milió

d'h abitan ts
(1999){3)

Exportacions
"high tech"

en % del
total de les

exportacions
(2000)(4)

Bulgaria
Eslovénía
Estonia
Hongria
Letónía
Lituania
Malta
Polonia
Romanía
Rep. Eslovaca
Rep. Txeca
Xipre
Unió Europea

6.510
15.970
9.820
11.880
7.710
8.730

-
9.210
5.860
11.060
13.280
18.460

23.200(8)

-0.83
4.34
4.90
4.02
"5Í28
3.,33
4.37
5.14
-1.33
3.78
1.22
3.78"
2.63

22. 1
í

- 1 2 :
3 "L"
V i
5 !

~"i • r"
i :
-

1 0 ( 5 ) í

"Y "~ ¡
126

185
577
330
370
143
127
67

221
70

293
352
170
755

2 .3 Í < 1 J

3.7^
i 21.7
i 22.9

" ¡" 2.2
2.7'

64.4ra

4.5
4.1 ra

7.8
i 2.7"
1 19.7(9)

Notes:
O En PPS a preus corrents.
(2) Patents europees.
(3) Publicacions en 11 camps científics i tecnológics.
(4) Industria aerospacial, ordínadors i maquinaria d'oñcina, electrónics, instrumental de precísió,
industria farmacéutica, maquinaria eléctrica, química, maquinaria no eléctrica i armament.
(5) Les dades de la República Txeca i Eslovaca no es poden separar.
P91997
P)1999
(8) Estimació
(9) Comer? fora de l'UE.

Font: Direccíó General de Recerca de la CE (2002): Tomarás a Huropean Research -Área, Key Figures 2002.

No obstant, no cal menystenir les potencialitats d'aquests pai'sos candidats en el camp

de la recerca en un futur que no será pas immediat. Com s'ha dit, aquests paisos

disposen d'una base de personal investigador d'una certa entitat. Aixó es reflecteix en

uns indicadors de producció científica (nombre de publicacions) relativament bons; és

el cas — tal com mostra el quadre 3- d'Eslovénia i, en menor mesura, d'Hongria, de la
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República Txcca i d'Estónia. Pero, per mobilitzar aqüestes potencialitats calen, per

suposat, mes recursos, i sobretot una transformado radical de les relacions que

actualment mantenen els principáis protagonistes deis respectius sistemes nacionals

d'innovació (les empreses, les admirastracions publiques i els centres públics de

recerca que deponen d'elles i les universitats) que asseguri una major fluídesa (i eficacia

en la coordinado) deis esforcos en materia de R-D. Molt probablcmcnt, el

desenvolupament d'una infraestructura de recerca rellcvant en aquests paísos será - tot

i cls avantatges que poden obtenir en aquest camp de l'adhesió a la UE — qüestió de

forca temps i de moka lucidesa.
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5. La situació actual de la R-D a Catalunya

Qualsevol análisi de la situació actual de la R-D a Catalunya es presta a una certa

ambivalencia. Si les dades deis indicadors habituáis — d'esforc financer i huma en R-D

i de resultats obtinguts d'ell - es comparen amb la deis paisos candidats ( i de les seves

regions) la nostra posició és, en la major part deis casos, avantatjosa. El mateix succeeix

si la comparació s'estableix amb el conjunt de l'Estat espanyol ( o de la majoria de les

seves comunitats autónomes). Pero, la nostra referencia no pot ser aquesta. El nostre

mirall ha de ser el conjunt de Tactual UE i, en particular, els Estats membres ( i les

regions europees) capdavantcrs en aquest camp. Molt mes si es té en compte que, com

s'ha dit, la R-D és una peca clau en la potenciado de la productivitat i de la

competí ti vi tat de la nostra economía i, en conseqüéncia, del benestar económic del

país.

L'any 2000, Catalunya va destinar poc mes de 1262 milions d'Euros a R-D. Aquesta

quantitat equivalía a un 1,11% del PIB i a un 22,1% de la despesa total en R-D en el

conjunt de PEstat espanyol. Si bé aquest esforc financer ha augmentat, en termes

nomináis, en un 73,4% des de 1987, es manté molt per sota de la mitjana del conjunt

de Tarea de la UE que — com s'ha dit abans- era d'un 1,9% l'any 2000. En comparació

amb els paisos candidats la DIRD catalana ( en percentatge del PIB) és només inferior

a la d'Eslovénia i a la de la República Txcca12.

Els recursos humans dedicats a la R-D segueixen una pauta semblant L'any 1997, a

Catalunya hi havia 3,3 d'investigadors ocupats a temps complet ( per cada 1000 actius),

una xifra inferior també a la mitjana de la UE (5,3) i lluny de la deis paisos

capdavanters a nivell mundial13.

12 La DIRD de Catalunya (en termes del PIB) és infeior també a la de dues Comunitats autónomes
espanyoles: Madrid (1,67%) i el País Base (1,2%).
13 En aquest mateix any, el Japó disposava de 9,2 investigadors (per cada 1000 actius), Suécia (8,6),
Finlandia (8,4), Dinamarca (6,1), Franca (6,0) i'Alemanya (5,9).
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Tanmatcix, la productivitat científica per cápita es relafivament satisfactoria a

Catalunya. El nombre de publicacions científiques per investigador era de 0,41, l'any

1997, un nombre superior, en aquest cas, a la mitjana de la UE, que fou de 0,30, i a la

alguns paísos que inverteixen mes que nosaltrcs en el camp de la recerca14.

Aqucsts resultats, fins a cert punt sorprenents, s'expliqucn - almcnys en part - peí

nombre relativament baix a Catalunya d'investigad o rs que es dediquen al

desenvolupament tecnológic, els quals acostumen a publicar menys que cls

investigadors que fan recerca mes básica.

Per altra banda, si s'analitzcn els indicadors de qualitat de les publicacions deis

investigadors catalans, els resultats no son ja tant dcstacats. El factor d'impacte

d'aquestes publicacions (el nombre total de citacions en rclació al nombre de

publicacions) era inferior a la mitjana de la UE: 2,42 front a 2,83, respectivament, l'any

199815. Tanmateix, 1'evolució d'aquest indicador ha cstat ascendent a Catalunya des de

fináis deis anys 80. Aquest creixement, de l'ordre d'un 50% - del quinquenni de 1988-

1992 fins al quinquenni 1994-1999 - ha estat molt superior a Texpcrimentat en el

conjunt de la UE, que fou en aquest mateix períodc al volrant del 25%.

Tampoc cls indicadors de performance tecnológica son, comparativament, massa

satisfactoris. Es cert que Catalunya és la Comunitat autónoma cspanyola que té el

nombre mes elevat de sol-licituds de patcnts front a POEP: 51,3 (per milió

d'habitants), l'any 2000 (un nombre superior a les presentades per la Comunitat de

Madrid que foren 37,1 ). Pero aquesta xifra és molt mes baixa que la mitjana de Tarca

de la UE (140,7). A mes la xifra absoluta de sol-licituds de patents presentades per

14 És el cas de Dinamarca (amb 0,39 publicacions per investigador), Suécia (0,37), Franca (0,29) o
Alemanya (0,25).
15 Una xifra també allunyada del factor d'impacte de les publicacions científiques a altres paísos com els
Estats Units (3,78), Holanda (3,44), Dinamarca (3,37), Suécia (3,34), Bélgica (3,22), Regne Unit (3,21),
Finlandia (3,15), Alemanya (3,13) o Franca (2,89).
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Catalunya — 305 — és també forca mes baixa que el nombre presentat per cadascuna de

les regions , així mateix, líders de vuit deis quinze Estats membres de la UE16.

Hi ha dues raons principáis del nostre retard en materia de R-D: la estructura del seu

financament i els defectes i insuficicncies del marc competencial.

En relació a la primera d'aquestes raons, cal destacar la encara feble aportació del

sector empreses en aquest camp. L'any 2000, aquest sector va destinar uns 850 milions

d'Euros a R-D, una xifra que equival al 0,75 del PIB cátala. Aquest percentatge, si bé

supera la mitjana de PEstat espanyol (0,51%) román molt per sota que la mitjana de la

UE (1,25%). Significativament, l'esforc del sector empreses cátala en R-D és inferior

també al que realitzen ducs altres Comunitats autónomes espanyoles: el País Base

(0,94%) i Madrid (0,91%).

Aquests recursos procedents de les empreses representen el 67,4% del total de la

despesa en R-D, una proporcio mplt propera de la que destina aquest sector en el

conjunt de la UE. Pero aquesta xifra es enganyosa perqué amaga una altra característica

negativa de la inversió en R-D a Catalunya: el pes molt escás que té la contribució de

les administracions publiques. Deixant de banda les universitats catalanes, que

mobilitzaren l'any 2000 mes de 304 milions d'Euros (xifra equivalent al 0,27% del

PIB), l'aportació de les administracions publiques fou només de 94,4 milions (un

0,08% del PTB cátala). Aquesta magnitud representa només el 7,5% del total de la

despesa en R-D, un percentatge molt per sota de la mitjana espanyola de la contribució

de les administracions publiques que és d'un 15,8% - veure el gráfic 3. Aixó respon, en

gran mesura, a la forta centra lització de la despesa pública en R-D a Espanya i a la seva

concentrado a la Comunitat de Madrid, on teñen la seu els principáis Organismes

Públics de Recerca. A aquesta comunitat es destinaren, l'any 2000, prop de 478 milions

16 íle de France , a Franca, en presenta 3424, Oberbayern (Alemanya) 3092, Noord Brabant (Holanda) 1575,
Llombardia (1371), Estocolm (Suécia) 1038, Dinamarca 903, Uusimaa (Finlandia) 806 i East Anglia (Regne
Unii) 682 .
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d'Euros, xifra cquivalent al 0,46% del scu PIB i a un 27,6% del total de la despesa en

R-D rcalitzada, aquest mateix any, en aquest territori.

Gráfic 3. Despesa interna total en R-D a Catalunya i a Espanya per sectors
d'ocupacíó: any 2000 (en percentatges del total)
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Aquesta Ínferioritat en l'aportació pública a la R-D a Catalunya respon tambe a la

segona de les fcblcscs esmentades mes amunt: les insuficiéncies del mate competencial

en materia de recerca.

D'acord amb l'article 9.7 de l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat de Catalunya te

competencies exelusives en l'ámbit de la recerca, sensc perjudici de les competcncies

que l'articlc 149.1.15 de la Constitució Espanyola confereix al Govcrn de l'Estat amb

rclació a la organització i a la coordinado general de la investigado científica i técnica.

"Tanmateix, com asscnyala el text del III Pía de Recerca de Catalunya 2001-200417, el

traspás de recursos de recerca des de l'A¿ministrado central a la Generalitat no s'ha

produít, com a conscqücncia de la interpretació que el Govern de PEstat va fer de

17 Veure: III Pía de Recerca de Calalunva 2001-2004.



Patronat Cátala Pro Europa - Fundado Jaume Bofill
Hls efectes de ¡'ampliado europea

sobre la recerca i el desenvolupamenr (r-d) a (Catalunya

l'esmentat article 149.1.15 de la Constitució i de la desestimado, l'any 1992, del recurs

d'inconstitucionalitat que el Govern de la Generalitat va presentar contra el contingut

de la Ley de Fomento y Coordinación General de la Investigación Científica y Técnica, també

coneguda com a Llei de la Ciencia."

Com a conseqüeneia d'aixó, ni els centres del CSIC ubicats a Catalunya, ni els recursos

per financar la recerca duta a tcrmc a les universitats publiques catalanes no han estat

transferits, la qual cosa condiciona notablement l'establiment d'una política de recerca

propia per part del Govern de la Generalitat.

Ates aquest marc competencial, la Generalitat ha tractat de dotar-se d'instruments

propis per intervenir en el camp de la R-D, en particular la creació (l'any 1980) i la

ulterior reorganització de la Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovado

Tecnológica (CIRIT)18, la constitució, Pany 1992, del Comissionat per a Universitats i

Recerca i la posta en marxa, aquest mateix any, deis Plans de Recerca quadrienals per

tal d'estimular i coordinar els esforcos i actuacions en el camp de la recerca i de la

innovació tecnológica. Mes recentment, les funcions del Comissionat han estat

transferides al nou Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació

(DURSI).

En aquest context, el Pía de Recerca (i, en especial, el tercer actualment vigent) pretén

teñir un carácter dinamitzador en l'ámbit de la R-D i de contribuir a rendibilitzar els

recursos que obtinguin els diferents grups de recerca a les convocatóries del Plan

Nacional de Investigación y Desarrollo i del Pía Marc de Recerca de la UE19 .

18 La CIRIT és un organ col.legiat del Govern de la Generalitat que té la responsabilitat de coordinar les
diverses activitats d'R-D que duen a terme els diferents Departaments de 1'administrado autonómica
catalana.
19 Aixi mateix, el III Pía de Recerca estará complementat peí Pía d'Innovació que elabora el Departament de
Treball, Industria, Comerc i Turisme de la Generalitat de Catalunya, i que gestiona el CIDEM.
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6. Invertir la tendencia a Europa: cap a un Espai Europeu de Recerca.

El mes de marc del 2000, a la cimera europea de Lisboa, els caps d'Estat i de govern de

la UE varen fixar un objectiu ambiciós per aquesta área, que calia assolir durant la

década present: transformar la UE en "Fcconomia del coneixement mes competitiva i

mes dinámica del món, capac de garantir un creixement cconómic durador

acompanyat d'una millora quantitativa i qualitativa de l'ocupació i d'una cohesió social

mes gran". En aquest context, calia desenvolupar un Espai Europeu de la Recerca

(EER) com una de les etapes esscncials per encaminar la Unió cap aquell objectiu.

"Obrir i integrar millor Fcspai cicntífic i tecnológic europeu - es diu en la Comunicado

de la Comissió Cap a un Espai Europeu de Recerca20 de gencr del 2000- és una condició

indispensable per a donar un nou impuls a la recerca a Europa. Es necessari avancar

des de Factual estructura estática de 15+1 cap a una configuració mes dinámica, basada

en una execucio mes coherent de les accions realitzades pels Estats membres a nivell

nacional, per la Unió amb el seu Programa Marc i altres instruments i per les

organitzacions intergovcrnamcntals de cooperado". "Avui no es pot dir que cxistcixi

una política europea de recerca perqué les polítiques nacionals i de la Unió es

juxtaposen sense formar un conjunt coherent. Per progressar encara mes cal un

enfocamcnt mes ampli que el que s'ha seguit fins ara i la propera ampliado de la Unió

reforca la seva necessitat a d'obrir la perspectiva d'una Europa de 25 o 30 pai'sos, que

no podrá funcionar amb els nivclls emprats fins ara".

El projeetc d'Espai Europeu de Recerca (EER) combina tres objectius

complcmentaris21:

Veure: Comisión de las Comunidades Europeas, Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento
Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones. Hacia un espacio europeo de
investigación, COM (2000) 06, Bruxelles, 18.1.2000, p. 7 i 8.
21 Veure: Commission des Communautés Européennes, L 'Espace Européen de la Recherche: un nouvei élan.
Renforcer, reorientar, ouvrir de nouvelles perspectives, COM (2000) 565 final, Bruxelles, 16-10-2002, p.4.
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• La creació d'un "mercat interior" de la recerca, d'un espai per la lliure

circulado deis coneixements, deis investigadors i de les tecnologies, que

serveixi per estimular la cooperació i la competencia entre els pai'sos i les

regions i permetre una millor assignacíó deis recursos en aquest ámbit.

• Un esforc d'estructurado i d'integració del teixit de la recerca europea; en

particular una millor coordinació de les activitats i les polítiques nacionals de

recerca que representen, com s'ha dit, la part essencial de la recerca duta a

terme a la UE.

• El desenvolupament d'una política europea de recerca que, mes enllá deis

aspectes lligats al financament de les activitats de recerca, abasti tots els

elements que influeixen i condicionen la R-D des de les altres polítiques

publiques, tant a nivell europeu, com a nivell nacional.

En síntesi, el projecte d'EER ha de permetre reunir la massa crítica suficient en els

grans ámbits de progrés del coneixement, aprontar economies d'escala, , assignar

millor els recursos i reduir els efectes externs negatius derivats, en particular, de la

insuficient mobilitat deis factors (especialment, els investigadors) i de la mala (o

desigual) informació deis agents (les administra ció ns publiques, les empreses i,

també, els centres o departaments de recerca).

Gairebé tres anys després del seu llancament, el projecte de constitució d'un EER

ha donat pas a moltes iniciatives, d'entitat molt variada. Els resultáis assolits fins

ara han estat, així mateix, molt desiguals.

L'objectiu a mig termini mes important que es planteja la Unió és sense dubte,

tractar d'eliminar el retard que duu aquesta área peí que fa al volum de recursos

esmercats en les activitats de R-D respecte ais Estats Units i al Japó. En aquest

sentit, el Consell Europeu de Barcelona de marc del 2002 va establir com a fita

BCF Consultors



Patronat Cátala Pro Europa - Fundado Jaumc Bofill

Els cfcctcs de l'ampliació europea
sobre h recerca i el desenvolupamenr ("r-dj a Catalunya

per l'any 2010 assolir un increment de les inversions en R-D en el conjunt de la

UE que permeti que aqüestes assoleixin un nivcll equivalent al 3% del scu PIB.

Naturalment, no tots els Estats membres de la UE, actuáis i futurs (Espanya

entre clls), es poden comprometre a arribar a aquesta xifra de despesa en R-D en

aquest període de temps, pero sí que tots han de contribuir a aquest esfor^

Una condició necessária (i essencial) per fer factible aquesta perspectiva rau en

augmentar de manera significativa el grau de participado de les empreses en el

financament de la R-D; per aixó el Consell Europcu de Barcelona va considerar

que aquesta proporció hauria de créixer del 56% actual al 66% l'any 2010 (cal

recordar que es, en aquest percentatge, que contribueixen actualmcnt les

empreses nord-amcricanes al financament de la DIRD del seu país).

"El principal dcsafiament per suscitar un creixement de la inversió privada en R-

D es diu en una comunicado recent de la Comissió Europea22- consisteix en fer

que la inversió en aqüestes activitats sigui mes atractiva i mes rendible per a les

empreses dins de l'EER". Aixó exigeix la mobilització d'un ampie vcntall de

polítiques de les quals cal destacar les destinades, específicament, a consolidar una

bona base de recerca pública i a afermar els lligams entre ella i el sector

empresarial.

En aquest context, el VIé PMR que estará vigent de 2002 a 2006 és, sense dubte,

una eina important per avancar en l'horitzó de crear un EER. . Aquest Programa

Marc té tres objectius básics:

• La promoció de la cxcel-léncia en la recerca i la coordinació mes eficicnt deis

centres de referencia a nivell curopeu (amb el foment de xarxcs de centres

Veure: Commission des Communautés Européennes, Plus de recherche pour l'Ewope. Objectif: 3% du
PIB, COM (2002) 499 final, Baixelles, II.9.2002, p. 5.
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d'excel- léncia) camps prioritaris de recerca on l'actuació de la UE pugui un

valor afegit.

La potenciació de projectes de recerca que garanteixin una massa crítica

adequada (d'investigadors i altres recursos) que permetin un aprofitament

eficient d'economics d'escala; en particular, la definido de les diferents

accions de manera que puguin exercir un efecte mes vertebrador en les

activitats de recerca realitzades a Europa, grácies a una relació mes intensa

amb les iniciatives nacionals i regionals i amb la resta de les iriiciatives

europees23.

L'estímul de la mobilitat deis investigadors i del personal en formació i, en

general, l'obertura de PEER, a tot el món.

23 Aquest és el propósit deis anomenats projectes integrats i de la participado de la UE (en virtud de l'article
169 del Tractat) en programes de recerca executats conjuntament per diversos Estats memores.
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7. Algunes indicacions per enfortir el sector de la R-D a Catalunya

En aquesta perspectiva cap a la constitució d'un EÉR, cls riscos principáis per a

Catalunya no provenen deis hipotétics efectes de Tadhesió deis paísos candidats

en el propi sector d'R-D. El perill principal provc de les própies mancances que

té, actualment, aquest sector en el Principat; mancances que no son,

exclusivament de recursos, sino també de carácter organitzatiu i institucional.

En aquest context, es poden indi vid ualitzar cinc línics básiques d'actuació:

• Una política de personal investigador que garantcixi una ampliado ( i una

renovado generacional) adequada del coMectiu actual d'investigadors. Aixó

suposa, essencialment, actuar en dues direccions: reformar el sistema de

contractació d'aquest personal i fomentar la seva mobilitat24.

• La promoció de centres de recerca susceptibles de competir a escala

internacional. En aquest sentit, el III Pía de Recerca de Catalunya inclou, com

un deis seus objectius principáis, la creació i potenciació de centres de

referencia que ünguin una dimensió suficient i amb ambició d'excel-léncia. Al

mateix temps, cal ser presents a les grans arces de coneixement (espccialmcnt,

les que identifica el VIé PMR europeu) i potenciar en elles tota iniciativa que

pugui arribar a ser competitiva.

• El foment d'una participado mes activa del sector empreses en la recerca a

Catalunya. Per aixó, cal desplegar un sistema adequat d'incentius25 que faciliti

el compromís continuat de les empreses en el camp de la R-D. En aquesta

direcció, millorar el sistema de relació entre clles i cls centres i institucions

públics d recerca n'és un element cabdal.

L'estructura contractual deis investigadora a Catalunya (i a Espanya) ésta dualitzada. Una gran part d'ells
están integrats en una estructura funcionalrial excessivament rídida, i una altra part (els mes joves o de mes
recent incorporado ) teñen una adscripció precaria ( mitjancant contractes temporals). Cal substituir aquesta
estructura dual per una perspectiva clara de carrera professional (mitjancant una contractació mes estable i
preferentment de carácter no funcionaría!).

En aquest cas, un sistema d'incentius indirecte - de carácter fiscal- sol ser mes efícíent que un sistema de
subvencions directes.
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La pressió per aconseguir una major descentralització de la despesa pública en

R-D a nivell de TEstat espanyol: reclamar la progressiva substitució de Tactual

sistema "hiperecntralitzat" (en el qual els grans centres i infraes truc tures

publiques de recerca están concentrades molt majoritáriament a la Comunitat

de Madrid) per un model policéntric mes semblant a Talemany.

Finalment, contribuir a canviar Tactitud de la societat catalana envers la

ciencia i la técnica.'Com assenyalava recentment el Conseller del DURSI Mas

Colell26, "una estructura científica vibrant només és possible si la societat la

vol; la societat ha de creure que la inversió privada en recerca és important i

ha d'estimular-la i celebrar-la. I la societat també ha d'estar convencuda que la

recerca - a voltes abstracta i d'aparenc^ esotérica - ha de ser receptora , de

vegades privilegiada, de fons públics."

26 Veure: Andreu Mas Colell: Els camins europeas de Catalunya: la recerca, coneferéncia pronunciada al
Museu de la Ciencia de Barcelona.
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Introdúcelo

Parlar de la promocio exterior de la cultura té com a primer problema la

confusió eterna associada al terme "cultura". Mentre uns entenen la cultura

com un sector económic relacionat amb la formado i el lleure, altres la veuen

com el conjunt de trets distintius d'una societat en concret. Hi ha qui li veu una

dimensió simbólica i identitária, altres la circumschuen a un conjunt de

produccions artístiques d'una determinada "qualitat", mentre altres, i podríem

continuar, l'associen a categories de refinament i prestigi. ¿És la cultura un fi en

sí mateixa? ¿S'ha d'explicar com un fet instrumental per assolir cohesió i

benestar?

Com no hi ha cap resposta clara a aqüestes qüestions, els responsables de les

polítiques de promocio cultural exterior han hagut de teñir en compte criteris

qualitatius, territorials, d'especificitat cultural, interessos industrialistes i de

prestigi polític, per al fi decidir els continguts a promoure i l'estratégia a seguir.

El que és indiscutible és que les institucions que han liderat durant molts anys

la política cultural internacional com el Goethe-lnstitut, Nnstitut Francais o el

Britísh Council, han establert en el públie cultural un alt nivell d'expectatives

amb el qual mesurar tota acció oficial de cultural a ('exterior. Quan es parla

d'una presencia oficial de cultura estrangera, tothom s'imagina, a banda de

l'ensenyament de la llengua i els servéis de documentado, uns programes

culturáis selectes, en equilibri exquisit entre la "cultura oficial" i les tendéncies

mes innovadores i independents.

No centrem, dones, aquest capítol en l'exportació de productes culturáis,

perqué els criteris comerciáis no sempre son els adequats quan ens referim a

la projecció cultural a l'exterior. De la imatge que es transmet a través de la



cultura es beneficia no només el sector específicament cultural, sino el conjunt

del país. Les activitats del sector que generen economies d'escala i poden

suposar guanys significatius a través de la exportado, com les industries

audiovisuals i editorials, han de ser un camp mes dins d'una política exterior

global. La política cultural exterior ha de ser sensible ais interessos de les

industries culturáis i a la producció cultural en viu, a les expressions culturáis de

masses i a les minoritáries. D'aquesta manera respondrá a les expectatives

internacionals en materia de política cultural a l'exterior.

En el cas de Catalunya, les accions de política cultural exterior s'han canalitzat

a través del Consorci Cátala de Promocio Exterior de la Cultura (COPEC).

També destinen recursos a l'acció exterior la Institució de les Lletres Catalanes,

el recentment creat Instituí Cátala de les Industries Culturáis, la Comisssió de

Lectorats (que passa a formar part de les tasques de l'encara mes recent

Instituí Ramón Llull), el Departament de la Presidencia a través de la Secretaria

de Relacions Exteriors i altres accions puntuáis vinculades a missions i visites

coordinades des de Presidencia, així com l'lnstitut Europeu de la Mediterránia

(hereu de l'lnstitut Cátala de la Mediterránia).

Aquesta és la situació quan es perfila en l'horitzó del 2004 l'ampliació de la

Unió Europea amb 10 estats i 9 Ñengues mes, de les quals 7 corresponen a

estats-nació amb menys poblado que Catalunya. Al mateix temps acaba de

néixer un nou organisme de promocio cultural exterior, l'lnstitut Ramón Llull,

fundat per la Generalitat de Catalunya i el Govern Balear, en el qual participa

l'lnstituto Cervantes. Tot plegat, una bona ocasió per analitzar críticament

aquest entramat d'accions i organismes i plantejar-se, amb l'esperit renovat,

l'adequació d'un tema tant complex i sensible com la projecció cultural exterior

a la nova realitat europea.

Les accions de promocio cultural exterior teñen sentit en la mesura que

aconsegueixen donar a conéixer continguts de la cultura promoguda i alteren



positivament la percepció de la mateixa. Per aixó parlarem en primer lloc de la

percepció general de la cultura catalana a Europa i al món.

La majoria deis paísos de rampliació es trobaven fins no fa gaire darrere el teló

d'acer i uns quants d'ells ni tan sois existien com a estats independents. Donat

que el coneixement de la cultura catalana en aquests estats és practicament

nul, provarem de descriure el clima social en el qual es viu en aquests paísos la

futura ampliació, com a terreny sensible en el qual s'han de desenvolupar les

polítiques culturáis de la UE i en particular la catalana.

Per tal d'obtenir una percepció fundada i positiva d'una cultura petita en un

públic ampli no n'hi ha prou amb presentar-ne l'especifitat cultural, sino que s'ha

de fer l'esforc d'identificar-ne i destacar-ne els aspectes universals o

universalitzables. Per aixó hem dedicat un apartat al discurs de la diversitat

cultural, que pren una especial actualitat en el nou entorn de l'Europa deis 25, i

en el qual l'exemple cátala pot teñir molta validesa.

A continuació fem un repás de les polítiques de projecció cultural exterior, tant

a Catalunya com a fora, per acabar amb una serie de conclusions i propostes.

La percepció cultural de Catalunya a l'estranger

Per a la percepció general de Catalunya a l'exterior, la importancia de la cultura

és determinant. I no ens referim, óbviament, a la cultura com a sector

económic. La cultura catalana és, en el seu sentit mes ampli, tot alió que fa ais

catalans sentir-se tributaris d'una percepció diferenciada. I les accions culturáis

exteriors son la millor carta de visita per presentar-se a fora i fer-se comprendre

com a poblé.

El coneixement de la realitat cultural catalana a l'exterior presenta un llarg

déficit historie. Aixó s'explica per l'educació que han rebut tradicionalment els



alumnes de la major part deis sistemes educatius d'arreu, basada en la historia

deis "estats-nació" de l'era moderna. Comengant peí propi estat, al qual es

dedica naturalment la major atenció, i reduint de forma esquemática tot el

relatiu a l'exterior. L'estat-nació homogeneítza culturalment cap a dintre i es

distingeix culturalment cap a fora, i té com a un deis postulats fonamentals la

correspondencia d'un estat, una cultura i una líengua. No cal dir que aixó

simplifica molt les coses, i que els éssers humans fugim de la complexitat, de

les ambigüitats i deis matisos. Per aixó podem dir que, en general, no només

s'ignoren les cultures minoritáries o sense estat, sino que la informado sobre la

seva existencia es veu sovint com una amenaga de l'ordre mental solidament

establert i compartit.

A aixó caldria afegir, referint-nos a la Unió Europea, la por i el rebuig

generalitzats vers les idees nacionalistes, el fantasma del separatisme,

l'angoixa del pensament práctic davant la babélia lingüística, el cost económic

lligat al multilingüisme, etc.

Contra aquests arguments discriminadors de la cultura catalana s'ha fet molt al

llarg de la historia i les accions s'han intensificat els darrers 20 anys, des del

restabliment de les llibertats i les institucions autonómiques. En un món regit

pels mass-media, les grans figures associades a Catalunya com Gaudí o Miró i

els grans fenómens de massa com el turisme, les Olimpiades o el Barga han

ajudat forga a difondre una noció vaga de Catalunya. Pero aixó no és prou per

donar una idea de la dimensió cultural catalana i la realitat social subjacent. Al

públic exterior li calen informado objectiva i ben fonamentada, emocions

artístiques i discurs intel lectual. Per aprendre a estimar una cultura "nova"

necessita, en resum, pedagogía cultural. Sense ella, el risc de ser

apressadament encasellats com a raretat anacrónica és gran.

I és que, llevat d'un segment de les élites culturáis que, en gran part grades ais

esforgos de persones i institucions catalanes, en té noticia mes o menys fidel,



la percepció mes general és la d'una cultura secundaria, subordinada. Aixó

contrasta amb l'atractiu inqüestionat de Barcelona com a destí de turisme

cultural, com a ciutat per estudiar o per insta! lar-s'hi a viure. L'ascensió del

prestigi de Barcelona, que no ha parat des de comencaments deis 90, és

segurament el milloractiu cultural que té Catalunya vers l'exterior.

Els Estats de l'ampliació

No podem oblidar que, fins fa molts pocs anys, la major part d'ells vivien rera el

teló d'acer i la imatge que tenien de l'occident europeu era difusa i basada en

uns pocs estereotips. Sobre la diversitat cultural d'occident sabien tan poc com

nosaltres sobre la deis paísos de Test. De la cultura i la llengua catalana, llevat

d'alguns cercles filológics, el coneixement era nul. Per una banda, la nova

situació porta els nous estats, per petits que siguin, a mesurar-se amb els que

consideren els seus referents i models, els estats de l'oest, i no les regions, per

molt que afirmin teñir una cultura propia i diferent, que siguin mes grans en

poblado o tinguin mes pes económic. Per altra banda, les reticéncies

comprensibles vers l'imperialisme cultural d'occident, encara molt visibles a

l'antiga RDA i que comparteixen solidáriament amplis sectors de les societats

excomunistes, les susceptibilitats i amargures que provoca ja el procés

d'integració i que previsiblement augmentaran (per la reducció deis fons de

cohesió i les subvencions agrícoles, pels terminis escalonats, molt mes lents,

d'aplicació, peí possible retard general del calendan), fan que la marginalitat de

la cultura catalana i la seva manca de protagonisme directe en la política de

desacceleració del procés europeu que practiquen actualment els grans, siguin

factors que puguin ajudar, conjuntament amb una decidida acció cultural, a

crear una imatge favorable, al menys en termes comparatius.

El procés d'ampliació presenta percepcions molt diferents a Test i a l'oest

europeu. Mentre els paísos de l'oest centren la seva atenció principalment en la

complexitat técnica del propi procés, els pa'ísos de Test li donen molt mes un



sentit de "acte de justicia histórica" o el veuen com el reconeixement d'un deure

moral vers pobles que van haver de suportar mig segle de régims comunistes.

Entre les poblacions de Test i l'oest d'Europa regna una gran incomprensió,

agreujada per malentesos puntuáis, greuges histories i prejudicis col lectius,

que només es poden corregir i encaminar positivament mitjancant una

renovació del diáleg i un mülor coneixement de l'altre.

Catalunya, geográficament llunyana d'aquesta sagnant frontera, pot aportar

una vasta experiencia de diáleg, reivindicacions i assoliments culturáis. Els

nous estats necessiten, a mes de modemització estructural i económica,

bálsam que els fací sentir-se menys inferiors i menys exclosos. En aquesta

tasca, socis inesperats i llunyans com Catalunya poden jugar un paper

considerable, ajudant a donar sentit a la "dimensió cultural europea" en la que

tots participem en igualtat de drets.

Com exemple posarem el cas de Polonia. El futur sisé estat de la UE, amb els

seus 38 milions d'habitants, és mes gran que tots els demés pa'ísos candidats

junts. Els anys següents a la caiguda del mur, aquest gegant va mostrar un

comportament exemplar, sense una crisi monetaria com a la República Txeca i

a Hongria, amb un creixement record de l'economia i la mes forta inversió

estrangera de tota Tarea. Actualment, la taxa d'atur a Polonia és del 20%,

arribant al 40% entre els joves i en determinades zones rurals. Les enquestes

mes recents donen com a resultat que el 50% deis polonesos prefereixen

Cantiga República Popular a Tactual sistema. Dos tercos de la població están

convencuts de que en la nova UE serán ciutadans de segona.

L'escletxa apareguda amb la caiguda del mur entre els guanyadors de la ciutat i

els perdedors del camp es fa cada vegada mes gran. Camperols, sindicalistes i

nacional-católics, que en altre temps protagonitzaren la resistencia contra el

comunisme, son avui els tres pilars de Toposició contra Europa. Els governants

post-comunistes, en canvi, vinculen la seva sort amb el sí a la UE i han endegat

8



una gegantina campanya publicitaria a favor de la Unió. Ais pagesos, pero,

se'ls fa insalvable el munt de paperassa que han d'omplir i els riscos financers

que han d'afrontar per adequar-se a les mesures preparatóries deis fons

estructuráis de la UE. Molts camperols senten nostalgia deis anys setanta,

quan podien fer-se una casa i comprar-se un cotxe. No hem d'oblidar, d'altra

banda, que Polonia acaba de signar, amb el protocol de col laboració en els

ámbits de justicia i interior, la vigilancia deis 1.200 kms. de frontera europea

que li corresponen, la mes extensa de la UE. Alemanya queda així alliberada

d'aquesta "feina bruta", que a mes significará la fi d'un mercadeig transfronterer

precari del qual es nodreixen moltes llars poloneses de les zones limítrofes

orientáis.

Polonia torna a ser altra vegada sentida com a hostatge de les grans potencies

europees, i el tancament en la vella pero coneguda política nacional sembla

per a molts poionesos el refugi mes segur per a la seva butxaca i per a la seva

dignitat.

Aquests sentiments son compartits, enllá de les notables diferencies culturáis,

per tots els nous estats de Pampliació cap a Test. Els actuáis membres de la

UE, en canvi, es mostren insensibles a aqüestes pors i desconfiances,

convenguts que son ells els qui fixen unilateralment l'agenda de l'ampliació, de

la qual els nous beneficiaris només en trauran profit. En el sector agrícola en

general i en els actuáis pa'ísos perceptors nets d'ajuts s'estén la resistencia a

compartir o fins i tot a perdre aquests ajuts a favor deis nous Estats.

El poc pes polític que li ha correspost a Catalunya, per les circumstáncies

administratives que li son donades, en la construcció i ara en Pampliació de la

UE, es poden contrarestar, al menys en part, en el terreny cultural. En cultura

ningú no pot qüestionar la legitimitat de la cultura catalana com a pega

imprescindible, fins i tot paradigmática, del puzzle europeu.



El discurs de la diversitat cultural

Encara que les bases jurídiques de la Unió Europea recullen clara i

explícitament el discurs de la diversitat cultural i lingüística (art. 22 de la Carta

Europea deis Drets Fonamentals), els recursos que la Unió destina actualment

al foment i protecció de les llengües i cultures regionals o minoritáries és

únicament de 2,5 M€ anuals. Altrament dit, en la práctica s'ha considerat les

minories étniques i lingüístiques un afer intern de cada estat. Lluny estem de

l'esperit del Tractat de Maastricht (1992), que veia en la diversitat cultural el

principal exponent de la identitat europea i en la seva promoció una

responsabilitat del conjunt de la Unió. En percebre els Estats una considerable

pérdua de poder per causa de la globalització económica d'una banda i de

l'augment de competéncies de la Comissió Europea de l'altra, tant peí que fa a

les polítiques comunes com a la distribució territorial deis recursos, els Estats

han volgut restablir resquema intergovernamental, teóricament superat peí

projecte europeu, mitjangant el reforcament del Consell de la Unió. Una

maniobra que reflecteix l'augment de l'euroescepticisme, afebleix la legitimitat

de la Comissió i el Parlament europeus i és vista pels europeistes mes

convenguts com una amenaga no només al compliment deis terminis, sino al

projecte en general.

Deixant pero de banda les maniobres deis Estats, en la ciutadania europea s'ha

anat insta! lant, influida per la globalització de la informado, la popularització

deis viatges i l'augment de les migracions, una major sensibilitat per la

diversitat cultural. També la veritable democratització de les societats i

l'emancipació de l'individu influeixen en aquest procés, dones el respecte i la

salvaguarda deis valors culturáis, tant els propis com els d'altri, son garantía de

la llibertat i la creativitat individual. Una sensibilitat que comparteixen un

segment de les élites culturáis deis grans estats amb franges mes ampies de la

10



poblado deis paísos petits, les minories étniques i els parlants de llengües

minoritáries.

La idea de la diversitat no és nova per ais ciutadans dipositaris de cultures

petites com la catalana, sino que, sigui per instint solidan, per tal de dotar els

raonaments en defensa de la propia cultura d'una coherencia universalitzable o

per altres raons, els catalans sempre ens hem interessat per les cultures petites

o desfavorides. Els nous estats de la Unió, sobretot els petits, están abocats a

compartir i defensar aquesta sensibilitat. La solidaritat que se'n desprén és una

molt bona base per a la comunicado intercultural i l'intercanvi. Els ciutadans

deis nous estats de la Unió trobarien a Catalunya, segons aixó, una societat

especialment acollidora i comprensiva amb les seves cultures i amb la idea de

la diversitat cultural, la qual cosa afavoriria, per exemple, el flux d'intercanvis

migratoris de má d'obra qualificada, que és la que tria voluntáriament el seu

destí migratori considerant altres aspectes que la imperiosa necessitat o el

millor postor. Aquests fenómens son sempre d'anada i tornada, particularment

en els ámbits mes cultiváis, que son aquells en els quals la integració i el

manteniment de la propia cultura no s'exclouen. Per aixó és important, quan es

parla de projecció i intercanvi cultural, teñir molt en compte aquest grup

d'individus, que fan de pont i de multiplicador culturáis. Fomentar Pintercanvi

d'estudiants i joves professionals qualificats és una via molt eficient

d'internacionalització cultural.

¿Cal esperar una bona acollida de la cultura catalana en els paísos de

l'ampliació? Ens trobarem sovint que no acceptin com a igual un país que, a

diferencia del seu, no és Estat. Pero la sensibilitat és un criteri auto-selectiu,

que fa que les persones, davant d'una informado cultural o d'una manifestació

artística, reaccionin d'una manera o d'una altra. Una bona promoció cultural

exterior, contráriament a la propaganda, troba recepció entre les persones mes

cuites i sensibles. Aqüestes persones solen ser també els mes fiables

multiplicador. En cultura es compleix el conegut principi de marketing de la
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pirámide: si es conquereix la cúspide cultura! es pot ambicionar la base amb

perspectives d'éxit, a l'inrevés no.

Per tot aixó, és molt encertat l'enfocament emprat el juny de 2002 per les

autoritats culturáis catalanes a Moscou, amb motiu de la primera activitat que

promogué el nou Instituí Ramón Llull. Segons el ConsellerVilajoana, "presentar

la cultura catalana és també un acte a favor de la diversitat, en un context

europeu amb 60 Ñengues".

Mesures de projecció exterior

Els models clássics

Historicament, les polítiques culturáis exteriors han estat dissenyades pels

estats-nació, i el sintagma "una nació = una llengua = una cultura" s'ha revelat

com la millor credencial per demostrar el poder central uniformador i

acompanyar les estrategies mes generáis d'infiuéncia exterior, sobre tot en els

ámbits económic i polític. Les excepcions a aquesta regla han anat proliferant.

Citarem com exemples Pro Helvetia, que promou les cultures de SuTssa, el cas

de Bélgica, que té dos polítiques culturáis exteriors separades, i el British

Councíl, que ofereix frequentment programes culturáis gal lesos i escocesos. El

cas de l'lnstituto Cervantes mereix consideració apart, sobre tot per la seva

incorporació al recentment creat Institut Ramón Llull, i el tractarem mes

endavant.

En els casos que ens son mes propers: Goethe-Institut, Institut Frangais, British

Council, etc., s'ha arribat a una certa fórmula de consens, que és la que

s'associa comunament amb la idea de "institut de cultura estranger" i per

extensió a totes les representacions culturáis exteriors fora d'Ambaixades i

Consulats. A mes de l'ensenyament de l'idioma i el servei de biblioteca, aquests

instituís practiquen una política cultural d'ámbit regional basada en la
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col laborado i la coproducció amb els programadors culturáis mes importants

de la zona. També impulsen l'intercanvi d'artistes i promouen beques d'estudi.

Els continguts artístics que difonen o bé son préviament definits per experts en

cada disciplina, radicats a la seu del seu país, o son consensuáis amb la

demanda qualificada deis festivals i programadors culturáis internacionals.

La Unió Europea

Malgrat que l'origen del projecte europeu en el que estem immersos va teñir

volgudament un carácter eminentment económic, el text constitutiu del Tractat

de Roma de 1957, parlava ja de "desenvolupament económic, social i culturai"

com aspiracions indissociables. Pero no seria fins el Tractat de Maastricht, el

1992, que educado i cultura rebrien una base jurídica en els articles 126-128.

L'art. 126 (149 en la versió consolidada a Amsterdam el 1997) impulsa la

cooperado educativa entre els Estats membres fent referencia a la seva

"diversitat cultural i lingüística", i l'art. 128 (després 151) parla del "respecte a la

diversitat nacional i regional, posant de relleu al mateix temps el patrimoni

cultural comú". La Carta deis Drets Fonamentals (desembre 2000) dedica

Partióle 22 al respecte a la "diversitat cultural, religiosa i lingüística".

Mentre els programes educatius (Sócrates II, 1.850 M€ per 7 anys) i

audiovisuals (Media+, 400 M€ per 5 anys) han estat relativament ben dotats

pressupostáriament i han tingut, sobretot en el cas del popular Erasmus, uns

efectes molt visibles i absolutament positius per fomentar la mobilitat i el

coneixement intercultural europeu, peí que fa a Pacció cultural no es pot dir el

mateix: el programa "Cultura 2000", per cinc anys i desenvolupat a partir deis

antics programes "Caleidoscopi", "Ariane" i "Raphael" está dotat amb 167 M€,

tot i que ha de ser accessible també per ais paísos candidats a l'ampliació. Es

cert que la UE dona diners a la cultura a través d'altres Fons, com el Social i

Regional o el de Noves Tecnologies, pero no es pot dir que el "motor cultural"

del qual parlava el Comisan Marcelino Oreja en el seu discurs de Viena, el

marc de 1997, hagi arrancat. Actualment la UE es pot considerar un gegant
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económic i un nan polític. En aqüestes circumstáncies, la política cultural

europea és un "campi qui pugui".

Hi ha hagut iniciatives, sempre polémiques, per fer confluir les cultures

d'Europa en projectes comuns de gran volada, com la idea d'una historia

comuna d'Europa, impulsada per la comissária Viviane Reding (discurs "Vers

une histoire européenne" pronunciat a Luxemburg el 5 de maig de 2000), que

recorda molt el polémic Decret d'Humanitats espanyol, o la idea alemanya de

crear fora d'Europa centres culturáis europeus. Ambdues idees han perdut

drásticament actualitat pero poden, si avanga el projecte europeu, retornar.

Com déiem a l'apartat anterior, la situació del projecte europeu en aquest

decisiu moment és preocupant, dones els líders d'un bon nombre d'Estats de la

Unió han deixat de ser clarament favorables al procés d'integració i ampliació, i

semblen anteposar-hi els interessos nacionals i electorals.

El Consell d'Europa

A diferencia de la UE, que té un origen básicament económic, el Consell

d'Europa, fundat el 1949 com a hereu de les conferencies de La Haia i de

Lausana de 1948 i 1949 i que integra 48 estats europeus, va veure des del

comencament el valor de la cultura pera la superació de l'odi consequent de la

segona guerra mundial i com a fonament d'una convivencia harmónica a

Europa. Peí que fa a les minories étniques i les llengües minoritáries, el

Consell d'Europa ha tingut una actitud molt activa, dintre de les seves

possibilitats, especialment vers l'Europa de l'Est i en la difícil preparado de la

ampliació europea que ara s'aproxima. El problema mes important que ha patit

aquest organisme és la manca d'assignacions pressupostaries (2002: 169 M €)

perdesenvolupar programes amb veritable pes social. No obstant aixó, la seva

defensa explícita i activa de les cultures minoritáries fa del Consell d'Europa
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una instancia a teñir molt en compte en la promoció exterior de la cultura

catalana, i molt especialment de cara ais futurs estats membres de la UE,

membres des de fa temps del Consell i molts deis quals comparteíxen

situacions i sensibilitats comparables a la catalana.

Espanya

L'lnstituto Cervantes neix amb l'objectiu fonamental de difondre la llengua

espanyola i la cultura d'Hispanoamérica en el món. Es tracta d'un projecte molt

ambicies, recolzat al mes alt nivell peí Govern de l'Estat i amb un producte

cultural amb unes perspectives de futur úniques: la llengua espanyola. En

aquest moment compta amb prop de 40 centres arreu del món, a mes del

centre virtual i les anomenades "aulas Cervantes", centres de recursos de

l'espanyol integrats en les universitats d'una serie de ciutats. Entre les quatre

aules actuáis n'hi ha tres a capitals de futurs estats membres de la Unió:

Praga, Sofia i Budapest, a les quals aviat s'afegiran Lubliana i Riga. A mes

existeix la figura deis "centres associats", o entitats d'ensenyament de

l'espanyol a les quals es concedeix un segell que acredita oficialment un bon

nivell de qualitat en l'ensenyament de la llengua. Una dada interessant és que

del pressupost (48.219.201€ el 2001), el 27% correspon a ingressos propis

generats amb l'activitat docent i cultural, mentre la resta son transferéncies de

l'Estat. Un altre aspecte a teñir en compte és que, mentre els instituts de cultura

amb mes tradició com el Goethe-Institut, Nnstitut Francais i l'lstituto Italiano di

Cultura veuen, per diferents motius, minvar els seus recursos i fins i tot tancar

centres, l'lnstituto Cervantes, a cavall del castellá, seguirá en el futur la seva

expansió.

Les relácions de l'lnstituto Cervantes amb la llengua i la cultura catalanes s'han

produit fins ara, amb poques excepcions, d'una forma no planificada: quan els

artistes convidáis ais programes culturáis deis centres son catalans, quan el

director d'un centre decideix oferir classes de cátala. En alguns centres
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s'aprofita el fet que algún deis professors d'espanyol és cátala per oferir

aquesta llengua, sempre que hi hagi demanda suficient. En l'actualitat

s'imparteix cátala a set centres de ('Instituto Cervantes. La col laboració entre

Nnstituto Cervantes i el COPEC o altres institucions culturáis de Catalunya s'ha

anat intensificant els darrers anys. Davant les preguntes parlamentáries que

cada any es formulen al Congrés sobre les activitats culturáis de Nnstituto a

favor de les Ñengues co-oficials o, en general, en col laboració amb les

Comunitats Autónomes, nnstituto Cervantes ha pogut presentar un nombre

creixent de col laboracions.

La participado de l'lnstituto Cervantes en el patronat fundacional de l'lnstitut

Ramón Llull suposa un salt qualitatiu inaudit en les relacions culturáis entre

Catalunya i Espanya. Suposa, per part d'un organisme del govern central,

l'acceptació de responsabilitats explícites en la promocio exterior de la cultura

catalana. Per part deis governs cátala i balear, significa també l'acceptació

explícita d'aquesta representativitat. La participado de l'lnstituto Cervantes a

l'lnstitut Ramón Llull legitima al máxim nivell de l'Estat una iniciativa autonómica

d'acció cultural exterior, una altra felic novetat.

Altres organismes espanyols de representació cultural exterior son l'lnstituto de

Cooperación con Iberoamérica, amb 15 centres culturáis i de formado, i la

Sociedad Española para ia Acción Cultural Exterior (SEACEX,) creada a fináis

del 2000 per a la organització, gestió y celebrado d'exposicions internacionals i

activitats connexes.

Catalunya

La transferencia, al llarg del procés autonómic, de gran part de les

competéncies educatives i culturáis a la Generalitat de Catalunya va ser

interpretada peí govern central i, en gran part, peí propi govern cátala, com un

alliberament del primer de tota responsabilitat directa vers la llengua i cultura
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catalanes, tant peí que fa a la resta de territori de l'Estat com a l'estranger.

Aquest fet, fins a cert punt comprensible en el marc historie de recuperado

cultural i política de Catalunya, ha tingut com a conseqüéncia que no s'hagi

creat cap mecanisme, des del govern central, per difondre la idea i els

continguts de la diversitat cultural de l'Estat, ni a Espanya ni a l'estranger, en

contrast amb les polítiques actives, encara que pobres de recursos, de la Unió

Europea, el Consell d'Europa i la Unesco a favor de les Ñengues minoritáries i

la idea de la diversitat. La representació exterior espanyola, feu fins fa poc

exclusiu del eos diplomátic, no té una qualificació específica en la gestió

cultural ni ha destacat per transmetre, amb lloables excepcions, la diversitat

cultural d'Espanya.

El Consorci Cátala de Promoció Exterior de la Cultura (COPEC)

El COPEC va néixer el 1991, inspirat en l'exemple del ja existent Consorci de

Promoció Comercial de Catalunya (COPCA), per dotar Catalunya d'una

representació cultural exterior sobre la base legal d'un consorci que agrupes les

associacions sectorials de les anomenades industries culturáis. Aixó va

permetre a la Generalitat crear una xarxa d'oficines a l'estranger per promoure

l'oferta cultural de Catalunya en els ámbits professionals corresponents.

L'autonomia de gestió del COPEC i l'empenta fundadora, que havien suscitat

l'entusiasme del sector artístic, van decaure el 1995, quan el pressupost, que

s'havia anat incrementant fins arribar el 1994 ais 450 milions de ptes, es va

reduir per establir-se al voltant deis 350 milions, l'organisme va passar a ser

una especie de divisió mes de la Direcció General de Promoció Cultural, i les

oficines, mancades de recursos per impulsar programes, es van haver de

limitar a tasques informatives, amb la conseqüent desproporció entre el cost de

manteniment de les estructures i les dotacions pressupostáries administrades.

Per tal de ser homologable a altres organismes culturáis internacionals i

respondre a les expectatives deis agents, la premsa i el públie culturáis
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estrangers, els criteris ¡ndustrialistes amb que va néixer el COPEC van haver

de conviure des del comencament amb criteris de qualitat i prestigi i, per la

circumstáncia particular catalana, amb criteris d'especificitat cultural.

L'lnstitut Ramón Llull ja ha anunciat que es servirá de la xarxa d'oficines del

COPEC, "en la línia de sumar recursos ja existents i evitar duplicitats". Si aixó

es tradueix en mes recursos per a les oficines, una direcció coordinada i una

imatge unitaria de l'acció cultural exterior, pot significar un impuls molt

necessari per a aqüestes oficines, de les quals s1 ha aprofitat fins ara molt poc

el potencial.

La Institució de les Lletres Catalanes

La Institució de les Lletres Catalanes és un altre organisme autónom

administratiu que actúa a l'exterior. Entre les seves funcions figura la promoció

del coneixement i la difusió de la literatura catalana "en altres árees

lingüístiques de dins i fora de Testar, així com el foment de la relació deis

escriptors en llengua catalana amb els escriptors en altres Ñengues. La ILC

també dona subvencions a la traducció. Un programa molt interessant per a la

internacionalitzacio de la cultura catalana es el programa "L'escriptor convidat",

peí qual un escriptor d'un altre ámbit lingüístic resideix a Catalunya durant un

període de temps que oscil la entre 1 i 2 mesos. L'escriptor pot continuar

dedicat a la seva tasca de creació pero se li facilita que mantingui contactes

amb escriptors, professors, crítics i inte! lectuals catalans i que faci alguna

lectura pública, seminari o conferencia. La finalitat de la campanya és fomentar

el coneixement de Catalunya i de la seva literatura entre creadors estrangers i

impulsar una xarxa de relacions internacionals basades en la coneixenga

personal d'autors i obres. La única crítica que li podem fer a aquest programa,

comparant-lo amb altres similars a l'estranger, és que la durada d'1 o 2 mesos

és curta per deixar traces significatives en l'escriptor i la seva obra.

18



La comissió de lectorats

Recentment integrada en l'lnstitut Ramón Llull, aquest organisme ha coordinat

fins ara els 80 lectorats repartits per les universitats de fora de Catalunya i les 6

societats de Catalanista d'Estats Units, Franga, Gran Bretanya, Italia,

Alemanya i Rússia, així com la resta de les 137 universitats estrangeres en les

que es poden cursar estudis de cátala.

Peí que fa ais paísos de la propera ampliació, només Polonia, República Txeca,

Hongria i Eslovenia compten o han comptat en els darrers anys amb lectors de

cátala. Ais Paísos Báltics, Eslováquia, Malta i Xipre no ha existit mai res de

cátala.

Polonia compta amb dos lectors de cátala, un a la Universítat Adam Mickiewicz

de Poznan i un altre a la Universitat Jagelónica de Cracovia. A Txéquia hi ha, a

Praga, un lectorat de cátala finangat per una empresa andorrana i el Govern

d'Andorra. A Hongria hi ha des de fa molts anys grans estudiosos del cátala a

la Universitat Eótvos Lorand de Budapest, encapcalats peí Prof. Kálmán

Faluba. A Eslovenia hi ha hagut durant molts anys un lector que compaginava

classes a Ljubljiana i a Trieste.

Quan pensem el lloc que li pot correspondre al cátala i a la cultura del seu

ámbit lingüístic en el mapamundi de les polítiques culturáis exteriora, constatem

l'evidéncia de qué la llengua és la pedra angular que explica i justifica un

tractament diferenciat i una política propia de promoció cultural exterior. Per

tant, és coherent fer girar tota l'estratégia exterior al voltant de la llengua, com

ha sabut veure la Generalitat de Catalunya amb la creacíó, juntament amb el

Govern Balear, de l'lnstitut Ramón Llull. Donat que pretendre interessar el gran

públic per l'aprenentatge del cátala és il lusori, s'hauria de concentrar esforgos

allá on al cátala li correspon indiscutiblement un lloc, és a diren les universitats.
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Per aixó és molt important el paper deis lectorats de cátala, dones aquests

actúen sobre un grup huma molt petit, pero altament qualificat i motivat, que es

converteix en un multiplicador important en el nivell académic. Algunes

universitats ofereixen cátala, altres co-financen un lector i en altres casos el

lector está financat exclusivament per la Generalitat o per una entitat de l'ámbit

lingüístic cátala. En els tres casos, la despesa és molt petita per la importancia

de la labor que es realitza. Existeix un pressupost per realitzar activitats

culturáis en l'ámbit académic, com, sobretot, convidar escriptors i lingüistes. Si

es pogués facilitar ais lectors una certa formació en gestió i promoció cultural,

que els permetés sobrepassar ocasionalment l'ámbit universitari, els resultats

podrien ser, tenint en compte la poca inversió necessária, molt positius.

El mateix es pot dir de les societats de catalanística, que solen reunir els

especialistes en cátala d'un país o d'un ámbit lingüístic. Dotar aqüestes

societats de mes recursos, condicionats a projectes concrets, seria sens dubte

molt rendible, sobretot si es pot exercir un control qualificat deis projectes, la

seva execució i els resultats assolits.

En els plans de l'lnstitut Ramón Llull figura incrementar la dotació

pressupostária deis lectorats i proporcionar suport en línia a les tasques

d'ensenyament del cátala. No podem sino felicitar aquesta encertadá

orientado.

L'lnstitut Cátala de les Industries Culturáis

Aquest organisme, creat a fináis del 2000, neix amb la vocació de promoure les

industries relacionades amb la cultura, especialment les industries audiovisuals,

i es dota d'un pressupost procedent, en part, de la Direcció General de

Promoció Cultural, que cedeix també part de les seves funcions. Peí que fa a la

promoció exterior, absorbeix l'unitat de promoció exterior de la delegació de
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cinematografía i vídeo de la DGPC, que servia de plataforma de promoció a les

produccions catalanes en les fires del sector mes importants del món sota la

marca "Catalán Films". El pressupost per al 2002 és de 11.278.081 €. El nou

institut té també una línia de crédits favorables, cedits per l'lnstitut Cátala de

Finances, per a projectes sobretot audiovisuals. Entre les seves funcions figura

"donar suport a les iniciatives empresarials de promoció de productes culturáis i

impulsar el consum interior, l'exportació, la difusió i la promoció en circuits

internacionals d'aquests productes".

L'lnstitut Europeu de la Mediterránia

Hereu de l'lnstitut Cátala de la Mediterránia, ha estat refundat amb una amplia

participado pública (de l'Ajuntament de Barcelona, la Generalítat de Catalunya i

el MAE) i catorze patrons privats. L'lnstitut s'ocupa de dissenyar i portar a terme

estratégies de desenvolupament general de l'espai mediterrani, entre les quals

la cultura no hi queda, naturalment, exclosa. Una de les primeres activitats

realitzades des de la refundació ha estat una exposició d'Antoni Tapies a

Rabat, Tánger i Casablanca.

La Secretaría de Relacions Exteriors del Departament de la Presidencia

Aquesta dependencia del Departament de la Presidencia dedica un pressupost

de gairebé 14 milions d'euros (previsió 2003) a accions anomenades culturáis.

Aquí topem amb una accepció tan amplia del concepte cultura que resulta

difícilment operativa per a aquest estudi. La part mes important, de 11 milions i

escaig, son ajuts al Tercer Món a través de subvencions a ONG's i a

associacions sense ánim de lucre "per promoure tant la cultura com la millora

de les condicions de vida". Després d'analitzar la resta de partides

pressupostáries, la única línia significativa en termes de pressupost que

podriem considerar relacionada amb la promoció exterior de la cultura catalana
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és la de subvencions a Casáis Catalans (841.417 €). Aqüestes associacions

históriques (actualment 61), creades sobretot com a conseqüéncia de l'exili

polític (anys 40-50) o de l'emigració laboral (50-70) han estat identificades de

vegades, des de radministració catalana, com a nuclis de promoció cultural

catalana a l'exterior. Algunes d'elles promouen, amb gran dedicació i un nivell

d'eficácia professional, activitats que obtenen un reconeixement considerable

en els seus paísos. Malgrat aixó, les activitats d'aquestes associacions no han

de ser confoses amb accions de govern en el camp de la promoció cultural

exterior. Com qualsevol altra entitat, un casal cátala pot accedir, per a activitats

concretes, al suport de les institucions catalanes que actúen a l'estranger.

Altres tipus de compromisos no semblen, des deis punts de vista técnic i de

imatge, aconsellables.

L'lnstitut Ramón Llull

El primer que cal destacar d'aquest nou organisme és que centra els seus

objectius en la promoció deis aspectes culturáis de dos territoris

administrativament independents, Catalunya i Balears, amb una llengua

comuna com a element distintiu, al voltant del qual giren tots els elements

culturáis propis d'un espai lingüístic desenvolupat.

Una segona novetat és la participado de Nnstituto Cervantes en el consorci.

Novetat tant per haver-se demanat com per haver-se concedit, dones per

primera vegada es legitima institucionalment, des de Catalunya, Balears i

Madrid, que la cultura catalana no és només un patrimoni i una responsabilitat

de l'ámbit geográfic en el qual aquesta es produeix, sino del conjunt de l'Estat

Espanyol.

Es preveu que el pressupost del Ramón Llull per a 2002 será

d'aproximadament cinc milions d'euros, uns 830 milions de pessetes, deis

quals uns 400 serán aportats per l'lnstituto Cervantes, en part com a

22



transferencia corrent i en part com a aportado derivada de servéis que el

Cervantes prestará al Ramón Llull per a l'organització d'actes a l'exterior.

En la línia de "sumar recursos ja existents i evitar duplicitats", tindrá presencia

física a les ciutats del món amb les quals hi ha una major relació aprofitant,

inicialment, les oficines actuáis del COPEC, i col laborará amb els principáis

casáis catalans (actualment son 61 els centres que teñen el reconeixement

oficial com a casal cátala arreu del món) i balears. Ja hem expressat, en

l'apartat anterior, la confusió que genera posar en un mateix enunciat les

oficines própies de la Generalitat i les associacions de catalans a t'estranger.

També s'ha signat entre el Departament de Cultura i la Fundación Telefónica

un acord per la posada en funcionament del Centre Virtual Ramón Llull, que

s'adscriurá a Nnstitut i es dedicará a l'ensenyament i difusió de la llengua i

cultura catalanes arreu del món.

El fet de compartir Catalunya i Balears una llengua propia des de gairebé vuit

segles permet dotar el nou Instituí d'unes línies de treball inequívoques,

basades en tot alió que Catalunya i Balears comparteixen i que les distingeix de

la resta del món. Aixó podría alliberar el nou nat de la responsabilitat

administrativa territorial i, per tant, del conflicte, fins ara sempre mal resolt, de

"quina" cultura cal prioritzar, referint-nos a la díscriminació positiva que ha

exercit el Govern de la Generalitat envers el cátala i les manifestacions

culturáis en aquesta llengua. Sense haver de resoldre aquest conflicte, qüestíó

que correspon a cada administrado, l'lnstitut Ramón Llull en podría quedar

sortosament al marge. Per aixó sorprén l'apartat e) de l'article 5, punt 2, deis

Estatuís, peí qual l'lnstitut s'obliga a "Promoure la projecció exterior de les

manifestacions culturáis produídes en l'ámbit de les comunitats autónomes

consorciades...". En parlar de "producció" en un ámbit geográfic, l'lnstitut

Ramón Llull sembla desaprofitar l'ocasió de desprendre's de tot alió que no li

convé o que fins i tot pot desvirtuar la seva imatge i s'atorga totes les funcions

23



que, per Catalunya, exerceix ja el COPEC. Com s'enfrontará la duplicitat

d'aquestes dues estructures? Ja tractarem mes endavant els desavantatges de

la dispersió en la imatge internacional d'una cultura.

Un encert molt important deis estatuts de Plnstitut Ramón Llull és donar una

especial importancia a la llengua i la literatura, dones aqüestes contenen, mes

que cap altre expressió artística, una especificitat cultural incontestable. En

assumir la promocio del cátala a les universitats de fora del domini lingüístic de

les administracions consorciades, l'lnstitut Ramón Llull assumeix les funcions

de la Comissió de Lectorats i n'hi incrementa la dotació pressupostária. En

aquests moments es poden cursar estudis de cátala a 137 universitats

estrangeres. També es proposa elaborar un curs de cátala en línia. Peí que fa a

la promocio de les traduccions a altres Ñengues, així com per a activitats

literáries a l'estranger, l'lnstitut Ramón Llull fixará "relacions de cooperado i

col laboració estables" amb la Institució de les Lletres Catalanes (art. 5.4).

És molt afortunada Pelecció de Ramón Llull com a nom d'aquesta institució.

Encara que poc conegut peí gran públie, la figura de Llull ocupa un lloc

inqüestionable entre els grans savis de l'Edat Mitja, té ¡mportants centres

d'estudis dedicáis a Alemanya i a Brasil, i la seva obra és estudiada per

científics deis cinc continents. Va ser el primer gran savi europeu que va

utilitzar, a mes del Nati i el árab, una llengua del poblé -el cátala- en textos

filosófics. Amb la seva Ars Magna perseguía la comunicado ¡ntercultural entre

jueus, cristians i musulmans, i va proposar sistemes d'argumentació sobre una

base comunicativa i no bélica. Pertots aquests motius, Ramón Llull és la figura

mes universal de la cultura en cátala de tots els temps i el seu pensament

conserva, a través deis segles, elements de sorprenent modernitat. Fomentar

els estudis luí lians és, per a la cultura catalana, una oportunitat d'investir-se de

la universalitat, el rigor científic i l'actitud oberta, viatgera i dialogant del doctor

il luminat.
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El centre Unesco de Catalunya

El Centre UNESCO de Catalunya, creat l'any 1984, és una associació

constituida per representants de la Fundació Catalunya, la Fundació Congrés

de Cultura Catalana, la Fundació Enciclopedia Catalana, la Fundació Jaume

Bofill, la Fundació Joan Miró, la Fundació per la Pau i la Fundació Roca i Gales.

Amb un pressupost aproximat d' un milió d'Euros, entre altres tasques es

dedica a la coordinado i difusió a Catalunya deis programes de la UNESCO

com el LINGUAPAX, que té com a objectiu promoure la cultura de pau a través

de la valoració de la diversitat lingüística i de l'educació plurilingüe. Hem de

destacar que el Centre UNESCO de Catalunya detenta la secretaria

internacional d'aquest programa. La posició independent d'aquest centre, la

seva vocació científica, les própies fundacions que el formen i l'organització

mundial que Cávala i en dona el nom fan el Centre Unesco de Catalunya una

bona font de continguts científics i culturáis catalans de relleváncia

internacional. Un exemple interessant n'era la revista bimensual Catalónia

Cultura, que el centre editava fins a mitjans deis 90 en diferents idiomes.
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Conclusions

Si ens demanem quin és l'impacte de l'ampliació de I'EU en la posició de la

cultura catalana, la resposta immediata és óbviament: negatiu, dones els nous

pa'ísos membres no coneixen millor aquesta cultura que els vells, i el volum

d'accions que fins ara s'han realitzat quedará mes diluít en el futur. És a dir que

per mantenir e! nivell actual de la projecció exterior s'haurá d'invertir recursos

proporcionáis a l'increment demográfic de la UE.

Pero l'ampliació de la Unió Europea sitúa la cultura catalana en un nou

escenah. El cas de la cultura catalana és paradigmátic d'una cultura

relativament forta, en qualsevol cas molt mes forta que no pas es pensa a

l'exterior, amb una salut económica bona i una industria cultural important,

sobretot si la comparem amb els nous estats que participaran en l'ampliació. La

convulsa historia de la cultura catalana des del seu renaixement el segle XIX la

sitúa en una posició ideal per "liderar" el discurs de la diversitat en la nova

Europa, en la mesura en que la majoria deis aspectes de la recuperado cultural

catalana son universalitzables.

El que és important és determinar quin lloc i quin paper poden correspondre a

la cultura catalana fora de les seves fronteres, no únicament des de la

perspectiva política, que s'articula en termes de "voluntat", sino també des

d'una perspectiva raonada objectivament, que posi en relació els aspectes

tangibles de la cultura catalana amb les altres cultures que es promouen

internacionalment. Una vegada desvetllades aqüestes incógnites, es podrá

emprendre una estrategia amb mes perspectives d'éxit a llarg termini que totes

les accions realitzades fins ara.

És evident que l'actiu mes important de la cultura catalana, al voltant del qual

s'articula tot el sistema cultural cátala, és la llengua. Els estudis catalans

haurien d'estar presents en el máxim d'universitats d'Europa i del món. S'hauha
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de potenciar la figura del lector de cátala, integrat al máxim en el sistema

académic local, i dotar-lo de recursos per fer accions culturáis en l'ámbit

universitari i, ocasionalment, fora del mateix.

Com hem vist, les accions realitzades fins ara des de Catalunya han estat o bé

molt puntuáis (presentacions culturáis vinculades generalment a missions

polítiques i económiques) o bé poc significatives, com l'acció continuada d'unes

oficines del COPEC sense recursos. És a dir, que no hi ha hagut una estrategia

continuada de política cultural exterior dotada d'uns mitjans mínims per fer-se

sentir.

La promoció cultural exterior de Catalunya ha patit sempre, a mes de la

pobresa de recursos, d'una manca d'unitat d'imatge, motivada per la

multiplicitat d'institucions que operen a l'estranger de forma independent i, en

definitiva, per una manca de visió estratégica.

La creació de l'lnstitut Ramón Llull és una gran oportunitat d'unificar, aquesta

vegada amb un nom comprensible i he de contingut, les accions culturáis

exteriors, a la manera deis instituís Goethe, Cervantes o Camoes. El segell de

l'lnstitut Ramón Llull hauria de ser l'únic de la cultura catalana a l'exterior. Aixó

no implica l'absorció o la desaparició de les altres entitats, difícil d'altra banda si

tenim en compte que el nou Institut és una associació de dos comunitats

autónomes.

El nom de Ramón Llull ofereix, a mes, l'oportunitat d'emparar-se de molts

aspectes de l'esperit luí lia. El fet que Ramón Llull fou el primer en utilitzar una

forma de Nati vulgar - el cátala - per a escrits filosófics, dotant aquesta llengua

d'una prosa culta i especialitzada, és una invitado a veure el cátala i la cultura

que se'n serveix no només com un contingut a promoure, sino també com a

vehicle de pensaments universals. El diáleg i l'argumentació interculturals

(entre jueus, musulmans i cristians) com a alternativa válida, tan aleshores com
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avui, a la imposició i la guerra, son parí del llegat luí lia. Per aixó, les

institucions culturáis exteriora i molt especialment l'lnstitut Ramón Llull haurien

de donar a conéixer la figura de Llull i fomentar els estudis luí lians, intentant

popularizar al máxim aquesta figura i les seves idees de tolerancia i respecte

cultural.

L'lnstitut Ramón Llull, com a entitat supraregional, podría introduir criteris

selectius en els continguts a promoure, molt mes difícils de defendre des de la

responsabilitat administrativa territorial, i no promoure sobretot la literatura ¡ la

creació escénica produída en castellá, per a la qual existeixen ja altres

mecanismes de promoció exterior. D'aquesta manera també s'afinen els

contorns respecte a ('Instituto Cervantes, amb el qual les possibilitats de

col laborado son molt ¡mportants. Anant mes lluny, el nou Instituí podría

dissenyar programes raonats pedagógicament, basats en la llengua i la

literatura catalanes i extenent-los a altres aspectes sociológics i de producció

cultural.

Els nous Estats necessiten trobar en la propia cultura l'autoestima que els ha

de permetre presentar-se com a membres de pie dret en l'Europa ampliada,

atractíus per a inversors i turistes que els alleugin de les mancances i

dinamitzin les seves economies. Catalunya, rica en autoestima i marginal en la

percepció deis futurs membres respecte a la temuda i odiada arrogancia deis

ve'íns de l'oest, pot ser un model positiu en el qual emmirallar-se.

Presentar la cultura catalana no només per sí mateixa, sino en la seva qualitat

d'exemple de la diversitat a Espanya, Europa i el món, és donar-li al discurs el

gir inte! lectual necessari per interessar el gran públic. Aquesta actitud,

mostrada ja per la Generalitat el 2001 amb motiu de l'Any Europeu de les

Llengües, s'hauria de mantenir i intensificar de forma permanent.
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El desenvolupament del projecte polític europeu suposa forcosament un procés

de democratització, basada en els principis de subsidiaritat i proporcionalitat. La

realitat cultural catalana es veurá afavorida per aquest procés, dones el

protagonisme deis estats i la competencia entre ells anirá perdent forga i la idea

de legitimitat no estará tan mediatitzada. La tradicional vocació europeista

catalana trobará recompensa en aquest procés.

Propostes

• Reforcar els estudis de catalanística i l'ensenyament de la llengua catalana

en les seccions de filología románica o d'hispanística de les universitats, tant

a la resta d'Espanya com a l'estranger, i molt especialment en els nous

estats membres de la UE.

• Promoure la creació de nous lectorats de cátala i reforcar els existents.

• Formar els lectors de cátala en la difusió cultural i la realització d'activitats

culturáis per a un públic no només universitari. Organitzar reunions

periódiques de formado.

• Concedir ajuts a les associacions de catalanística i ais lectors de cátala per

a la realització d'activitats culturáis, previa valoració deis projectes

presentáis i mitjangant convenís de col laborado amb les universitats.

• Dissenyar programes i cicles en fundó de les capacitats i possibilitats

d'aquests nuclis universitaris. Conferencies, lectures dramatitzades, recitáis

i concerts de petit format pensats per a un públic no només académic.
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• Impulsar activitats culturáis de continguts no només catalans, sino que

contribueixin a la sensibilització en temes com la diversitat cultural i les

Ñengues minoritáries.

• Fomentar a Catalunya l'estudi de les llengües i cultures deis nous estats

membres, com a manera de correspondre logicament a les expectatives de

difusió de la cultura propia. També és la manera de formar i/o identificar

especialistes en aquelles cultures, persones-pont indispensables per

assegurar una projecció exterior de qualitat.

• Fomentar l'intercanvi académic i professional amb els nous estats membres.

Aprofitar els programes d'intercanvi de la UE i les beques d'estudi i formació

professional d'altres ¡nstáncies publiques i privades, per augmentar el

nombre d'estudiants, aprenents i professors que es desplacin temporalment

en els dos sentits. La idea d'oferir des de l'oficina del COPCA (Consorci de

Promocio Comercial de Catalunya) de Varsovia els servéis d'una oficina de

col locació professional és, en la mesura que els treballadors seleccionáis

siguin persones ben formades, i per tant portadors-receptors de continguts

culturáis, un bon exemple en aquest sentit.

• Reforgar el programa Tescriptor convidat" de la Institució de les Lletres

Catalanes, fent-lo extensiu a altres disciplines artístiques. Com a exemple a

estudiar, entre els molts existents, proposaríem el "programa artístic

berlinés" del servei alemany d'intercanvis académics (DAAD).

• Augmentar la presencia catalana en els fórums de reflexió i en els

programes europeus i mundials relacionats amb la diversitat cultural i les

llengües i cultures minoritáries. La posició de la cultura catalana en aquest

context fa pensar que podría exercir-ne el lideratge, amb el conseqüent

guany per a aqüestes idees i per a la projecció internacional de Catalunya.
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• Aquest guany ho seria no només per a Catalunya, sino també per a

Espanya. A mes de la indiscutible potencia mundial que és el castellá,

l'lnstituto Cervantes i les demés institucions espanyoles que actúen a

Texterior teñen la gran oportunitat de presentar l'Espanya de la diversitat.

Aquests dos discursos, els dos avalats per realitats molt vives, es

complementen molt bé, podríem dir que es neutralitzen mútuament les

febleses. L'agressivitat expansiva del castellá es veu suavitzada i

compensada peí discurs de la diversitat i la defensa de la pluralitat cultural

d'Espanya, mentre l'interés limitat de les Ñengues minoritáries es compensa

amb l'enorme potencialitat de la llengua castellana. L'ingrés de ['Instituto

Cervantes en el Consell de l'lnstitut Ramón Llull sembla indicar perfi traces

de sensibilitat vers aquesta sinergia per part del Govern Central.

• Integrar la promocio de les industries culturáis en una estrategia global de

projecció cultural exterior, donant suport ais respectius sectors en fires i

mercats internacionals. Per aixó ja existeixen exemples efícacos d'unitats de

gestió sectorial, com el Bureau de la Musique francés o Catalán Films.

• Reforcar la produccio escénica contemporania que no podría subsistir sense

el mercat internacional. En aquest cas, paradoxalment, és el mercat exterior

el que fa possible l'existéncia a Catalunya de grups i companyies de prestigi

internacional.

• Establir una relació mes racional entre les despeses estructuráis i els

programes d'ajuts i subvencions. La paradoxa d'una oficina del COPEC, el

manteniment de la qual costa mes diners que les accions que genera, és

flagrant.

• En general, la política cultural exterior catalana s'hauria de distingir per

utilitzar sempre les llengües deis nous estats en les seves comunicacions i

publicacions, tant virtuals com convencionals. Aquest esforg, molt
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considerable, seria també molt apreciat pels ciutadans deis nous estats de

la UE. No hem d'oblidar que el cost de les traduccions en aquests paísos és

molt competitiu, i encomanar traduccions des del cátala és una manera de

generar ocupació cultural selectiva i recompensar les persones que s'han

especialitzat en la nostra Mengua.

• Establir una col laborado estable amb I'Instituto Cervantes, tant amb la seu

de Madrid com amb els responsables deis centres, per assegurar la difusió

continuada de la cultura catalana com a fruit de la col laborado de les dues

administracions.

• S'ha de posar en primer terme el valor universal que rau en expressions

culturáis particulars com la catalana. Desenvolupar un discurs universalista i

géneros que acompanyi l'acció cultural exterior.

• Paral lelament a les accions de projecció cultural exterior, s'ha de continuar

reclamant políticament, en els parlaments espanyol.i europeu, que la

informació sobre la llengua i la cultura catalana, com les d'altres realitats

culturáis históricament desfavorides, estigui present com mereix en els

sistemes educatius de tota la Unió. De poc serveixen les accions de

promoció cultural exterior si no traben un públic receptor informat de la

diversitat cultural i conscient del valor positiu d'aquest patrimoni comú

universal. Com sempre, la política educativa precedeix o hauria de precedir

la política cultural.
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1. Marc económic i cultural de ¡'ampliado

L'ampliació de la Unió Europea de quinze a vint-i-cinc estats d'Europa Central i
Oriental representa un canvi d'escála i de complexitat no comparable amb les
anteriors ampliacions. La major part de pa'ísos que s'integren son economies
en transido, amb dificultáis per adaptar-se al conjunt de valors i marc normatiu
comunitari. Si hom recorda el llarg període de negociado i de transido de la
integració espanyola i portuguesa deis anys vuitanta, és evident que Tactual
ampliació será molt mes traumática, tant pels pa'ísos que s'integren com pels
restants quinze estats. El pas d'un sistema totalitari, d'economia planificada i
burocrátic a un de democrátic i amb economía de mercat ha implicat durant els
darrers dotze anys un procés complex i no acabat. La integració representa
per tots aquest paísos una garantía no menyspreable d'estabilitat i progrés, no
exempta, tanmateix, de riscos. En l'ámbit de la cultura, el retrocés en volum de
producció, qualitat i dependencia no és justament esperangador.

La Unió passará de 380 milions d'habitants a 454 milions, el que representa un
increment del 20%, pero el seu producte interior brut només augmentará en un
5%, passant deis 8,8 bilions d'euros a 9,2 bilions. En conjunt, els deu paísos
que s'integren teñen un PIB per capita que se sitúa en un índex 23 respecte
una mitjana 100 sobre el conjunt de Tactual Unió, malgrat que Xipre, Eslovénia i
Malta gaudeixin d'un situació forca millón Lógicament, si hom pren com a
magnitud comparada la producció valorada en termes de capacitat equivalent
de compra, les diferencies no son tan accentuades. No gens menys, el
diferencial continua sent important i implicará un gran esforc d'adequació i un
repte gran pels programes i fons de cohesió, en un moment de crisi económica
i de pocs plantejaments solidaris per part deis grans paTsos comunitaris.

Quadre 1
Dades económiques i de desenvolupament básiques

Any ref.

Eslovénia

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

Rep. Eslovaca

Rep. Txeca

Xipre

TOTAL

UE15

Població

2001

2,0
1,4
10,2

2,4

3,5

0,4
38,6

5,4'

10,3

0,8
75,0

378,7

PIB mM€

2001

20,9

6,2

57,8

8,5

13,4

4,0
196,7

22,8

63,3

10,2

403,8

8.827,1

índex SPC

2000

68
40
51
31
36
55
40
46
56

78

100

índex PIBpc

2001

45
19
24
15
16
43
22
18
26
55
23
100

% Dipl. univ."

2001

14,1

29,4

14

18,1

11,7

10,7

11,6

26,8

14,3

21,6

Intemautes*

2001

30
30
15
7

7
25
10

17 .

14

22

13

31

cost ma d'obra

2000

8,9
3

3,8

2,4

2,7

4,5

3,1
2,9
10,7

4,2

* Nbre. per cada 100 hab.; ** % s/ pobl. entre 25 ¡ 64 anys.
Font: EUROSTAT (2002), Principales données strvcturelles sur les 10 pays en passe d'adhérer,
Communiqué de presse 143/2002, 5 dec.



En contrapartida, el cost comparat de la má d'obra és molt competitiu, i en
termes de formado i accés a les noves tecnologies, les diferencies tendeixen a
disminuir. La proporció de diplomats universitaris sobre la població entre 25 i
64 anys se sitúa de mitjana al 14,3% respecta una mitjana comunitaria del
21,6%. En canvi, el diferencial d'internautes per cada 100 habitants és de 13
sobre 31.

En aquest context d'ampliació cap al centre i est d'Europa, la situado de
Catalunya, i d'Espanya en el seu conjunt, tendeix a quedar relegada no només
per la translació de l'eix geográfic sino també per la pérdua de competitivitat en
termes del cost de la má d'obra i del suport institucional. A Catalunya el cost
de la má d'obra per hora treballada se sitúa en 14,5 €, mentre que la mitjana
deis paísos de l'ampliació és de només de 4,2 €. Per altre cantó, les regions
espanyoles menys desenvolupades, que fins ara han gaudit de forma
privilegiada deis fons estructuráis es veuran a mig termini amplament
afectades, fet que repercutirá indirectament sobre l'economia espanyola i sobre
la porció de recursos públics destináis a Catalunya.

En aquest context comparat, l'análisi específica de l'impacte de l'ampliació de
la Unió sobre les industries culturáis catalanes ha de teñir en compte quatre
grans aspectes clau, que integren factors económics i culturáis:

• El valor i estructura comparada deis respectius mercats de consum cultural.
• La dimensió i estructura comparada de la capacitat de producció cultural.
• El grau d'internacionalització i projecció exterior de la producció cultural

catalana.
• La competitivitat deis diferents factors productius (treball i capital), pero molt

especialment en relació al nivell de formado i adaptabilitat a un mercat
integrat (i cada cop mes globalitzat) de la má d'obra especializada, així com
el coneixement i domini empresarial sobre els cañáis de distribució
especialitzats.

Anem a repassar rápidament cada un d'aquests aspectes de la relació.

2. Valor i estructura comparada deis mercats
culturáis

La despesa en cultura i oci del ciutadans deis paísos de Tampliació és forga
inferior al deis seus homónims occidentals, representant de mitjana el 7,1% de
la despesa total de la llar sobre una mitjana comunitaria del 10,6%. En termes
absoluts la diferencia és, lógicament, molt mes notable. En contrapartida, la
despesa relativa a alimentació i begudes sense alcohol és molt mes gran,
representant de mitjana sobre el pressupost familiar total el 34,1%, mentre que
en els actuáis quinze estats membres només significa el 14,2%. Evidentment,



la situació canvia forca de país a país. En termes relatius, la despesa mitjana
deis espanyols (un 6,2%) és inferior a la d'alguns.dels paísos que s'integren,
com és el cas de les Republiques Txeca i Eslovaca, Eslovénia, Estonia i fins i
tot Hongria. Una altra cosa, ben diferent, és la despesa en valors absoluts, ja
que la despesa per capita espanyola és forca superior.

Quadre 2
Estimació de l'estructura de la despesa en consum per llar comparada en
alimentado, i lleure i cultura (% de la despesa total)

Alemanya

Austria

Bélgica

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franga

Grecia

Holanda

Irlanda

Italia

Luxemburg

Portugal

Regne Unit

Suécta

Eslovénia **

Estonia*

Hongria*

Letónia*

Lituánia*

Polonia*

Rep. Eslovaca*

Rep. Txeca*

mitjanaUE15

mitjana Ampl UE

Alimentació i begudes sense alcohol

11,1

13,4

13,3

13,1

18,3

14,2

16,2

16,6

10,5

15,2

19,0

10,1

21,2

10,5

15,4

26,1

35,7

28,9

42,1

48,1

35,1

33,0

25,2

14,2

34,1

Lleure i cultura

11.9

12,3

10,7

11,2

6,2

10,7

7,6

4,5

10,4

nd

6,3
8,7

3,7

13,4

14,6

8,8

7,5

6,7

5,6

3,5
' 6,5

8,2

11,0

10,6

7,1
*1998;**1997.
Font: EUROSTAT (2000), Consumers in Europe. Facts and figures.

Si hom compara el volum i estructura de la despesa estrictament cultural a
l'interior de Tactual Unió s'observen clares característiques diferenciáis. Peí
que respecta, en particular, al consumidor mig espanyol, la seva despesa en
cultura representa tan sois el 3,3% del seu pressupost familiar total, uns 562
euros anuals, mentre que a Dinamarca i Suécia significa el 6,3% de la despesa
total i suma 1.775 euros anuals. La despesa en cultura mitjana deis 13 paísos
analitzats és del 4,7% sobre el total de la despesa de la llar, que correspon a



956 euros anuals.1 No es disposen de dades equivalents pels deu paísos de
l'ampliació, pero és evident que la taula anterior mostra les dificultáis per
aproximar-se a la despesa mitjana deis seus veíns de l'oest.

Gráfic 1
Despesa cultural sobre el consum total de la llar a Espanya (cercle
superior) i de mitjana a la Unió Europea* (cercle inferior), 1999 (%)

96,67%

95,35%

r0,77%

.0,44%

0,17%
— 0,40%

0,97%

1,06%

0,64%

— 0,55%

1,43%

• Despesa no cultural

Q Equipament en imatge,
informática i so

• Servéis en imatge,
informática i so

Q Práctica amateur

• Sortides i espectacles

• Llibres i revistes

' Excepte Franca i Portugal.
Font: CARDONA, J. (2002), Les statistiques cutturelles européennes: Bilan et perspectives, Colloque
internacional sur les statistiques culturelles, UNESCO, Montréa!, 21-23 octubre. Elaborado propia.

El gran diferencial entre els actuáis paísos membres presenta, així mateix, una
estructura interna extremadament diversa, com a resultat d'uns hábits de
consum i unes tradicions culturáis diferents. Les despeses associades a la
práctica amateur representen tan sois el 0,17% de la despesa total a Espanya,
mentre que la mitjana de la Unió se sitúa en. 0,64%. En valors absoluts, el

1 No es disposa de dades de Franca i Portugal.



diferencial és encara mes gran, ja que en el primer cas significa 28 euros per
llar i any, i en el segon 133. En alguns pa'ísos amb una gran tradició de
práctica amateur, com el Regne Unit, les despeses associades a aqüestes
practiques arriba ais 272 euros. L'altra gran partida amb un comportament
clarament diferent, motivat peí diferencial de nivell de renda i peí desigual
desenvolupament deis consums doméstics en l'ámbit de relectrónica, és el
conjunt de la despesa en equipament i servéis en imatge, so i informática. A
Espanya, aquesta despesa representa 1*1,21% de la despesa mitjana global
d'una llar, l'equivalent a 205 euros anuals, mentre que la mitjana comunitaria se
sitúa en el 2,03% de la despesa total, xifra que supera els 417 euros per llar i
any.

Quadre 3
Estimado de la despesa mitjana anual de les llars, 1999 (€)

Bélgica

Dinamarca

Alemanya

Grecia

Espanya

Irlanda

Italia

Luxemburg

País os Baixos

Austria
Finlandia

Suécia

Regne Unit

Despesa
no cultural

27.187 €

28.767 €

24.981 €

19.134 €

16.876 €

29.184 €

24.078 €

44.597 €

24.614 €

28.150 €

21.550 €

28,861 €

29.873 €

Equipament
en so, ¡matge

informática

170 €

484 €

311 €

71 €

131 €

187 €

95€ ,

419€

363 €

288 €

281 €

426 €

301 €

Servéis
en so, imatge

informática

418 €

520 €

297 €

111€

74 €

351 €

146 €

274 €

228 €

327 €

244 €

391 €

358 €

Práctica
amateur

196 €

215€

176 €

20 €

28 €

23 €

66 €

209 €

188 €

144 €

195 €

231 €
272 €

Sortides i
espectacles

117€

90 €

257 €

45 €

68 €

117 €

73 €

161 €
• 121 €

105 €

61 €

89 €

86 €

Llibres i
revistes

405 €

466 €

324 €

262 €

261 €

503 €

351 €

547 €

444 €

445 €

427 €

639 €

401 €

Total
Despesa
Cultural

1.305 €

1.775 €

1.364 €

509 €

562 €

1.182€

732 €

1.610€

1.344 €

1.309 €

1.209 €

1.775 €
1.419€

UE(13) 20.558 € 199 € 218€ 133 € 114€ 293 € 956 €
Font: CARDONA, J. (2002), Les statistiques culturelles européennes: Bitan et perspectives, Colloque
internacional sur les statistiques culturelles, UNESCO, Montréal, 21-23 octubre. Elaborado propia.

No és disposa de dades equivalents relatives a Catalunya, malgrat que les
estadístiques o estimacions existents en alguns sectors avalúen el consum
cultural cátala al voltant del 20% del l'espanyol, o fins i tot superior, mentre que
la població catalana és el 15,6 % de la de l'estat.2 En termes generáis, el
consum cultural de Catalunya se sitúa lleugerament per sota de la mitjana
comunitaria actual, malgrat que després de l'ampliació, se superará

2 La recaptació de cinema a Catalunya representa de mitjana peí període 1994-2001 el 24,9% de la
recaptació a Espanya. Tanmateix, cal teñir en compte la concentració de l'oferta en els grans centres
urbans i comerciáis, mentre que a l'Espanya rural bona part del consum audiovisual es realitza a la llar.
Peí que fa al llibre, Catalunya concentra el 2000 el 24,7% de les vendes totals del mercat interior espanyol
creixent respecte el 1996, quan se situava en el 22,8%. Font: Llibre Blanc de les industries culturáis de
Catalunya (2002).



amplament. Així, dones, la capacitat de consum cultural catalana, tot i no ser
excepcional, és prou atractiva en termes de mercat per part deis sectors
productius internacionals, i molt superior al de tots els pa'ísos que s'integren.

3. Dimensió i estructura comparada de la capacitat de
producció cultural

Una mirada comparada sobre la dimensió d'alguns mercats culturáis és prou
eloqüent. Per exemple, el valor del mercat fonográfic del conjunt deis paísos
de l'ampliació representa tan sois el 56% del mercat fonográfic espanyol.
Malgrat que el nombre de fonogrames per habitant venuts no és molt inferior,
1,5 sobre 1,8 en el cas espanyol, un 40% d'aquests son encara cassets. Per
altre cantó, el fenomen de la piratería es menja una proporció molt significativa
del seu mercat potencial. En aquest sentit, l'empitjorament de la situació a
Espanya (encara que de moment, forga menys greu a Catalunya)3 és un factor
preocupant a teñir en compte, ja que el 2002 la piratería a Espanya ha
augmentat fins al 30%.4

Quadre 4
Dimensió comparada del mercat fonográfic, 2000

Estóvenla

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Polonia

Rep. Eslovaca

Rep. Txeca

Xipre

TOTAL

Espanya

Vendes $*

18
6,7
57
6,2
3,7

156,5

9,7
40,5

16,8

315,1

. 562,9

Nbre. Cassets*

0,6
0,4
3,4
0,5
0,5
14,2

0,6
2,1

0,1
22,4

8,8

Nbre. CD*

1,1
0,4

4,1
0,3
0,7
20,2

1
4,8
0,9
33,5

60,6

unitats/hab.

0,9
0,6
0,8
0,3
0,3
0,9
0,3
0,7
1,3
1,5

1,8

Repertori doméstic

28%
23%
65%
48%
57%
27%
31%
43%
61%

39%

Piratería*

25-50%

> 50%

10-25%

> 50%

> 50%

25-50%

<10%

10-25%

25-50%

10-25%
*unitats en milions; A % estimat sobre el nombre d'unitats
Font: IFPI (2001), The Recording Industry 2001 in Figures. London: IFPI.

Peí que fa a la industria del cinema, la situació d'Europa Central i Oriental en
comparació a la deis seus homónims occidentals és molt mes feble. Entre 1996
i el 2001, tan sois 42 films d'aquesta regió han assolit una distribució comercial
en un, com a mínim, deis paísos de Tactual Unió Europea. Vint-i-nou
d'aquestes peí lícules corresponen a tres paísos: República Txeca, Polonia i

Madrid i Andalusia concentren el 79,5% de la piratería estimada a Espanya durant el primer trimestre de
2002. Al llarg d'aquest any s'han capturat a España 442 duplicadores i prop de 2,3 milions de CD il legáis;
xifra que contrasta amb els 370.000 discos decomissats el 2001. Font: www.sgae.es
4 IFPI (2002), IFPi Music Piracy report 2002, London: IFPI.



Hongria. En conjunt, aquests 42 llargmetratges assoliren 2,2 milions
d'espectadors, el que representa una quota de mercat de homés el 0,054%.
Pero el 63,5% d'aquests espectadors corresponen a una única peí lícula,
coproducció entre la República Txeca, Franga i el Regne Unit. Els 5 primers
llargmetratges per ordre d'espectadors a la Unió Europea s'endugueren el
85,4% de les entrades, i deis 20 primers llargmetratges, tan sois 6 no son en
coproducció amb algún país d'Europa occidental.

Quadre 5
Nombre d'espectadors del 20 primers Itargmetratges d'Europa Central i
Oriental comercialitzats a la Unió Europea, 1996-2001

1

2

3

4

5

b

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Titol original

Kolya

A napfény ize

Hura na medveda

Munk, Lemmy and cié

Historie Milosne

Animáis

Terminus paradis

Pan Tadeusz

Ogniem i mieczem

Jezerni kralovna

Bandyta

Prea tárziu

Ptak óhnivak

Lea

Navrat idiota

Ekspress, Ekspress

Spiklenci slasti

Knoflikari

Asfalt Tango

Marian, zigeunerleven

Títol anglés

Kolya

Sunshine

Terminus paradis

Pan Tadeusz

Brute

Too Late

Asphalt Tango

Origen

CZ/FR/GB

HU/DE/AT/CA

CZ/DE

LV

PL

LV

RO/FR

PL/FR

PL

CZ/DE

PUDE/FR

RO/FR

CZ/DE

CZ/DE

CZ/DE

SI

CZ/CH/GB

CZ

RO/FR

CZ/FR

Any producció

1996

1999

2000

1997

1997

2001

1998

1999

1999

1998

1997

1996

1997

1996

1999

1997

1996

1997

1996

1996

Espectadors UE15

1.427,523

235.150

98.750

78.522

77.115

53.859

35.878

32.780

32.542

22.733

18.634

17.622

11.342

11.070

8.824

6.858

6.238

5.894

5.552

4.570
Font: LANGE, A.; NEWMAN-BAUDAIS, S. (2002) Distríbution of Third Party Country Films in the
European Union between 1996 and 2001, OBS, Press reléase (04/2002).

Alemanya i Franca son els paísos mes involucrats en ia coproducció amb les
cinematografíes d'Europa Central i Oriental. La presencia británica es redueix
a dos films, pero sobta que cap productora italiana o espanyola (pa'ísos amb un
volum de coproduccions internacionals notable) hagi participat en la
coproducció d'un d'aquests llargmetratges, malgrat representar respectivament
el 17,1% i 4,2% deis espectadors comunitaris d'aquestes peí lícules. Al nostre
parer aquest és un ciar indicador de l'escás interés deis dos grans paísos
meridionals peí potencial productiu i de mercat deis nous estats comunitaris.



Quadre 6
Nombre de films i d'espectadors deis 42 llargmetratges d'Europa Central i
Oriental comercialitzats a la Unió Europea, 1996-2001

Bulgaria

Eslovénia

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Polonia
Rep.
Eslovaca
Rep. Txeca

Romanía

TOTAL

%

Alemanya

6.858

147.190

17.787

764.731

936.566

41,7%

Espanya

3.001

200

32.542

51.993

5.703

93.439

4,2%

Franqa

34.185

131.873

2.136

47.023

610
170.402

37.382

423.611

18,9%

Italia

413

94.952

273.162

15.615

384.142

17,1%

RegneUnit
Irlanda

42.875

2.108

146.630

191.613

8,5%

Resta UE

0
0
0

16.222

1.409

0
0

0
196.455

360
214.446

9,6%

UE15

3.001

6.858

200
240.885

133.282

2.136

194.412

610
1.603.373

59.060

2.243.817

100,0%

Nbre.
Films

1
1
1
7
3
2
9

1
13
4
42

Font: LANGE, A.; NEWMAN-BAUDAIS, S. (2002) Distribution of Third Party Country Films in the
European Union between 1996 and 2001, OBS, Press reléase (04/2002). Elaborado propia.

Qüadre 7
Nombre de films produíts, quota de mercat nacional, entrades venudes
per habítant i llars amb magnetoscopi, 2000

Eslovénia*

Estonia

Hongria

Letónia

Lituánia

Malta

Polonia

Rep. Eslovaca*

Rep. Txeca*

Xipre

UE15

Catalunya

Espanya

Nbre. Films Films/ M.hab.

3 1,5

0 0,0

21 2,1

2 0,8

2 0,6

-

20 0,5

3 0,6

17 1,7

1 1,3

604 1,6

21 3,5

98 2,5

Quota mercat

5,3
0,7

4,6
-

1,2
-

9,1
-
-
-

0,8
10,0

Espectadors/hab.

1,00

0,75

1,24

0,56

0,48

-

0,44

0,56

1,50

1,12

2,24

5,09

3,43

% Llars magnest.

57,4

33,4

34,4

41,1

25,3

66,7

63,3

30,0

61,6

68,4

80,1

71,70
OBSERVATOIRE EUROPEEN DE L'AUDIOVISUEL (2001), Annuaire statistique. Cinema, televisión,
video et noveaux medias en Europe. Edition 2001, Strasbourg: OEA. Elaborado propia.

Comparativament, la situado catalana amb una producció d'uria vintena de
llargmetratges anuals és similar a la deis grans paTsos de Tampliació (Hongria,
Polonia í República Txeca), malgrat que en relació al pes demográfic, grau



d'equipament de la llar i espectadors per habitant és francament millor.
Tanmateix, peí cantó de l'oferta, amb una quota de mercat de les peí lícules
catalanes a Catalunya molt reduída (de només 1*1,3% de mitjana en el període
1994-2001), la precarietat de la situació és molt semblant a la deis paísos mes
febles de la regió, com son les tres repúbliques báltiques. Malgrat tot, cal no
confondre el cas cátala amb la d'aquests paTsos, ja que la seva integració al
sistema audiovisual espanyol i la fortalesa deis sistemes d'ajut governamental i
televisiu, permet partir d'una situació forca millor.

Finalment, l'altre gran industria cultural tradicional, l'editorial, presenta a
Catalunya una situació d'una fortalesa excepcional. Malgrat que és un mercat
amb una facturació estancada, i que decreix l'aportació en termes de valor
afegit brut en relació a altres industries culturáis mes dinámiques, les editorials
del Gremi d'editors de Catalunya publicaren l'any 2001 25.628 títols, amb un
tiratge mitjá de 4.212 exemplars, deis quals 8.015 títols foren en llengua
catalana. El valor de les vendes de les editorials catalanes en el mercat interior
espanyol fou aquest any de 1.446 milions d'euros, el 55,5% de les vendes
totals a Espanya, amb sis empreses que facturen mes de 60 milions d'euros.
Un 29,1% de les empreses agremiades están integrades en grans grups
editors, i en la seva totalitat ocupen a 5.611 treballadors permanent i compten
amb aproximadament 6.000 col laboradors externs.5

Quadre 8
Nombre d'empreses agremiades a Catalunya, títols editats i vendes a
Espanya en cátala i total, 2000.

Empreses grans
(vendes superíors 18 milions €)
Empreses mitjanes - grans
(vendes de 6-18 milions €)
Empreses mitjanes - mitjanes
(vendes de 2'4-5'99 milions €)
Empreses mitjanes- petites
(vendes de 0'6-2'39 milions €)
Empreses petites
(vendes inferíors 0'6 milions €)

Total

Nombre
d'empreses

En llengua
catalana

10

16

18

42

60

160

Total
Catalunya

14

22

31

67

91

218

Títols

En llengua
catalana

1.318

2.479

212

2.597

655

7.261

Total
Catalunya

6.993

5.390

3.585

5.924

1.831

23.723

Vendes en milions €
en el mercat interior1

En llengua
catalana

83,4

85,9

5,5

34,2

4,8

213,7

Total
Catalunya

1.002,9

209,0

112,2

76,9

21,6

1.422,6

1 Vendes al mercat interior espanyol a preu tapa mes IVA, 1999.
Font: CÚBELES, X; SALA, G. (2002), "Llibre", LHbre Blanc de les industries culturáis de Catalunya,
Barcelona: Instituí cátala de les industries culturals/Universitat de Barcelona.

Agafant com a dada comparativa els valors de 1999, a Catalunya s'editen un
42,5% del conjunt de llibres publicats pels paísos que conformen l'ampliació,

5 GREMI D'EDITORS DE CATALUNYA; PRECISA RESEARCH (2002), Informe de comercio interior
2001. Gremi d'editors de Catalunya.



volum que només és superat a l'Europa Occidental peí Regne Unit, Alemanya,
Italia i Franga. Deis deu paísos de l'ampliació, només Polonia, la República
Txeca i Hongria, i encara aquest darrer país amb un volum de la producció en
disminució, disposen d'una industria editorial mínimament competitiva.

Quadre 9
Nombre de títols de llibres publicats, 1999

Paísos de l'ampliació

Eslovénía*

Estonia'

Hongria

Letónia

Lituánia'

Malta*

Polonia*

Rep. Eslovaca"

Rep, Txeca**

TOTAL Ampliado

Catalunya

3.722

3.317

9.731

2.652

3.827

404
16.462

3.800

11.965

55.880

23.723

Unió Europea 15

Alemanya

Austria

Bélgica (en neerlandés)

Dinamarca

Espanya

Finlandia

Franca

Grecia

Irlanda**

Italia

Luxemburg

Paísos Baixos

Portugal

Regne Unit

Suécia

UE15

80.779

6.487

9.816

14.455

61.426

7.000

49.808

5.914

8.325

52.262

878

17.235

9.196

110.155

12.547

446.283
A1995, "1996, '1997, *1998, "2000
Font: UIE (2001), "Annual Book Title production,
Book Trade. www.gremieditorscat.es/

1990-2000", Statistics on Publishing and Promotion of

Tanmateix, en el seu conjunt, l'evolució durant els anys noranta del nombre
d'ocupats i de l'aportació al PIB de les industries culturáis de Catalunya per
subsectors permet posar de manifest alguns comportaments desiguals, que
caldrá teñir en compte en relació al grau de competitivitat i creixement
potencial. De 1994 a 1999, s'observa una lleugera davallada del pes económic
del sector del Ilibre, fet que sembla reflectir l'elevada maduresa d'aquest
mercat, i és preocupant atesa la importancia relativa de la industria del Ilibre en
el futur desenvolupament de les industries culturáis de Catalunya. En canvi, el
sector fonográfic, fortament concentrat en mans de les majors residents a
Madrid i en plena crisi peí creixement de la pirateria, mostra una evolució
positiva notable, en especial en segments molt especialitzats de la música
moderna. Finalment, el sector audiovisual está en plena oclusió, tant en termes
de valor afegit brut com en ocupats; creixement especialment accentuat en els
subsectors de la producció i la distribució audiovisual. Aquest fet reflecteix
l'enfortiment de certes empreses que han nascut i crescut al llarg de la década
deis 90 (moltes de les quals no existien el 1994, o bé eren d'una dimensió molt
menor).



Quadre 10
Evolució del valor afegit brut i deis ocupats del sector del llibre,
l'audiovisual i els fonogrames a Catalunya, 1994-1999.

LLIBRE

FONOGRAMES

AUDIOVISUAL

Edició
Distríbució

Llibreries
Total

Produce i ó

Distribució
Comerg al detall
Total
Produce i ó
Distribució
Exhibido
Vídeo
Televisió
Radio privada
Radio pública
Tota!

VAB*
- 10,24%
- 4,02%

+ 36,97%
- 5,42%

+ 73,44%

+ 38,66%
+ 0,19%

+ 35,07%
+ 76,80%

+ 288,73%
+ 56,54%
+ 61,02%
+ 2,43%

+ 44,41%,
+ 10,45%
+ 53,31%

Ocupats
+ 3,95%
+ 6,01%
+ 2,07%
+ 3,56%
+ 67,72%

+ 39,10%
- 5,38%

+ 15,48%
+ 173,45%
+ 133,55%
+ 38,90%
+ 5,56%

+ 27,16%
- 14,08%
+ 37,99%
+ 37,00%

'Evolució 1994-99 en % s/VAB al cost deis factors, calculat en pessetes constants
Font: BARO, E. et al. (2001), Estimació de la dimensió económica deis sectors
(anys 1998-1999), Barcelona: Gabinet técnic del Departament de Cultura.

de 1994.
culturáis de Catalunya

Cal teñir en compte, pero, que el ritme de creixement (taxa de variado
interanual) del valor afegit brut en cultura i oci durant el període 1993-97 és
forga mes gran a la Comunitat de Madrid (44,3%) que a Catalunya (15,5%).6

Aquest menor dinamisme relatiu es resultat del gran pes de les principáis
empreses de l'audiovisual en el mateix, i de la creixent centralització deis
principáis centres de decisió empresarial a la capital de l'estat. Cal vetllar per a
que aquesta pérdua relativa de pes a l'interior d'Espanya no impliqui, també, un
reducció del pes i de la competitivitat a escala europea.

4. Grau d'internacionalització i projecció exterior de
la prodúcelo cultural catalana

El corriere exterior de béns culturáis entre Espanya i el resta del món es
concentra, per sobre d'un 80%, en dues regions geográfiques: el resta de la
Unió Europea i América Llatina. Pero mentre amb la primera área el saldo és
negatiu, amb una taxa de cobertura del 74%, amb Llatinoaméhca, Espanya
obté un gran superávit comercial i una taxa de cobertura del 2.031%. Així,
dones, malgrat que la balanca comercial és també deficitaria amb els Estats
Units d'América i el resta de paTsos del món, el superávit amb América Llatina i
l'Europa no comunitaria permeten obtenirfinalment un saldo positiu.

6 GARCÍA, M.I.; FERNÁNDEZ, Y.; ZOFÍO, J.L. (2001), La evolución de la industria de la cultura y el ocio
en España por Comunidades Autónomas (1993-1997), Madrid: Fundación Autor.



Quadre 11
El comerc. exterior de béns culturáis espanyols per árees geográfiques,
1999 (milions d'Euros)

Unió Europea
Resta d'Europa
Estats Units
Uatinoamérica
Resta del món

Total

Importacions
707,7

25,4

82,1

15,5

82,8

913,5

Exportacions

520,7

44,4

64,9

314,8

60,7

1005,5

Saldo

-187

19
-17,2

299,3

-22,1

92

Importacions

77%

3%

9%

2%

9%

100%

Exportacions

52%
4%
6%
31%

6%

100%

Taxa cobertura

74%

175%

79%

2031%

73%

110%
Font: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2002) Las cifras de la cultura en España.
Estadísticas e indicadores. Edición 2002, Madrid: Secretaría General Técnica.

L'Europa no comunitaria representa escassament el 2,8% de les importacions
espanyoles, i el 4,5% de les exportacions, amb una tassa de cobertura
agregada del 175%. Les importacions es concentren en arts plástiques, amb
una taxa de cobertura negativa del 31%, mentre que les exportacions se
centren en (libres, fonogrames i( a mes distancia, premsa. En aquest context
quasi marginal, el corriere, de peí lícules i, sorprenentment d'antiguitats (potser
camuflades darrera les arts plástiques), és quasi inexistent i amb un saldo
negatiu.

Quadre 12
El comer? exterior de béns culturáis entre Espanya i I'Europa no
comunitaria, 1999 (milions d'Euros)

Peí-lícules

Fonogrames
Llibres
Premsa
Arts plástiques
Antiguitats
Instruments musicals
TOTAL

Importacions
0,6
4,9
4,6
3,7

9,1
0,3
2,3
25,5

Exportacions

0,1
13,6
17,3
6,8
2,8

0,1
3,7

44,4

Saldo
-0,5
8,7
12,7
3,1
-6,3
-0,2

1,4
18,9

Importacions
2%
19%
18%
15%
36%
1%
9%

100%

Exportacions

0%
31%
39%
15%
6%
0%
8%

100%

Taxa cobertura
17%

278%

376%
184%

- 31%

33%
161%

174%
Font: MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (2002) Las cifras de la cultura en España.
Estadísticas e indicadores. Edición 2002, Madrid: Secretaría General Técnica.

Ara bé, si hom compara el nombre d'espectadors respectius de les peí lícules
espanyoles i d'Europa Central i Oriental a la regió homónima, el saldo és
amplament favorable al cinema espanyol. Mentre que en el període 1996-2001
la cinematografía espanyola assolí un total d'1.439.194 espectadors ais 20
paísos membres del Consell d'Europa que no no son de la Unió Europea, el
cinema de bona part d'aquests a Espanya (veure quadre 6), tan sois assolí



93.439 espectadors. Tanmateix, en termes generáis, el pes del mercat no
espanyol per a la producció realitzada a Espanya és torga reduít i centrat ais
actuáis membre de la Unió Europea, i en menor mesura ais Estat Units (no es
disposa d'informació precisa sobre el mercat llatinoamericá). De mitjana, en el
període 1996-2001, la proporció d'espectadors de cinema espanyol a l'Europa
no comunitaria representa escassament ri,5%, el que equivaldría a uns
240.000 espectadors anuals.

Gráfic 2
Estimació del nombre d'espectadors deis llargmetratges espanyols al
mercat espanyol, europeu i nord-americá, 1996-2001 (%)

10,6%
1,5%

3,1%

• Espanya

H E U A

• Resta UE

• Resta EUR 35

84,8%

* Estimació realitzada sobre la informado disponible en la bases de dades Lumiére. S'ha exclós el film
"Los Otros" i no es té informado sobre els espectadors obtinguts al resta del món.
Font: EUROPEAN AUDIOVISUAL OBSERVATORY (2002), The Distribution of European Union Films in
Europe Outside National Markets, Strasbourg: OEA.. Elaborado propia

No es disposen de gaires dades estadístiques sobre el comerc exterior de
productes culturáis de Catalunya. Tanmateix, el sector de llibre, per la seva
gran fortalesa interna i importancia del seu mercat internacional disposa d'unes
bones estadístiques sobre el mateix. El valor anual mitjá de les importacions
en el període 1997-2001 és de 22,5 mtlions d'euros, i el de les exportacions de
239 milions, amb el que s'obté una taxa de cobertura mitjana envejable del
1.064%. La relació entre exportacions i importacions de llibres és a escala
regional sempre positiva ais interessos deis editors catalans. Ara bé, mentre
que la taxa es extremadament positiva peí que respecte a América Llatina, és
una mica mes equilibrada en relació al resta de socis comunitaris. Peí que fa
ais paísos europeus no membres de la Unió, Catalunya disposa d'una taxa de
cobertura mitjana del 1.383%, amb unes importacions mitjanes peí conjunt del



període analitzat de només 360 mil euros, mentre que les exportacions están
valorades en terme mig en quasi 5 milions d'euros.

Quadre 13
Comerg exterior del Ilibre de Catalunya per árees geografiques, 1997-2001
(milions €)

IMPORTACIONS

Unió Europea

Resta Europa

Llatinoamérica

EUA
Resta del món

TOTAL

1997

5,91

0,20

0,44

0,52

0,11

7,18

1998

6,94

0,10

0,52

0,28

0,05

7,89

1999

23,35

0,48

0,56

1,12

0,44

25,95

2000

33,81

0,50

0,59

1,14

0,39

36,43

2001

33,10

0,51

0,60

0,28

0,43

34,92

mitjana

20,62

0,36 •

0,54

0,67

0,28

22,47

%

91,8%

1,6%

2,4%

3,0%

1,3%

100,0%

EXPORTACIONS

Unió Europea
Resta Europa
Llatinoamérica

EUA
Resta del món

TOTAL

1997

46,85

3,00

143,61

9,44

1,61

204,51

1998

45,14

4,29

140,59

10,37

1,77

202,16

1999

80,50
5,74

117,37

15,70

2,95

222,26

2000

93,69

6,39

140,17

22,98

4,42

267,65

2001

99,16

5,34

164,11

25,72

5,19

299,52

mitjana

73,07

4,95

141,17

16,84

3,19

239,22

%
30,5%

2,1%

59,0%

7,0%

1,3%

100,0%

TAXA COBERTURA

Unió Europea

Resta Europa
Llatinoamérica

EUA
Resta del món

TOTAL

1997

792,7

1.500,0

32.638,6

1.815,4

1.463,6

2.848,3

1998

650,4

4.290,0

27.036,5

3.703,6

3.540,0

2.562,2

1999

344,8

1.195,8

20.958,9

1.401,8

670,5

856,5

2000

277,1

1.278,0

23.757,6

2.015,8

1.133,3

734,7

2001

299,6

1.047,1

27.351,7

9.185,7

1.207,0

857,7

mitjana

354,3

1.383,2

26.046,1

2.521,3

1.122,5

1.064,4
Font: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEP. DE CULTURA (2002), Estadistiques culturáis de Catalunya,
Barcelona: Dep. Cultura. Elaborado propia.

Un altre sector emblemátic per la seva capacitat de reconeixement
internacional és el del teatre i la dansa. El seu mercat extern se centra, per
raons geografiques, culturáis i de mercat, ais paísos de la Unió Europea, mes
propers i amb una major capacitat de compra o d'interés per la coproducció.
També, pero per raons lligades a la facilitat de comunicado lingüística i a
l'existéncia de certs cañáis de reconeixement i subvenció, amb els paísos
d'América Llatina. Tanmateix, aquesta darrera regió veu decréixer la seva
presencia els dos darrers anys de la serie, 1999 i 2000.

El conjunt de paísos inclosos en l'apartat Resta d'Europa representen de
mitjana el 9,3% de les representacions a l'estranger de les companyies de
teatre i dansa de Catalunya. No obstant aixó, si s'exclou Andorra d'aquest grup
per raons obvies, i a SuVssa per tal d'intentar aproximar-nos millor al que pot



significar per les companyies de teatre i dansa catalanes el mercat d'Europa
Central i Oriental, la proporció de representacions a aquesta regió queda redu'ít
al 2,8%.

Quadre 14
Representacions a l'estranger de les companyies de teatre
Catalunya, 1996-2000

dansa de

Unió Europea

Resta d'Europa

Resta d'Europa*

América Llatina

EUA i Canadá

Resta del món

TOTAL

1996

61,4

9,5
2,8
19,0

1,8

8,2

100,0

1997

64,4

5,9

1,7

21,9

4,4

3,4

100,0

1998

72,1

4,4

1,1
20,0

2,0
1,6

100,0

1999

76,0

11,7

5,7
8,5

0,4
3,4

100,0

2000

69,3

14,8

2,8

4,4

0,3

11,1

100,0

mitjana

68,6

9,3
2,8
14,8

1,8

5,5

100,0
S'ha exclós Andorra i SuTssa de Resta d'Europa per no distorsionar el pes deis paísos d'Europa Central i

Oriental.
Font: GENERALITAT DE CATALUNYA. DEP. DE CULTURA (2002), Estadístiques culturáis de Catalunya,
Barcelona: Dep. Cultura. Elaborado propia.

Com s'ha pogut constatar, el grau d'internacionalització i projecció exterior de la
producció cultural catalana en aquests pa'ísos és molt escassa, així com la
presencia de la seva cultura a casa nostra. Caldria analitzar-ne les raons, pero
sobretot avaluar el diferent grau de complementarietat i competitivitat relativa,
per tal de dissenyar estratégies que permetin corregir part d'aquest allunyament
historie.

5. La competitivitat deis factors productius

L'ampliació de la Unió Europea envers paísos amb economies en transido i
menor desenvolupament económic és vista en general, pero sobretot des d'una
perspectiva sindical, amb una certa preocupado malgrat representar una
oportunitat de mercat alternativa. És evident que son, alhora, mercats
addicionals a conquerir, pero també disposats a produir, productes de preu i
qualitat moderada, aquells en que s'ha especialitzat tradicionalment l'economia
catalana i espanyola. De totes maneres, a excepció de Polonia, i en molta
menor mesura d'Hongria i la República Txeca, la seva tan reduída dimensió no
esperona un desembarcarment inversor o comercial potent per part de
1'empresa mitjana catalana. Per altra part, el gran diferencial en els costos de
producció els converteix en un espai ideal on localitzar centres de producció
intensius en factor treball.

El desplagament d'activitats económiques cap a paísos amb un cost de la ma
d'obra torga inferior (veure el diferencia! de cost en el quadre 1) probablement



només es donará marginalment en el camp de les industries culturáis. En
teoría, la competencia hauria de ser mes forta justament en aquelles activitats,
com bona part de les culturáis, especialment intensives en l'ús del factor treball.
Tanmateix, la prodúcelo cultural es caracteritza per la seva singularitat. El valor
afegit s'obté en el procés de disseny de la producció, que es manté forca
artesanal, i en la posterior campanya de comercialització i reconeixement. El
talent creatiu está, en teoría, universalment distribuít, pero la seva valoració per
part deis agents, productors o programadors de referencia en cada un deis
mercats respon a lógiques relacionáis i estétiques molt allunyades del cost mig
de la má d'obra de cada país. Per altre cantó, el conjunt de personal no artístic
(editors, técnics, comerciáis, etc.) requereixen també d'un alt nivell
d'especialització en uns sectors en rapidíssima transformació. Finalment,
l'elevat i creixent nivell de tecnificació de bona part de les industries auxiliars, i
la conseqüent reducció del pes del factor treball en la seva estructura de
costos, així com les economies d'aglomeració amb el resta del procés de
producció cultural, explica que industries, com les d'arts gráfiques, difícilment
marxin de Catalunya per ubicar-se ais paísos que s'integren.

Per aquesta rao, la competitivitat laboral amb els paísos de l'Est s'está donant,
ja abans de l'ampliació, específicament en aquelles professions mes estables o
normalitzades (per exemple, amb els intérprets de música clássica i amb les
formacions orquestrals procedents d'aquests paísos). En altres activitats on la
interacció amb les tradicions locáis, i el coneixement deis valors i deis hábits de
consum propis és fonamental, la importado directe de productes des d'aquests
paísos no será evident. Per raons lingüístiques i culturáis és mes fácil
incorporar un bon professional o artista llatinoamericá que un procedent
d'Europa Oriental. Tanmateix, la competencia laboral sobre el potencial
treballador nacional, sovint es converteix en una nova oportunitat competitiva
per l'empresa o institució que incorpora professionals estrangers i una dimensió
multicultural en la seva oferta. Bona part deis artistes estrangers que viuen a
Catalunya contribueixen a una millora de la qualitat, de la diversificado de
l'oferta i del prestigi internacional del país.

Els paísos d'Europa Central i Oriental disposen d'una excel lent tradició de
formació artística clássica. El régim anterior invertí enormes esforgos en
aquesta educació, i durant els darrers dotze anys, bona part de la joventut
d'aquests paísos han complementat aquesta excel lent formació de base amb
un bon aprenentatge de l'anglés i de molts altres elements essencials per a
triomfar a Occident. La necessitat i les escasses oportunitats en els paísos
d'origen expliquen la gran ¡I lusió, ambició i esforc existent per ser competitius
al resta d'Europa. En sentit contrari, el nivell de benestar i seguretat que es viu
a Catalunya no esperona ais joves catalans a buscar-se la vida a lfexterior.
L'experiéncia a l'estranger, en el cas de que es doni, es viscuda en la major
part deis casos com un grao en el procés formatiu pero no com el destí
professional ambicionat, a no ser que es tracti de triomfar en els grans teatres o
centres de renom internacional. En aquest sentit, l'impuls deis creatius i
professionals catalans per conquerir mercats menys valorats en termes de



prestigi, com puguin ser els de l'Est europeu, será molt menor que el deis seus
homónims de l'altre cantó del continent en relació a Catalunya.

La pérdua de llocs de treball de qualitat i de capacitat productiva en l'ámbit
cultural cátala es dona, sobretot, en relació a altres grans metrópolis europees i
nord-americanes amb una gran capacitat de concentrado i de sinergia territorial
(Londres, Nova York, Los Angeles, París, Madrid, Miami, ...). Cal teñir en
compte que els departaments creatius de la major part d'empreses es
concentren en els grans centres de decisió, i a excepció del sector editorial i en
algún subsector en l'ámbit audiovisual, Catalunya no disposa de grans
empreses líders de la producció cultural.

Tanmateix, a mes del factor treball, cal considerat també la competitivitat
relativa en relació ais altres factors productius que fan viable una producte
cultural. El factor mes important és, sense cap dubte, l'existéncia de
financament suficient, sigui públic o privat. Les activitats culturáis es
caracteritzen, a l'igual que tots aquells productes que incorporen innovació, en
que els cal assumir un elevat risc al presentar-se al mercat, ja que la no
acceptació peí mateix comporta la no recuperacio de prácticament la totalitat de
la inversió realitzada. Els costos enterrats son proporcionalment molt alts i
s'han de pagar d'entrada: no hi ha recuperado de la inversió, ni a preu de
saldo, per un producte cultural que no agrada. Aquest fet explica la tradicional
aprensió del capital financer a entrar en un sector d'activitat d'alt risc i que
funciona segons unes regles poc convencionals. D'aquí la importancia de
disposar de grups empresarials propis de l'ámbit cultural, coneixedors de les
lógtques especifiques de producció i mercat, i amb possibilitats de redistribuir
les pérdues obtingudes en aquells, pocs, productes de gran éxit. En aquest
sentit, la posta a disposició del sector de fons de capital risc i altres
mecanismes de finangament per part de l'administració pública acaba sent
fonamental per a fer viable el desenvolupament d'una industria com la cultural.

A Catalunya, la major part del financament públic a disposició deis operadors
culturáis prové de les própies administracions publiques catalanes i de
l'administració central de l'estat. En aquest sentit, i donat l'escás suport
comunitari directa a la cultura, la situado comparada amb els paísos que
s'integren és francament millor, ja que no disposen de recursos públics
comparables. En la mesura que les diverses administracions siguin capaces
d'ohentar amb les seves polítiques i recursos els nous camps de
desenvolupament del sector, en lloc de restar subjugades ais interessos deis
grups de poder tradicionals, l'impacte d'aquests recursos será major en termes
de competitivitat exterior.

L'accés al financament comunitari és, en certa manera, un deis elements de
pérdua de competitivitat. D'entrada, l'escás suport comunitari a la cultura es
repartirá entre mes actors. Pero, sobretot, el sud d'Europa deixará de ser
l'acompanyant necessari de moltes iniciatives generades des deis paísos mes
beh situats, per experiencia, domini deis idiomes de treball i contactes, davant
la Comissió Europea (Franca, Regne Unit, Alemanya, Holanda, Bélgica o



Italia). Així, dones, hom pot preveure una menor demanda de sol licituds
catalanes, a no ser que es sigui capag d'aportar un valor afegit propi.

6. Conclusions

Des de molts punts de vista (polític, económic, artístic o comercial), l'ampliació
comunitaria vers l'Europa Central i Oriental fa temps que ha comencat. Bona
part deis programes europeus en vigor accepten incloure propostes deis paísos
candidats i les empreses dissenyen les seves estrategies tenint en compte una
Unió de 25 membres. El problema és que la major part d'actors de les
industries culturáis catalans no s'han adonat, i continúen actuant, bé amb una
excessiva mirada complaent interna i amb una justa pero ineficient reivindicació
victimista envers el govern espanyol, o bé quan ho fan amb una ambiciosa
vocació exterior l'horitzó queda excessivament redu'ít a l'Europa Occidental i el
continent americá.

La necessária obertura cap a Test, tan vers la propera Europa Central i Oriental
com vers el mes llunyá pero importantíssím món asiátic, implica una mirada
nova que no pot fer-se des deis parámetres de relació i dependencia
tradicionals. Entre altres coses, implica acceptar la realitat i els paradigmes de
la globalització deis actors i deis mercats culturáis.

Així mateix, la mirada cap a llevant cal fer-la amb una vísió mes ambiciosa que
la simple estrategia de conquesta i obertura de nous mercats. . Es tracta,
óbviament, d'incrementar les vendes i la relació comercial, d'adquirir productes
i factors a bon preu, de realitzar inversions i assolir bons acords de distribució i
comercialització. Pero sobretot, es tracta de desenvolupar les condicions per
emprendre projectes conjunts de coproducció internacional, de complementar
servéis i línies de producció, d'enfortir la presencia en fires i mercats
internacionals, de promoure la difusió intel lectual i artística entre móns
complementaris, i d'acceptar, també, la inversió externa i la competencia d'uns
actors amb una excel lent formació de base i preus molt competitius.

Al mateix temps, és necessari teñir en compte que Tactual escenari de
globalització deis mercats culturáis passa per una creixent concentrado
empresarial en l'ámbit de les seves industries. Les grans corporacions
resultants s'organitzen al voltant d'uns pocs centres de decisió i control que
gestionen el procés de producció i difusió a escala nacional i internacional.
Tanmateix, aqüestes empreses externalitzen part de les seves activitats a
altres empreses i contractistes independents, expertes en la provisió de certs
servéis. Empreses que es caracteritzen per la seva gran capacitat d'innovació i
flexibilitat, i per disposar de personal propi i d'una xarxa de professionals
independents altament especialitzats. En el fons, es venen a configurar unes
xarxes de relació molt flexibles entre grans i petites empreses i professionals,
en les que la connectivitat real o virtual i la tipología de relacions que s'estableix
son molt importants i interdependents.



Per altra part, entre empreses de tot tipus de dimensió, s'estableixen acords de
coproducció o projectes conjunts que produeixen beneficis económics
tangibles, que inclouen el repartiment de costos i l'accés a nous mercats
internacionals, sense que en altres ámbits desaparegui la competencia entre
empreses col laboradores. Ambdues realitats no son contradictóries, ja que hi
ha bones raons per cooperar (així com per continuar competint): l'intercanvi
d'idees i experiencia, l'estimulació del desenvolupament creatiu i professional,
renriquiment del creadors, del públic i una major varietat en els programes deis
productes i esdeveniments artístics. En aquesta nova estructura de mercat, les
empreses independents no poden ser simples subsidiáries deis grans grups
internacionals, sino que han de ser extraordináriament dinámiques en l'obertura
envers altres ámbits i empreses, i en l'esforg de venda de les seves habilitats i
drets de difusió a l'exterior. Aixó és possible, en bona part, grácies a una
presencia cada cop mes activa de les petites empreses en els grans mercats
internacionals de referencia, presenciáis i virtuals, de cada sector.

Molt poques de les grans empreses del sector de la cultura i la comunicació
s'ubiquen a Catalunya, amb l'excepció del cas de la industria editorial. Situació
que encara és mes greu peí que respecte ais nous paTsos que s'integren a la
Unió Europea a partir del 2004. Tanmateix, en teoría, en ambdós territoris
existeix un bon nombre de petites i mitjanes empreses que depenen deis seus
vineles locáis, idees i capacitat de competir internacionalment, i que podrien
cooperar en aquesta estructura en xarxa, malgrat no disposar de cap gran
centre o node de redistribució.

En aquest context d'especialització i interdependencia, la descoberta i
consolidació de la presencia d'uns productes o unes empreses en determináis
mercats externs, com poden ser els deis nous paísos comunitaris, no
s'acostuma a fer de forma aíllada, sino responent a un conjunt de dinámiques
relacionáis. En la mesura que aquests mercats comencin a interessar a algún
deis agents estratégics, tant per anar-hi a vendré com per comprar, establir-hi
aliances de coproducció o subcontractació, o trobar-hi professionals ben
formats, será possible integrar-los en la xarxa.

De moment, peí conjunt de dades que s'han presentat en relació a les diverses
industries culturáis, aquest procés no s'ha donat. Els agents culturáis catalans
no s'han interessat per les potencialitats de negoci o relació amb interlocutors
d'aquest espai. Els esforcos d'internacionalització s'orienten mes cap els grans
paísos d'Europa Occidental i d'América Llatina. Tampoc sembla que des de la
perspectiva del actors del Centre i Est d'Europa es vegi ais productors i al
mercat espanyol com un soci especialment interessant al costat de paísos mes
propers, emblemátics, i amb estratégies clares i recursos públics per impulsar
la cooperació. El Regne Unit i Franga, pero sobretot el món germánic i en certa
mesura els paísos nórdics, fa temps que hi treballen. Un cas una mica especial
podría ser el del Sud-Est europeu i mediterrani. Italia i Grecia están mes ben
posicionats, pero l'experiéncia catalana podría ser-hi interessant i benvinguda.



Una altra qüestió clau consisteix en delimitar els camps d'especialització on és
possible assolir un grau d'excel léncia significatiu per a ser complementan o
competitiu, ja que difícilment un territori petit com el cátala pot excef lir en tot, i
menys establir relacions de cooperació amb tot tipus d'interlocutors a escala
internacional. Tot i aixó, malgrat que les sinergies entre els diferents sectors de
la cultura i la comunicació tendeixen a augmentar progressivament, com a
conseqüéncia del procés de convergencia digital, la globalització obliga a una
obertura general. Així dones, sembla que l'existéncia equilibrada en tots els
sectors culturáis (llibre, premsa, audiovisual, multimedia, arts ¡nterpretatives,
etc.) d'empreses proveídores de servéis és un factor clau de competitivitat per
a la localització d'activitats culturáis en el territori. Pertant, la rapidesa amb qué
es pugui arribara un cert "reequilíbh" entre els sectors culturáis de Catalunya té
una importancia estratégica notable. Sobretot, en el desenvolupament de
l'audiovisual, i en l'aprofitament de l'oportunitat que suposa 1'emergéncia del
sector multimedia (ates l'elevat grau de maduresa del sector del llibre en
general, i la profunda transformació que aquest ha de realitzar per introduir-se
amb éxit al procés de convergencia digital esmentat).

Una estrategia fonamental per assolir-ho, consisteix en aconseguir una
aglomerado suficient d'empreses i activitats d'aquest tipus. Aixó significa que
hi ha d'haver una creixent agrupació de recursos empresarials, humans i
técnics, ben interconnectats a escala local i internacional. En aquest sentit,
Barcelona i el seu entorn metropolita son un espai que reuneix algunes de les
característiques básiques per concentrar aquesta aglomerado. La visualització
emblemática d'aquesta fortalesa a escala europea, que es podría resumir en
l'assumpció de l'eslógan "Barcelona, metrópolis cultural", ha de ser un deis
elements per atreure l'interés a col laborar per part de petits i grans agents
relacionáis amb l'Europa Central i Oriental.

Pero, a mes d'un teixit obert internacionalment d'empreses culturáis, cal lluitar
per assolir una alta densitat de talent creatiu, obert i multicultural,
d'infraestructures tecnológiques eficients i competitives en el camp de la
informado i la comunicació, i d'empreses de servei col laterals altament
especialidades. Aqüestes son les condicions per ser realment una metrópolis
cultural realment oberta i competitiva.

Finalment, cal utilitzar i integrar-se ais programes de cooperació cultural
europeus (el programa Media, Cultura-2000, i sobretot els d'altres Direccions
Generáis de la Comunitat). Encara que els recursos disponibles no son
importants, donen visibilitat a escala europea, permeten l'establiment de
contactes i l'aprenentatge del treball internacional en xarxa.
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Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre
Catalunya: el turisme cultural

per Jordi Baltá i Eduard Delgado, Fundació Interarts.*

1. Introdúcelo

La cultura ha rebut una atenció creixent en els darrers anys com a factor
d'avantatge comparatiu en l'atracció de turisme, a nivell local, nacional i
internacional. Mentre alguns arribaven a la conclusió que tot el turisme és
turisme cultural, perqué rere la voluntat de viatjar a un indret s'amagaria una
atracció peí seu ambient cultural, vinculat de manera mes o menys indirecta a
la producció artística present o pretérita,1 altres, segurament amb mes encert,
miraven de quantificar el volum de turisme que es podría atribuir amb certa
precisió a factors culturáis d'arrel artística, ja fossin institucions (rauseus,
monuments, llocs d'interés historie, teatres, etc.) o esdeveniments (festivals,
celebracions, etc.).

El ventall d'activitats que incloem en l'ámbit del turisme cultural van de la
simple visita a un espectacle o un museu a l'aprenentatge i la participado
activa en tallers, cursos o seminaris, en alió que Greg Richards ha batejat com
a "turisme creatiu". L'Organització Mundial del Turisme apuntava l'any 1997
que el 37% del turisme de l'época tenia una motivació cultural, fet que
convertía el turisme cultural en la forma de turisme de creixement mes
accelerat.

En una comunicació aprovada a fináis de l'any 2001 sobre el futur del turisme
a Europa, la Comissió Europea añrmava que "es produirá una modificado de la
demanda en algunes formes de turisme. Així, el turisme cultural i el relatiu al
patrimoni natural registraran l'augment mes significatiu."2 Entre els motius que
explicarien aquest fenomen, el responsable de turisme a la Comissió
comentava a la mateixa época: "La geni que arriba ara ais cinquanta o seveanta
anys d'edat té experíéncia turística previa i continuará viatjant, fet que no havia
estat aixi antigament. Aixó és important per la industria turística, sobretot
perqué aquest grup d'edat demana una forma de turisme específica: el turisme
relacionat amb el patrimoni natural i cultural, que per aquest motiu s'expandeix
rápidament i és, de fet, el tipus de turisme que augmenta amb mes rapidesa a
la UE."3 Podríem afegir-hi altres factors, com el desig de determináis segments
de visitants de distingir-se de la resta, la voluntat d'algunes ciutats o regions
de millorar la seva imatge, la recerca de novetats i de nous aprenentatges,
etc.4 Segons dades recents, de cada tres visites a un museu o una galería que
fan els ciutadans de la UE, una té lloc a l'estranger.5



2. Catalunya al mapa

Catalunya ha esdevingut en les ultimes décades una zona capdavantera a
Europa en atracció turística; segons dades de la Direcció General de Turisme
de la Generalitat, l'any 2000 el turisme va aportar un saldo favorable a
Catalunya de 4.643 milions d'euros. La identitat cultural propia de Catalunya
podría ser un element d'especial atraetiu per apuntalar aquest éxit turístic i
per donar nous arguments de venda a les infraestructures tradicionals
d'allotjament i d'atenció al públic.

Tot i aixó, el sector turístic cátala, emergit sota Tesquer del sol, la platja i els
baixos costos en la comparativa europea, ha deixat normalment poc espai per
Támbit cultural. Malgrat que l'any 2000 els turistes estrangers que havien
visitat Catalunya atorgaven un 9 sobre 10 a Toferta cultural del país, la seva
despesa en "entreteniments" (on poden incloure's, a mes de museus o teatres,
les visites a piscines o pares temátics) representava menys del 12% deis diners
que havien gastat a Catalunya. Entre les activitats realitzades durant la seva
estada, les visites culturáis apareixien en cinqué lloc, rere la gastronomia, la
platja, les compres i les activitats de relació social. Eren el 49% els turistes
estrangers que havien realitzat visites culturáis (de qualsevol tipus, entre les
quals probablement s'inclouen, per exemple, les visites a esglésies), i només
un 11% havia assistit a espectacles culturáis. Peí que fa ais visitants de la
resta de l*Estat, només el 10% havia realitzat visites culturáis.6

Així dones, tot i que Toferta cultural que existeix a Catalunya siguí ben
valorada pels turistes, la proporció de visitants que en fan realment ús és
forga reduida. Aixó hauria de fer plantejar si es pot considerar el turisme
cultural un actiu especialment remarcable en el cas cátala. Si el turisme veu
bé l'oferta existent pero en fa ús només parcialment, ¿potser és que el ventall
cultural existent no és prou ampli per respondre a tota la demanda deis
visitants? ¿Potser el sector turístic cátala no ha arribat a integrar-se
convenientment amb l'oferta cultural i no orienta els turistes cap a l'oferta
cultural mes adequada ais seus gustos? I, senzillament, ¿Catalunya juga a la
primera divisió del turisme cultural europeu o bé ofereix només complements
culturáis a una experiencia turística que gira sobretot al voltant d'altres
atraetiu s?

En realitat, els atractius del turisme cultural i del turisme tradicional,
construit sobre els llocs marítims i Tesqui, podrien combinar-se per enfortir
Toferta, d'acord amb els recursos de qué disposa Catalunya i amb els
interessos de la demanda europea. Al cap i a la fi, el 63% deis europeus que
feien vacances l'any 1997 triaven el mar, pero entre els factors que servien per
decidir el destí concret ntii ha diversos que coincideixen amb Toferta de
Catalunya en la seva extensió mes amplia (paisatge, clima, cost, interés
historie).7



Davant un panorama climátic i meteorológic que es presenta com a mínim
inestable, complementar l'oferta turística clássica amb alternatives culturáis
es fa cada cop mes necessari. L'experiéncia de Tany 2002, caracteritzat per un
estiu molt mes plujós del que no seria normal, ha servit per comprovar la
situació del sector: la majoria de pobles costaners disposen de museus
d'interés local, pero, un cop sTii ha fet una visita, falten itineraris capacos
d'acollir el visitant, guiar-lo i permetre-li un coneixement mes profund del
país. En general, el sector turístic no está preparat per contribuir a la
interpretació cultural de Catalunya en el seu conjunt, fora de les visites ais
grans monuments barcelonins o al Museu Dalí. La integració entre les
polítiques culturáis i les polítiques turístiques és escassa, segurament perqué
la continu'itat de bones anyades i el taranná conservador d'algunes
estructures turístiques ha fet innecessária la reflexió cultural. L'abséncia de
grans festivals culturáis d'estiu, si deixem de banda l'oferta lírica de la Costa
Brava i un Grec mes pensat peí públic local que no peí visitant, seria una
prova d'aquest fenomen. És només en algunes ofertes aparegudes en els
darrers anys, entre les quals sobresurt el Festival Sonar, que es combinen
amb certa ambició l'oferta artística i la voluntat de fer conéixer la ciutat.
Malgrat aixó, el festival citat destaca per promoure's exclusivament en castellá
i anglés, tot transmetent una visió parcial de la realitat cultural del país.

Aquesta realitat de desinterés i d'experiéncies aíllades fa que en general
Catalunya hagi aportat poc al debat teóric sobre turisme cultural. Amb
l'excepció de Barcelona, que per la seva historia recent sí que ha estat cas
d'estudi pero que no pot reproduir-se en altres indrets del país, els éxits
aconseguits a nivell local (museus municipals i comarcáis, festival de Tárrega,
etc.) no han arribat a connectar-se amb d'altres comarques que podrien haver-
siii inspirat. No hi ha tampoc gaires xarxes d'esdeveniments o d'equipaments
culturáis sobre el territori que sTiagin enfortit a base de l'intercanvi o del
disseny d'estratégies de comunicació o contractació comunes.

Naturalment, l'estudi del turisme cultural a Catalunya des d'una óptica
europea topa amb la manca d'atributs d'estat. En voler comparar les
perspectives del turisme cultural aquí i ais propers estats comunitaris de
lTSuropa central i oriental, es fan evidents determinades diferencies, com ara
els privilegis que pot rebre Budapest, com a capital hongaresa, i deis quals la
no-capitalitat priva Barcelona.

El govern espanyol tampoc no slia plantejat fíns a final deis anys noranta, i
encara amb escassedat, el disseny de noves estratégies turístiques que
reforcin Tatractiu de lTEstat davant la nova competencia adriática o de fora
d'Europa. El Plan Integral de Calidad del Turismo Español (2000-2006),
elaborat per la Secretaria d'Estat de Comerc i Turisme, inclou el
desenvolupament de productes de turisme cultural dins la línia "Programa de
Calidad de los Productos Turísticos",8 pero els seus efectes son en general poc
perceptibles.

Malgrat les possibilitats existents per a les dimensions culturáis i artístiques
del turisme a Catalunya, que exigirien una major freqüéncia d'estratégies



coordinades i un impuls de l'estudi del potencial turístic de la cultura, en
general les diverses administracions mostren un interés només relatiu per
l'estudi i la millora de propostes en aquest ámbit. Així, els fons regionals de la
UE d'objectiu 2 per a Catalunya donen menys pes al turisme cultural que no
els de regions de nivell equiparable a Italia, com el Piemont o la Toscana.9

El sector turístic cátala, ñll d'una época d'eufória costanera, s'enfronta ara a
una emergent competencia en materia de preus, sol i, possiblement, en oferta
cultural. Davant de paisos que desenvolupen ara, sense deutes amb el passat,
estratégies turístiques adients a la demanda europea d'avui, i que en alguns
casos no poden atreure turisme si no és a base d'esquers culturáis i artístics,
caldria esperar una reflexió profunda, capac de prendre en considerado la
demanda del públic objectiu, el potencial turístic cátala en termes amplis i els
atractius amb qué compta la competencia.

3. El turisme cultural de l'Europa ampliada

Ates que el volum de turistes culturáis que arriben a Catalunya no sembla
excessiu, i es compon en part de turistes que veuen en la cultura un atractiu
mes d'una visita fonamentada en la platja i la meteorología, cal precisar bé
que hi ha en joc davant un possible auge del turisme cultural ais nous Estats
membres de la UE. Hem de suposar que l'adhesió de nous membres a la UE,
en reduir els requisits necessaris per creuar fronteres i concedir segell de
qualitat a les economies i sistemes institución ais de fins a 13 estats, facilitará
els viatges en una i altra direcció i tindrá impacte en les pautes del turisme a
Europa, tot aprofundint tendéncies que en molts casos, engendrades per
altres factors, ja existeixen ara.

Aixi, els termes de 1'análisi poden orientar-se a partir deis eixos següents:

• Variació (possiblement a la baixa) en l'atractiu relatiu de Catalunya com a
destinació própiament cultural, davant l'emergéncia de nous mercats mes
accessibles económicament i amb una oferta artística o cultural mes
atractiva, nova o promoguda mes activament.

• Variació (a la baixa) en el nombre de visitants provinents deis actuáis
Estats membres de la UE en equipaments o esdeveniments culturáis de
Catalunya, relacionada amb la variació a la baixa en el nombre de visitants
estrangers a Catalunya.

• Variació (possiblement a Taiga) en el nombre de visitants provinents deis
nous Estats membres de la UE en equipaments o esdeveniments culturáis
de Catalunya.

• Variació (a Talca) en el nombre de turistes catalans que visiten els nous
Estats membres de la UE atrets per, entre d'altres factors, Toferta cultural
d'aquests paisos.

• Capacitat de Catalunya de reaccionar davant la nova competencia i en el
mercat, probablement creixent, del turisme cultural internacional, tot



reposicionant-se en funció deis seus atractius o avantatges comparatius o
buscant sinergies amb altres regions o estats.

De tots aquests elements, és probablement el segon el mes rellevant en termes
absoluts, mentre que el cinqué, la resiliéncia de Catalunya davant la nova
competencia, determinará la magnitud final del fenomen. La pérdua d'atractiu
própiament cultural de Catalunya en l'ámbit turístic és menys fácil de
quantificar, ja que els motius per una visita tendeixen a sobreposar-se.
L'añada de turistes catalans ais nous paisos de Test prosseguirá probablement
la línia encetada ais anys noranta (les visites habituáis a Praga o Budapest
podrien ampliar-se progressivament, en menor escala, a Ljubljana o Riga),
pero aquest aspecte queda ara per ara fora de l'atenció d'aquest estudi.
Finalment, l'atracció de turistes deis paisos de l'Europa central i oriental cap a
Catalunya és una qüestió a considerar, si bé, peí que sembla, els fluxos
d'aquest tipus no compensaran les pérdues en sentit contrari.

4rr3rv3.1. Canvis en els fluxos turístics

En general, els estudis realitzats en els darrers anys sobre l'impacte de
l'ampliació de la UE consideren que els principáis impactes negatius sobre els
actuáis Estats membres poden produir-se en els sectors mes intensius en
treball, entre els quals hi ha la cultura i el turisme, ates que els costos
laboráis son mes baixos ais estats candidats a l'adhesió. Així, podem esperar
que l'oferta de preus mes avantatjosos es trobi entre els principáis atractius
deis mercats de l'Europa central i oriental.

A mes, en sectors que, com aquests, es beneficien de les capacitats i
coneixements del personal, és significativa també la diferencia en durada de
l'escolarització: segons dades recents, el nombre mitjá d'anys d'escolarització
ais paisos de l'Europa central i oriental arribava a 9,8, mentre que només era
de 8,1 a l'Estat espanyol.10 Només el 18% de la població espanyola pot
mantenir una conversa en anglés (fet que la sitúa per sota de vuit deis paisos
candidats a l'adhesió), el 7% ho pot fer en francés i 1'1% en alemany.11 Tot i
que aqüestes xifres podrien ser una mica superiors peí que fa a Catalunya,
apunten a un baix índex dliabilitat lingüística de la població.

A aquesta competencia económica genérica, s'afegeix en rámbit turístic la
percepció de l'Europa central i oriental com a mercat en clara expansió. Les
perspectives de cara al 2020 publicades per l'Organització Mundial del
Turisme (OMT) destaquen que el centre i Test d'Europa substituirán l'Europa
occidental com a principal regió mundial en recepció de turisme; a mes de
paisos com la Federació Russa o Croacia, entre els principáis beneficiaris
d'aquesta tendencia hi hauria alguns propers membres de l'espai comunitari,
com la República Txeca, Eslovénia, Turquia i Bulgaria. D'aquests paisos se'n
destaquen la situació geográfica i el preu, motius pels quals s'espera que hi
creixi també el turisme relacionat a congressos i reunions, que, per la seva
recerca d'entorns d'interés i vinculació amb sectors d'elevat poder adquisitiu,
mostra una correlació significativa amb el turisme cultural. Segons la mateixa



OMT, Tany 2000 hi havia a Budapest 15 hotels de quatre o cinc estrelles en
construcció, fet que mostra l'interés inversor que genera actualment el mercat
ñongares.12

Cal ser conscient, pero, de la diversitat d'atractius deis paisos que poden
accedir a la Unió Europea en els propers anys. Si bé l'OMT apunta que el
turisme a Bulgaria podría créixer a un ritme del 5% anual en els propers 20
anys, aquest país parteix de nombres de visitants forca baixos: l'any 1999 hi
van entrar poc mes de cinc milions d'estrangers, el 68% deis quals provenien
de sis paisos propers i no comunitaris.13 Així, tot i que Tampliació de la UE
pugui suposar un simultani eixamplament de les alternatives turístiques al
mercat comunitari, la principal competencia per a Catalunya prové de Turquía
i de les grans ciutats de l'Europa central. La versió online de la revista
británica Time Out, que proposa guies culturáis de "les 34 principáis ciutats
del món", n'inclou 19 d'europees. D'aquestes, 16, entre les quals hi ha
Barcelona, pertanyen a la UE i només 3 ais paisos candidats (Budapest,
Istanbul i Praga). Paisos com les repúbliques báltiques, Bulgaria, Romanía o
les illes mediterránies (Malta i Xipre) aspiren cadascun a un tros del mercat,
pero, si bé alguns ofereixen platges i bons preus, difícilment podem parlar
d'una competencia directa gaire significativa en materia de turisme cultural si
Catalunya sap aprontar els actius de qué disposa i combina les ofertes de
turisme tradicional i cultural.

Com hem indicat abans, el flux de visitants de Tactual Europa comunitaria
que pot desviar-se cap ais nous Estats membres sembla superior al que des
d'aquests pugui venir cap a Catalunya. Aixó és aixi principalment perqué la
práctica del turisme está estretament lligada a la renda per cápita: segons
dades recollides l'any 2000 dins la UE, durant l'any anterior havien viatjat per
vacances el 77% deis alemanys i el 68% deis holandesos, pero només el 37%
deis espanyols i el 31% deis portuguesos.14 En una altra enquesta, només el
16% de la població deis paisos candidats a l'adhesió declarava haver visitat un
país comunitari en els dos anys anteriors; Eslovénia (74%), la República Txeca
(53%). i Xipre (52%) eren els únics paisos on ho havia fet mes de la meitat de la
població.15

La majoria d'estats de l'Europa central i oriental son receptors nets de
turisme, igual com Catalunya, fet que els en converteix fins a cert punt en
competencia directa. 4 deis estats candidats a l'adhesió es troben entre les 20
principáis destinacions turístiques del món, mentre que només Polonia és
entre els 20 paisos que mes gasten en turisme internacional. En aquesta
classificació, Espanya apareix respectivament ais llocs segon i vint-i-uné, i per
tant juga a la mateixa Higa. 8 deis 15 paisos que mes gasten en turisme
pertanyen a la UE, fet que dona especial transcendencia ais canvis dliábits
turístics en aquests paisos.16

Com que alguns deis paisos europeus que mes viatgen fan frontera amb els
nous Estats membres, és previsible que l'ampliació faci especialment
temptadors els viatges cap a aquesta zona. De fet, tot i que el 72% deis
interrogats en una enquesta comunitaria recent declarava que no havia visitat



cap deis paísos candidats, el 55% deia que voldria saber mes sobre la cultura
d'aquests paísos, i el 50% sobre les oportunitats turistiques que oferien. La
major llibertat de viatjar i les alternatives de vacances també eren citades
entre els principáis avantatges que havia d'aportar rampliació.17

Cal recordar d'altra banda que des de la caiguda del teló d'acer han emergit
algunes subregions capaces de transcendir les divisions polítiques: per
exemple, els intercanvis creixents a Tarea báltica, que inclou les tres petites
repúbliques exsoviétiques a mes de Finlandia, Suécia, Dinamarca i part
d'Alemanya, en un marc que han enfortit les iniciatives cíviques i
institución ais de debat i intercanvi i que hauria d'aspirar a normalitzar del tot
els fluxos un cop desaparegui la frontera comunitaria. De la mateixa manera,
l'espai centreeuropeu que formen Austria, Italia, Eslovénia, la República Txeca
i Alemanya hauria d'incrementar les seves relacions en diversos ámbits, entre
els quals hi ha el turísme i la cooperació cultural.

També cal precisar, pero, que l'adveniment de Teuro ha estat citat en els
darrers anys com un factor d'impacte positiu per ais intercanvis deis paísos
amb divisa comuna, i aixó podría teñir transcendencia en Tambada de
turisme a Catalunya. A la práctica, i després d'un estiu 2002 de resultat
irregular (millor per a Catalunya que per a la resta de l*Estat), Tavaluació és
poc definitiva, i resten dubtes al voltant de Timpacte de la unificado
monetaria. Si bé Teuro no arribará ais nous Estats membres fins a, peí cap
baix, mitjans de la década actual, no sembla ciar que la divisa única pugui
contrarestar sola els efectes contraris d'altres tendéncies.

1.2.3.2. Turisme cultural ais paisos candidats

Com hem indicat, el potencial del turisme cultural ais paisos candidats a
Tadhesió és forga variable, i combina el llegat musical, líric i teatral de
l'Europa central, les coMeccions etnológiques de les repúbliques báltiques i la
poca infraestructura atractiva de Romania i Bulgaria, sobretot en zones rurals,
o de les illes mediterránies. Hi ha també, repartits desigualment en ciutats i
regions, restes deis llegats roma, barroc o á'art déco dipositats al llarg deis
segles. Així, i malgrat la diferencia entre el que uns i altres indrets ofereixen,
fins i tot els paisos amb una infraestructura cultural menys homologable han
assumit en els darrers anys que el turisme que puguin atreure será sobretot
cultural, o no será.

"A Lituánia, el creixent nombre de lligams entre la cultura i el turisme és
un signe del canvi. Entre les atraccions hi ha nous festivals, projectes
ambientáis a gran escala a carree d'artistes, i grans exposicions
internacionals com "El Barroc a Lituánia". Tampoc no és que aqüestes
iniciatives es limitin a les principáis ciutats (•••)."18

"Ates que els atractius culturáis son el principal actiu de Bulgaria,
sorprén que la creado d'escoles d'hosteleria no sigui una prioritat i que
no s'hagin establert mecatiismes o incentius de finangament creuat que
reverteixin en el desenvolupament cultural''19



Donada la necessitat de desenvolupar com a atractius turístics les
infraestructures culturáis, sobretot en aquells paísos que no teñen sortida al
mar, els darrers anys han presenciat a estats com Hongria una major atenció
a les construccions monumentals i a determinades dimensions de la cultura
susceptibles de captar l'atenció turística. Segons explica Péter Inkei, els
primers anys després de la caiguda del teló d'acer a Hongria van comportar
una recuperació deis principis culturáis previs a la Segona Guerra Mundial i
una reforma en l'ámbit legal i institucional. Tot seguit, es va enfortir el treball
d'entitats independents, mitjancant la concessió d'autonomia i de recursos a
un Fons Cultural Nacional. Mes endavant, pero, "van ser aprovades liéis
especiáis i, cap a lafi de 1998, l'émfasi s'havia desplacat cap a les grans obres
de reconstrucció i la creado d'institucions. Les qüestions del patrimoni tangible i
el suport a grans esdeveniments per tal de desenvolupar la identitat nacional
van adquirir mes importancia."20 És en aquesta época que la reestructuració de
l'antic Ministeri d'Educació i Cultura condueix a la creació d'un Ministeri del
Patrimoni Cultural Nacional. També a Polonia, el Ministeri de Cultura i Arts és
batejat de nou com a Ministeri de Cultura i Patrimoni Nacional, i l'any 2000
sni crea un Instituí de Patrimoni Nacional, amb l'objectiu de promoure el
patrimoni tant dins com fora del país.21

La prioritat a les dimensions patrimonials de la cultura és propia d'altres
paísos europeus, com ara Italia, i en general la majoria d'estats comunitaris
destinen a la protecció del patrimoni a la vora de la meitat deis seus fons
públics per la cultura. A Hongria, pero, Inkei subratlla un sobtat interés per
grans projectes infraestructurals que han atret fons públics i d'inversors
privats, principalment a Budapest. A menor escala, també Letónia ha
combinat atractius monumentals i obres escéniques, una iniciativa que, en
paraules d'un informe del Consell d'Europa, "podría esdevenir una atracció
turística considerable".22

Una de les paradoxes de l'acció de la Unió Europea en l'ámbit del turisme és
que, mentre la inclusió d'una referencia al turisme dins el Tractat Constitutiu
de la Comunitat Europea, aprovada a la cimera de Maastricht Tany 1991, no
s*ha convertit en política comunitaria de turisme perqué en aquesta materia
preval la unanimitat deis estats, la Comissió ha elaborat programes estratégics
de desenvolupament turístic, amb referéncies explícites al turisme cultural,
ais seus fons de cooperació exterior, en línies com PHARE o MEDA. Per aquest
motiu, alguns fons comunitaris han servit darrerament per millorar les
infraestructures turistiques deis paisos de l'Europa central i oriental i
aprofitar-ne el potencial en materia de turisme cultural. Mentrestant, el
financament comunitari al turisme cultural dins la UE prové deis programes
de política regional, les prioritats deis quals s'estableixen des deis estats,
d'iniciatives en Támbit cultural com Cultura 2000, que compta amb pocs fons,
o bé mes indirectament de programes me di ambientáis com LIFE.

Igual com el disseny d'estratégies de desenvolupament en paisos tercers per
part de la UE ha volgut aprontar l'embranzida contemporánia del turisme
cultural, els paisos que, a l'Europa central i oriental, dissenyen ara de bell nou



estratégies turístiques poden fer-ho des de preceptes moderns i d'acord amb
les demandes actuáis, lliures d'estructures i mentalitats modelades en el
turisme de sol i platja. Els programes turístics del govern romanes, per
exemple, aposten clarament per construir estratégies a partir del patrimoni
cultural i els esdeveniments artístics.23

Si a aixó hi afegim l'abséncia d'alternatives turístiques tradicionals (poca gent
anirá a Letónia a prendre el sol, mentre les platges búlgares restaran de
moment una opció d'interés sobretot per a turistes occidentals amb vocació
d'aventura), hem d'esperar que a mesura que passi el temps els futurs Estats
membres de la UE desenvoluparan, en nivells variables, identitats turístiques
molt estretament relacionades amb el seu llegat cultural. En la línia d'unes
polítiques culturáis que ja están prioritzant, segons hem vist, les dimensions
mes atractives per al visitant, és possible que sTii vagin perfeccionant els
programes de turisme cultural. Aixó contrasta amb una realitat catalana que,
com indicávem abans, no ha sabut fins ara coordinar en la majoria de casos
prioritats culturáis i prioritats turístiques.

Tot i la diversitat ja apuntada, cal admetre que l'oferta cultural que poden
presentar els paísos candidats a l'adhesió té atractius importants. D'una
banda, el turista amb ganes d'accedir a esdeveniments culturáis que viatja a
Praga o Budapest esperará veure-hi espectacles openstics o concerts simfónics
d'elevada qualitat, vista la tradició amb qué compten les repúbliques de
1'Europa central. En especial, la prioritat donada a la música i les formes,
artístiques que sTii relacionen, com ara Topera o la dansa, facilita la recepció
per part deis visitants, a diferencia de paísos que posen mes l'émfasi en el
teatre. Malauradament, l'oferta de música clássica a Catalunya de cara al
turisme és en general poc destacable, i tampoc no ofereix els accessibles preus
de l'alta cultura deis paísos candidats a l'adhesió.

De l'altra, paísos de TEst amb menys llegat en Taita cultura institucional
poden fer gala d'expressions atractives en Támbít de la cultura tradicional i
popular: danses, artesanía, representacions locáis, etc. Hi ha un determinat
grau d'exotisme a Estonia o a Bulgaria que Catalunya difícilment assolirá, i
que es converteix en un esquer útil per ais operadors turístics. Finalment, les
repúbliques báltiques, com molts estats exsoviétics, compten amb importants
museus etnografics i dliistória natural, que poden interessar determináis
segments de la població occidental.

Juntament amb la manca d'altres atractius turístics i les oportunitats per
desenvolupar estratégies turístiques adients a la demanda d'avui en día,
alguns paísos de TEuropa central i oriental es poden veure empesos a
prioritzar la cultura amb Tobjectiu de millorar una imatge internacional poc
agradable. Un informe d'experts del Consell d'Europa sobre la política cultural
de Romanía publicat Tany 1999 recomanava el següent:

"(...) Romanía ha d'adquirir una nova imatge internacional, ja que l'actual
encara és massa sovint negativa o ambivalent, a causa de les vicissituds
polítiques, económiques i socials passades ipresents. En aquest context,



la cultura pot ser un etement fonamental, que permeti ¡'emergencia d'un
altre "punt de vista" ifaciliti el disseny d'una nova estrategia respecte el
món exterior. No només el patrimoni nacional o el renom d'inteilectuals i
artistes, sinófins i tot la diversitat cultural de Romanía, poden aprontar-
se amb aquest objectiu. En aquest sentit, caldria crear un grup de reflexió
formal per figures reconegudes deis sectors económic, cultural i
turístic."2*

Aquesta referencia a la reflexió de personalitats de diversos ámbits ens recorda
que els estats de 1'antic bloc comunista han comptat históricament amb fortes
académies de professionals i afeccionats a la cultura i les arts, capaces de
transmetre les inquietuds del sector a les instáncies polítiques, de participar
en el disseny d'estratégies i de difondre cap a les seves bases les intervencions
acordades, una manera de garantir l'atenció cap ais aspectes culturáis i
artístics a lTiora de dissenyar, per exemple, estratégies de difusió
internacional.

3.3. La necessária obertura exterior deis paisos candidats

"L'obertura al món és una qüestió de supervivencia per una petita nació.
En el cas d'Eslovénia, la mida de l'entorn cultural nacional fa de la
cooperado internacional en projectes mes ambiciosos una necessitat
económica. Eslovénia ha d'invertir mes recursos en la cooperado
internacional perqué no pot oferir prou campanyes culturáis del mateix
interés que altrespaisos."25

Eslovénia té uns dos milions dTiabitants i fa frontera amb quatre estats, tres
deis quals es troben a 100 o menys quilómetres de la capital, Ljubljana.
Estonia, amb un milió i mig dliabitants, només es toca amb la Federació
Russa i Letónia, pero Helsinki és a poc mes d'una hora en vaixell de Tallinn; la
població finlandesa, així, visita sovint la capital estona, indret interessant per
fer compres o passar un dia de lleure. Hongria té set estats vei'ns, un deis
quals és comunitari i tres que aspiren a ser-ho aviat, i Romanía, a mes de
teñir sortida a la Mar Negra, limita amb cinc estats.

El tránsit intern deis paisos de l'Europa central i oriental era fluid durant la
Guerra Freda i, malgrat que les crisis económiques lTiagin frenat un pél i sTii
hagin afegit nous estats i noves fronteres, román un hábit regular. STri
afegeixen a mes els creixents intercanvis amb els estats occidentals, amb
especial impacte en l'ámbit económic. L'any 1998, mes del 25% del PIB
d'Estónia, Hongria, Letónia i la República Txeca corresponia a l'estoc de
capital estranger, provinent sobretot de la UE i que mostrava una tendencia
clarament creixent. A Espanya la xifra se situava al 21%.26

El visitant que arriba a Praga o Budapest troba fácilment publicacions en
anglés o en alemany que l'orienten a lliora d'escollir algún espectacle o
esdeveniment artístic de qualitat. A Barcelona, les publicacions mes similars
s'orienten básicament a la població immigrada d'origen europeu, mentre tot
sovint Toferta cultural existent és poc acessible per al visitant de pas, com en
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algunes ocasions han recordat els principáis representants del sector turístic
local.

Els contactes internacionals formen part per tant de la quotidianeítat de molts
paisos de l'Europa central, i esdevenen no només una necessitat per la
supervivencia i la prestació de servéis de qualitat sino també una oportunitat
peí que fa a la difusió exterior de la producció propia, incorporant les
ramificacions turístiques de la creació i la difusió cultural. En altres paraules,
una exposició d'art a Ljubljana tindrá en general mes antenes a Viena, Zagreb,
Budapest o Berlín que no les que una iniciativa similar a Barcelona establiria
amb París, Lió o Milá, i aixó será observable en el moment de la planificació,
en el disseny i en la promoció i comunicació de l'esdeveniment. L'atracció
turística internacional, per tant, entra amb forca mes naturalitat en la
producció cultural eslovena que no en la catalana, per motius diiistória,
geografía i viabilitat económica i artística. Igualment, la cooperació cultural
amb agents de l'estranger és facilitada per la proximitat i lliabilitat lingüística
i es fa també necessária si estats de demografía baixa com aquests volen
obtenir un lloc visible ais calendaris culturáis d'Europa. Així, a la Uarga és
mes fácil esperar que es teixeixin itineraris de turisme cultural entre les
repúbliques báltiques o diverses capitals de l'Europa central, convenientment
dissenyades de cara al turista occidental, que no entre Barcelona i altres
ciutats de la Mediterránia, per exemple.

És important recordar d'altra banda que els fluxos internacionals ais paisos
candidats a l'ampliació es deuen a vegades a l'emigració sortida d'aquests
estats durant el segle XX. Lituánia amb prou feines arriba ais tres milions i
mig dTiabitants, pero ni ha cap a un milió de persones a l'estranger que
s'identifiquen com a lituanes, i la diáspora s'expressa encara avui en
associacions i fundacions d'emigrants, sovint ben proveides de diners, que
difonen la cultura lituana a Europa o ais Estats Units i que van a passar les
vacances al seu país d'origen, on realitzen puntualment obres de mecenatge.
Segons un informe del Consell d'Europa sobre Lituánia, rAmerican Lithuanian
Foundation de Chicago hauria financat amb 300.000 dólars les reformes d'un
deis principáis museus d'art de Kaunas.27

Podem apuntar també la permanencia en diversos paisos de l'Europa central
d'un llegat de cultura i historia jueva, en alguns casos reviscolades en formes
artístiques mes contemporánies com la música klezmer, que es beneficia d'una
destacable xarxa de contactes internacionals i que pot atreure fácilment
visitants occidentals amb interés per la cultura local.

3.4. Avantatges comparatius de Catalunya

Al costat del desenvolupament turístic que hem descrit, que ofereix importants
oportunitats de creixement per ais paisos candidats a l'adhesió i potenciáis
amenaces per a l'éxit turístic de Catalunya, hi ha altres aspectes problemátics
per al turisme de l'Europa central i oriental que indiquen els avantatges
comparatius per Catalunya en aquest sector.

11



D'entrada, la majoria deis futurs membres de la UE pateixen dificultáis greus
en les infraestructures hoteleres i les formes de comunicació, sobretot fora de
les principáis ciutats de la regió, que dificulten l'atenció a un públic estranger
amb poder adquisitiu elevat. La manca dliotels amb les condicions desitjades
per aquesta part del públic, juntament amb els pocs recursos de qué disposen
els centres culturáis si els comparem amb Catalunya, fan que el disseny
d'itineraris turístics homologables encara hagi de fer molts progressos.

Frases com "[la] infraestructura turística de la zona és inadequada" o "¡elsj
hotels, centres recreatius i granges d'agroturisme existents actualment están
per sota del potencial turístic de la zona", extretes de dos projectes finangats
recentment en el marc deis ajuts PHARE de la Unió Europea a Eslováquia i a
Polonia respectivament, mostren la situació d'unes infraestructures
turístiques, sobretot en zones rurals, mancades des de fa anys d'inversió.28

També les Country Commercial. Guides que actualitza regularment el
Departament de Comerg deis Estats Units a la seva página web adverteixen de
les condicions d'allotjament que pot trobar un visitant fora de les grans ciutats
a les repúbliques báltiques o a Bulgaria (manca de béns i servéis, no-
potabilitat de l'aigua, deficients connexions telefóniques, etc.). Igualment, la
inseguretat ciutadana a Polonia i la corrupció a diversos pai'sos poden generar
problemes, encara que cal recordar que aixó també passa en alguns indrets de
l'Europa occidental. En qualsevol cas, podem esperar que alguns d'aquests
inconvenients es resolguin de mica en mica en els propers anys, fet que
facilitaría l'increment sostingut del turisme.

Així com el procés de preparació per a Tingres a la Unió Europea ha requerit
importants esforgos de modernització de les estructures económiques i
financeres i de part de les polítiques i socials, la inexistencia de requisits
concrets quant a Tadministració cultural fa que alguns deis paisos candidats a
l'adhesió conservan models de gestió i relacions culturáis encara molt hereus
deis régims socialistes. La centralització i jerarquització de Tadministració
cultural fan que les relacions internacionals deis museus búlgars quedin
prácticament monopolitzades peí Centre Nacional de Museus, Galeries i Arts
Plástiques, sense que la resta de centres puguin participar gaire sovint en
intercanvis internacionals o dissenyar projectes de cooperado, elements que
d'alguna manera malmeten el seu potencial d'atracció turística. Una diñcultat
amb la qual les institucions catalanes no es troben i que nlia de permetre
l'extensió internacional.

De la mateixa manera, la desatenció patida per alguns centres patrímonials i
artístics deis paisos de l'Europa central i oriental durant els últims anys ha
ferit les seves colleccions i limita en alguns casos les oportunitats de
programado atractiva. Tot i que l'economia de moltes institucions culturáis
catalanes tampoc no acostuma a ser especialment vibrant, hi ha un cert
avantatge que hauria de ser aprofitat al seu favor, tot potenciant unes
relacions internacionals que permetin tant l'aprenentatge com la participado
en iniciatives de major interés i la difusió mes ampia de la realitat d'aquí.
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En relació amb la difusió, Catalunya hauria de gaudir d'avantatges
comparatius quant a potencial de disseminació de la seva oferta cultural i
turística mitjancant les noves tecnologies. En efecte, la penetració dinternet a
Catalunya, tot i restar per sota de la mitjana comunitaria, és significativament
superior a la de la majoria deis estats candidats a l'adhesió, inclosos els que
poden presentar una oferta cultural mes atractiva. L'any 2001, tenia accés a
Internet el 29,8% de la població catalana, el 26,2% de la poblado txeca, el
16,6% de la polonesa i 1*11,9% de lliongaresa. Només Estonia (34,7%) i
Eslovénia (31,1%) se situarien per sobre de les xifres catalanes.29 Si bé cal
valorar amb prudencia aqüestes dades, donada la diversitat de fonts i
metodologies i el fet que l'ús dinternet a Catalunya també sembli que
s'alenteix, no hi pot haver gaires dubtes que una adequada promoció deis
atractius culturáis del país a través de les noves tecnologies pot atorgar accés
selectiu a nous segments de públic.

Una estrategia lógica en aquest marc hauria de contemplar el disseny
d'itineraris temátics peí territori, per poder-Ios promoure ais mitjans
internación ais mitjancant els corresponents anuncis, campanyes i ofertes, tot
establint alhora servéis d'informació telemática que permetessin resoldre els
dubtes del possible viatger. Atesa la manca a Catalunya d'una televisió pública
d'Estat i el fet que l'accés internacional a la televisió catalana via satél-lit sigui
menor que no el d'algunes cadenes deis paisos de l'Europa central i oriental,
fer un ús imaginatiu dinternet pot obrir portes fins ara poc explorades i,
sobretot, oferir propostes adients a diversos segments del públic: pensem en
rutes al voltant de les tradicions vinícoles, les festes majors o les galeries d'art
contemporani, entre moltes d'altres opcions.

Com indicava un document del Parlament Europeu l'any 2000, "Fins ara el
turisme no hajugat cap paper en relació amb l'ampliació. Ais paisos candidats
hi ha un mica de turisme cultural i urbá. La situado és deguda primerament a
les inadequades infraestructures turístiques deis paisos candidats i a un
márqueting extremadament dolent Per aixó, caldria reclamar ais paisos
candidats que adredn eficacment els fons que els programes d'ajut posen a la
seva disposidó (ISPA, INTERREG), per exemple per desenvolupar
infraestructures, projectes culturáis, etc. Caldria fomentar que les
administracions centráis d'una banda i les autoritats locáis i regionals de l'altra
concedissin una major importancia al turisme i a la cooperado amb els estats
membres."30 A mes de la necessitat d'aprofitar els avantatges en promoció i
difusió (aquest "extremely bad marketing" que descriu el text parlamentan
hauria de fer-nos pensar de nou en la importancia de les campanyes de
difusió i atenció al públic), aquesta opinió apunta l'oportunitat per Catalunya
d'esdevenir soci privilegiat deis futurs Estats membres de la UE, paisos de
demografía similar i que podrien oferir un altaveu a interessos catalans tot
beneficiant-se alhora d'experiéncies d'aquí.

Cal comentar finalment que el disseny d'estratégies de recepció de visitants
hauria de beneficiar-se de Tactivitat d'associacions i entitats populars i
culturáis, que a Catalunya teñen un pes major que no a la majoria de paisos
de l'Europa central i oriental. La participació de la societat civil en el disseny i
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la implementació de programes de turisme cultural podría esdevenir, així, un
element distintiu de Toferta catalana.

3.5. Balanc

L'análisi presentada en aquesta secció indica la probabilitat que els propers
anys presenc'iin un creixement sostingut de l'atractiu turístic deis nous Estats
membres de la Unió Europea, que molt sovint es recolzaran en institucions o
esdeveniments culturáis. De la capacitat d'adaptació del sector turístic cátala,
tot aprofitant els aspectes que hem identificat com a avantatges, dependrá
1'impacte a Catalunya d'aquest increment, que preveuen institucions
internacionals com l'Organització Mundial del Turisme. El quadre següent
resumeix els principáis avantages i inconvenients relatius de Catalunya, a
partir deis quals caldrá dibuixar les estratégies a seguir.

Avantatges deis nous Estats membres:

• Cost
• Formació del personal, habilitats lingüístiques, major educació cultural
• Situació geográfica: proximitat deis paisos que mes viatgen ais nous

Estats membres; emergencia de subregions (área báltica, Europa central,
etc.)

• Novetat de l'oferta turística
• Concentració d'esforcos en el turisme cultural
• Oferta cultural interessant i a preus atractius
• Obertura internacional: disseny d'itineraris transnacionals, hábit de

cooperació, etc.

Avantatges comparatius de Catalunya:

• Possibilitat de combinar turisme tradicional i turisme cultural
• Infraestructures i instal-lacions turístiques en rnillor estat
• Menys problemes d'inseguretat
• Major agilitat de les entitats culturáis en l'ámbit internacional
• Oportunitats de márqueting i comunicado a partir de les noves tecnologies
• Experiencia acumulada en atracció turística
• Vinculació entre tradició i contemporaneítat
• Pes de la societat civil

Impactes directes de l'ampliació de la UE sobre el turisme cultural a
Catalunya caldria trobar-los, per exemple, en el nombre de visites de
ciutadans estrangers, sobretot els que provenen d'estats comunitaris, ais
principáis centres culturáis i artístics del país, ámbit en el qual és previsible
un lleuger descens. Quant ais impactes indirectes, se centraran en les
mesures que prenguin els operadors turístics i les organitzacions culturáis de
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Catalunya davant deis previsibles canvis: fins a quin punt s'intensificará
l'oferta cultural adrecada al turista amb poca vocació de visita artística, o com
es dissenyaran polítiques i projectes de cooperació cultural que incideixin en
la difusió internacional de Toferta autóctona, a mes de les possibilitats que
neixin en l'ámbit del financament comunitari, elements que analitzarem amb
mes profunditat en les properes seccions.

4. Canvis en l'estructura financera comunitaria

Com slia indicat abans, la versió consolidada del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea aprovada a la cimera de Maastricht l'any 1991 va obrir
una porta a l'adopció de mesures en l'ámbit del turisme {"[L'Jacció de la
Comunitat implicará, en les condicions i segons el ritme previstos en el present
Tractat...mesures en l'ámbit de l'energia, de la protecció civil i del turisme."31),
que fins ara slia tradu'it en una acció tímida, fonamentalment d'estudi, dins el
territori comunitari. No existeix política turística comuna, i les mesures es
regeixen per la regla de la unanimitat deis estats. Els objectius de la Unitat de
Turisme de la Comissió Europea, emmarcada a la Direcció General d'Empresa,
se centren en la millora de la qualitat, la competitivitat i la sostenibilitat del
sector turístic europeu i en la protecció del consumidor.

Aquesta acció de la Comissió és influida per la participació deis estats en el
marc del Consell Consultiu de Turisme [Tourism Advisory Committee),
establert el 1986 i del qual formen part representants deis 18 estats de lTSspai
Económic Europeu, amb l'objectiu de facilitar l'intercarivi d'informació,
consultes i cooperació en l'ámbit del turisme. La voluntat dliomologar dades
ha donat pas a l'anomenat Sistema Estadístic Europeu sobre Turisme, que
recull dades relatives a viatges, allotjament i ocupació hotelera. Precisament la
normativa relativa a estadístiques és Túnica part de Yacquis communautaire
relatiu a turisme que els estats candidats a l'adhesió han de teñir en compte
durant el procés de negociacions.

Si bé el lideratge europeu en materia de recepció de turisme internacional ha
fet innecessari fins ara que el turisme es convertís en tema de debat a nivell
comunitari i que es plantegessin mesures actives per part de les institucions
de la UE, els indicis de canvi de tendencia observáis en els darrers anys
(Europa representava el 68,2% de les arribades de turisme internacional a tot
el món l'any 1970 pero només el 60% l'any 199832) han impulsat
modiflcacions de discurs. Una resolució recent del Consell de Ministres
admetia que "Tot i que el principal destí turístic deis ciutadans europeus és la
mateixa Europa, la posició d'aquesta com a destí turístic a nivell internacional
decau lleugerament, com mostrea els informes i previsions de VOrganització
Mundial del Turisme."^ El text afirma paral-lelament que "El turisme és un
sector de naturalesa transversal que afecten moltes de les polítiques de la Unió
Europea. Tot i que no existeixi una política europea comuna en aquesta materia,
moltes polítiques i mesures comunitáries en ámbits com els transports, el medí
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ambient, les noves tecnologies de la informado, la higiene alimentaria, Venergia
i la fiscalitat incideixen directament en el sector turístic, si bé els interessos
d'aquest no sempre son tinguts en compte en adoptar decisions. Convé, per tant,
dotar aqüestes polítiques i mesures d'un ampli marc de coordinado."34 Quant a
la cultura, la resolució stü refereix breument: "El turisme hauria de prendre en
considerado els interessos de la sostenibilitat económica, social i
mediambiental, aba com la necessitat de preservar els recursos naturals,
culturáis i ecológics."35

Malgrat que les mesures que el text proposa a la Comissió i ais Estats
Membres no suposen un canvi qualitatiu en l'actitud respecte el turisme
(principalment es busca millorar l'intercanvi d'informació i la recollida i análisi
de dades), el fet que aquesta sigui la primera resolució aprovada peí Consell en
materia de turisme i les referéncies a la sostenibilitat del turisme i a la qualitat
deis servéis turístics poden ser símptoma d'un major interés per part de les
institucions comunitáries envers aquesta área, un canvi que podria reflectir-se
mes endavant en l'ordre de prioritats d'altres programes comunitaris, sobretot
aquells que fan referencia a territori, ocupació i desenvolupament.

L'émfasi posat en Tintercanvi d'experiéncies i la identificado de bones
practiques podria oferir oportunitats a Catalunya, térra generalment ben vista
en l'ámbit turístic, per prendre posicions i vendré el producte. D'altra banda,
caldrá veure si els debats al voltant deis fons regionals no incrementen
l'atenció al fet turístic com a element de desenvolupament, sobretot amb
l'accés d'uns nous Estats membres amb especial interés en aquesta materia.
En qualsevol cas, les ajudes d'aquest tipus tendiran a revertir en major escala
en els nous territoris comunitaris que no a Catalunya, tant peí desplacament
cap a Test deis fons estructuráis com per la inclusió del turisme cultural entre
els elements básics de desenvolupament contemporani a l'Europa central i
oriental, a diferencia del qué passa ara per ara a Catalunya.

Es pot esperar una tendencia semblant peí que fa ais fons que la UE destina a
la cultura, si bé.la petitesa del programa Cultura 2000, que probablement
continuará sent magre amb o sen se canvi de nom, a partir de l'any 2005, fa
que l'impacte deis ajuts concedits, destinats sobretot a esdeveniments mes
que no a estructures, sigui poc rellevant en la práctica.

A grans trets, i encara que puguem esperar una major atenció per part de la
Unió Europea envers el turisme, no és Tacció comunitaria el que mes influirá
en la viabilitat del turisme cultural a Catalunya, l'éxit del qual depén mes de
factors i estratégíes endógens i deis triomfs de la competencia que no de la
política i el financament comunitaris.
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5. Possibles actuacions

De l'análisi presentada fins ara se'n desprén que les intervencions mes útils
per al turisme cultural de Catalunya slian d'orientar a la redefinició del Uoc
propi en el mercat, mes que no a presentar batalla davant les institucions
comunitáries. L'obertura de la UE a nous membres esdevé, pels motius ja
apuntats, una amenaca a la competitivitat turística de Catalunya pero dibuixa
alhora algunes línies a seguir.

Tot i l'éxit del país en la recepció de visitants, fins ara son escasses les
polítiques i projectes culturáis que hagin pres en compte el factor turístic,
mentre l'atracció de visitants ha viscut gairebé sempre d'esquena a la realitat
cultural i la seva accessibilitat per part del turista. Cal per tant incidir en
aquesta línia per tal de donar arguments de venda internacional al sector
cultural cátala, amb mesures que poden anar des de la informado en diverses
llengües fins al disseny d'esdeveniments específics per al visitant de pas, les
campanyes de comunicació adrecades a diferents segments del mercat
internacional, l'organització d'itineraris de luxe per a grups redu'its, la
potenciació deis paquets combinats (métodes de transport ágils entre els llocs
d'estada i els centres d'interés cultural, venda d'entrades en hotels o punts
d'informació turística, difusió d'informació, abonaments útils per visitar
diverses institucions artístiques o culturáis en combinació amb Tus del
transport, etc.), o la creació d'un segell distintiu per les entitats culturáis
atentes envers els turistes [tourist-friendly culture, en podríem dir).

El primer ámbit on hi ha camp per correr, per tant, és el disseny d'estratégies
que combinin interessos turístics i culturáis, per la qual cosa calen fórums de
diáleg entre agents públics i privats, que serán mes urgents si es certifiquen
les tendéncies decreixents en atracció de visitants.

En relació amb aixó, hem apuntat també la necessitat d'aprofundir les
estratégies de comunicació internacional del sector cultural cátala, tot
aprofitant la bona imatge de qué gaudeix Catalunya en determinats ámbits
internacionals, que li obriria portes ais intercanvis si se'n sabes fer un ús
oportú. En subratllar la importancia de les estratégies de comunicació
internacional, fem referencia primerament a les técniques de márqueting
adrecades ais operadors turístics europeus i de fora d'Europa, pero també a la
potenciació de les relacions internacionals de les entitats culturáis catalanes,
per tal de millorar-ne la visibilitat i permetre'n la participado en un major
nombre d'iniciatives transnacionals. En aquest sentit, cal recordar la creació a
fmals de l'any 2000 de linstitut Cátala de les Industries Culturáis (ICIC), entre
les funcions del qual hi ha "[donar] suport a les iniciatives empresarials de
promoció de productes culturáis i impulsar el consum interior, ¡'exportado, la
difusió i la promoció en circuits internacionals d'aquests productes".36 Amb tot,
els efectes de HCIC fins ara han estat poc visibles. El suport a la promoció
hauria de passar sens falta pels ajuts a les estratégies de comunicació
d'iniciatives culturáis susceptibles de captar suports exteriors i que aportin
determinats continguts d'innovació. En materia de cooperació internacional
caldrá contemplar així mateix les actuacions del nou Institut Ramón Llull,
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igual com el suport que ofereixen el Consorci Cátala de Promoció Exterior de la
Cultura (COPEC) i el Consorci de Promoció Comercial de Catalunya (COPCA).

Finalment, i mes a llarg termini, l'observació del context actual reclama un
major émfasi en qüestions de formació, tant dliabüitats lingüístiques del
personal que hagi d'atendre el públic visitant com de coneixement de la
realitat cultural i patrimonial entre els operadors del sector turístic
tradicional. Així mateix, hauria de potenciar-se la capacitació en comunicació
internacional entre els agents i les empreses del sector cultural que
desenvolupin estratégies d'obertura a un públic internacional. És una tasca
que, a mes de la contribució que hi puguin fer universitats i centres d'estudis,
hauria de rebre el suport deis organismes competents en materia d'educació,
cultura i turisme.

6. Indicadors peí seguiment

Com s*ha comentat anteriorment, la Unió Europea ha desenvolupat en els
darrers anys un Sistema Estadístic sobre Turisme que facilita les
comparacions entre estats membres pero les dades del qual, centrades
sobretot en viatges, nombre i categoría deis hotels, Hits i pernoctacions,
ofereixen en general poques dades al voltant del turisme cultural. Podem estar
atents, amb tot, a l'evolució del nombre dliotels d'alta categoría ais futurs
estats membres de la UE, que pot indicar en certa manera l'interés que
aquests paisos generen en el públic d'elevat poder adquisitiu, el que mes
sovint tria destinacions en funció del seu atractiu cultural. Les dades referents
a aqüestes qüestions son publicades periódicament per Eurostat mitjancant
els reculls Tourism in Europe - Key Figures i els especiáis sobre turisme de
Statistics in Focus, i se'n poden trobar també mitjancant la base de dades New
Cronos. La Comissió ha reconegut recentment que les estadístiques existents
en materia de turisme son insuficients donada la importancia del sector, i cal
esperar que en els propers anys s'intenti ampliar el menú de dades
disponibles, amb la lentitud i les dificultáis de comparado habituáis.37

L'evolució del nombre de visitants a les principáis institucions culturáis i
artístiques de Catalunya pot servir també com a mesura útil. Caldria
contemplar també l'evolució de les entrades registrades a centres de menor
pes en el conjunt del país.

Quant a la competencia, caldrá observar l'obertura de seus de promoció
turística deis paisos del centre i Test d*Europa a Catalunya i a la resta del
territori comunitari. Será especialment interessant veure fins a quin punt es
teixeixen aliances entre diversos paisos i quin paper juguen en les seves
estratégies els llocs d'interés cultural. Les publicacions de l'Organització
Mundial del Turisme acostumen a fer-se ressó de les tendéncies d'obertura de
noves seus de promoció, sobretot en els comunicats de premsa o ais informes
que lloen les perspectives turístiques deis paisos en voga.
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Altres elements que podríem teñir en compte son l'atenció que les guies
internacionals de viatges dispensen a les destinacions turístiques de l'Europa
central i oriental. Ara per ara, les úniques indrets deis estats candidats
destacáis regularment en publicacions digitals com Time Out, Tripadvisor,
Planetrider o Etn.nl son les ciutats txeques, hongareses i poloneses, pero és
probable que aixó s'amplii en els propers anys: caldria fer-ne un seguiment.
Les guies de viatge Lonely Planet ja compten amb volums sobre tots els paisos
candidats a l'adhesió, després que el juny de 2002 es publiques la primera
guia sobre Bulgaria. Un bon indicador de l'atenció que generen aquests paisos
com a destí turístic és observar el nombre de traduccions i noves edicions que
es vagin publicant en els propers anys.

Finalment, linteres deis paisos de l'Europa central i oriental per atreure
turisme internacional podria veure's reflectit en l'impuls de noves
candidatures a les llistes de Patrimoni Mundial i d'Obres Mestres del
Patrimoni Oral i Intangible que elabora la UNESCO. Tot i la relleváncia que
l'acceptació de les candidatures própies acostuma a adquirir entre la població
local, cal relativitzar el pes real d'una tal fita, ates que prácticament tots els
paisos membres de la UNESCO (i certament tots els paisos candidats a
l'adhesió comunitaria) compten amb almenys un lloc considerat patrimoni de
la humanitat, i en la majoria de casos amb diversos, sense que aixó hagi de
suposar canvis de magnitud suprema en les pautes de turisme cultural. En tot
cas, és possible que les actuáis xifres de llocs i expressions intangibles
homologats internaciónalment (un a Estonia, Letónia i Eslovénia, dos a
Lituánia, etc.) creixin en els propers anys, com a part d'estratégies mes
amplíes d'atracció turística.

Agra'ím la col laboració de Lluís Garzón i Paraic Me Quaid.
1 Un exemple en seria l'escriptor nord-americá Garrison Keillor, en un discurs a la Conferencia
sobre Viatge i Turisme celebrada a Washington DC el 1995: "Hem de reflexionar al voltantdel
turisme cultural, perqué en realitat no hi ha cap altra mena de turisme. El turisme és aixó (...).
La gent no ve ais Estats Units pels nostres aeroports, la gent no ve ais Estats Units pels
nostres hotels, ni per les instal lacions recreatives (...). Ve perla nostra cultura: l'alta cultura, la
baixa cultura, la cultura mitjana (...); ve aquí a veure América. "L'autor mostra aquí una
definido molt amplia de cultura, equiparable a civilització, que faria efectivament impracticable
qualsevol noció de "turisme cultural". Tot i l'interés que pugui teñir aquesta concepció de cara a
eixamplar les perspectives, en aquest document treballarem a partir de parámetres mes
restringits: turisme cultural son les visites o les practiques culturáis d'inspiració artística
realitzades com a part del nostre temps lliure; aixó inclou els viatges motivats especialment per
visitar museus o teatres o per participar en cursos d'aprenentatge artístic, així com les visites a
instat lacions o esdeveniments culturáis realitzades en el marc de viatges de motivado mes
amplia (que poden ser tant períodes llargs de vacances com desplagaments per motius
professionals, per exemple).

Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y
Social y al Comité de las Regiones, Un marco de cooperación para el futuro del turismo
europeo, COM(2001) 665 final, 13.11.2001. Traducció propia.
3 Reinhard Klein (cap de la unitat de Turisme, DG Empresa), "Public Policies and Cultural
Tourism: EU Activities", 1r Congrés de Turisme Cultural, Barcelona, marc 2001. Disponible a
Turisme i Cultura. Debats del Congrés de Turisme Cultural (Barcelona: Interarts / Saló
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Internacional del Tujisme a Catalunya / Diputado de Barcelona / Turisme de Barcelona /
Turisme de Catalunya, 2001), pp. 45-57. Tradúcelo propia.
4 Vegeu, per exemple, Greg Richards, "European Cultural Tourism. Patterns and Prospects", a
Diane Dodd i Annemoon van Hemel (eds.), Planning Cultural Tourism in Europe. A
Presentaron of Theories and Cases (Amsterdam: Boekmanstichting / Ministerie van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen, 1999), pp. 16-32.
5 En concret, la poblado comunitaria visitaría 0,68 museus o galeries de mitjana a l'any al seu
país, i 0,33 a l'estranger. Les dades van ser elaborades per la Fundado Interarts a partir de
¡'"Eurobarometer's Survey on Europeans1 Participation in Cultural Activities. Basic Tables",
Eurobarometer 56.0, 2002, pp. 31-34. A partir de qüestions com ara "Quantes vegades en els
últims 12 mesos ha visitat un museu o una galería al seu país?", les respostes a les quals
s'havien agrupat per segments, es va atribuir valor 0 a la resposta "cap vegada"; valor 2 a la
resposta "entre 1 i 3 vegades"; valor 5 a la resposta "entre 4 i 6 vegades"; valor 9 a la resposta
"entre 7 i 12 vegades"; valor 15 a la resposta "mes de 12 vegades"; i valor 0 a la resposta "no
sap"; després d'aixó es va elaborar una mitjana aritmética.
6 Direccíó General de Turisme, El turisme estranger a Catalunya. Any 2000 (Barcelona:
Direcció General de Turisme, 2000); i Catalunya Turisme, Catalunya turística en xifres 2001
(Barcelona: Servéis d'Estudis i Assessorament - Direcció General de Turisme, 2002).

Comissió Europea, Facts and Figures on the Europeans on Holidays 1997-1998. Executive
Summary {Brussel les: Comissió Europea - Direcció General XXIII, 1998), serie
Eurobarómetre.
8 Vegeu www.mcx.es/turismo/picte2000
9 El programa deis fons regionals per al Piemont en el període 2000-2006 fa referencia al
turisme cultural en la seva prioritat "Qualificació i suport del sistema", a la qual es destinen 543
milions d'euros, un 48,8% del total disponible per la regió. La Toscana afirma que l'estratégia
de desenvolupament del seu programa se centra en la qualificació del teixit productiu i en ta
promoció del turisme, mitjancant el desenvolupament del patrimoni ambiental i cultural; a aixó
s'hi destina específicament la línia "Millora territorial", que rep 444 milions d'euros de les
diverses administracions, un 39,3% del total. Mentrestant, el programa deis fons regionals per
Catalunya tracta el turisme cultural en el marc del "Desenvolupament local i urbá", que aborda
qüestions turístiques, culturáis, sociats i d'ocupació. Hi van destináis 385 miíions d'euros, un
14,5% del total. El Piemont és Túnica de les tres regions que no disposa de costa, motiu que
possiblement el predisposa a impulsar el turisme cultural. (Informado obtinguda del servei
Inforegio de la Comissió Europea).
10 Carmela Martín et al, L'ampliació de la Unió Europea. Efectes sobre ¡'economía espanyola
(Barcelona: La Caixa, 2002), col lecció Estudis Económics, n°27.

Estret deis Eurobarómetres 55, sobre els coneixements lingüístics de la població comunitaria,
i 57, sobre els páísos candidats a l'adhesió, ambdós de 2001.
12 World Tourism Organisation, "European Tourism to Double ín Next 20 Years", 13.3.2000; i
"Hungary celebrates a double millennium", WTO News Bulletin, sense data (2000?). Extret de
www.world-tourism.org
13 3.464.715 deis 5.056.240 visitants estrangers a Bulgaria el 1999 provenien de Romanía,
Macedónía, Turquia, lugoslávia, Ucraína i Moldavia. Dades del govern búlgar disponibles a
www.mi.government.bg/eng/tur/pdf/tourism.pdf
14 Percentatge de la població de 13 estats membres de la UE que havia realitzat atmenys un
viatge de quatre nits o mes fora de la seva residencia durant l'any anterior. Hans-Werner
Schmidt, "How Europeans Go on Holiday", Statistics in Focus (Eurostat), Theme 4, 15/2002.
15 Comissió Europea, Candidate Countries Eurobarometer 2001 {Brussel tes: Comissió
Europea - Servei de Premsa i Comunicado, 2002).
16 Organización Mundial del Turismo, Datos esenciales 1999 (Madrid: OMT, 1999).
17 The European Opinión Research Group, Information surl'Europe, élargissement de l'Union
européenne & adhesión au projet communautaire: la parole aux opinions des quinze
(Brussel les: Comissió Europea - Servei de Premsa i Comunicado, 2002), Eurobarómetre
2002, edició especial.
18 Bill Dufton (rapporteur), Cultural Policy in Lithuania. Report of the European panel of
examiners {Estrasburg: Consell d'Europa, 1998), cof lecció "Cultural Development Policies in
Member States", p. 53. Traducció propia.
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19 Charles Landry (rapporteur), Cultural Policy in Bulgaria. Report of a European panel of
Examiners (Estrasburg: Consell d'Europa, 1998), col lecció "Cultural Development Policies in
Member States", p. 84. Traducció propia.
20 Péter Inkei, "Hungary", a Cultural policies in Europe: a compendium ofbasic facts and trends
(Estrasburg: Consell d'Europa / ERICarts, edició 2001/2002 pendent de publicado), p. HU-3.
Traducció propia.
21 Dorota llczuk i Luiza Drela, "Poland", a Ibídem.
22 Dorota l lczuk {rapporteur) , "Cultural Pol icy in Latv ia. Report of European Panel of Examiners" ,
a Cultural Policy in Latvia (Riga: Counci l of Europe / Ministry of Cul ture Republ ic of Latvia,
1998), col lecció "Cultural Deve lopment Pol icies in Member States of the Counci l of Europe" , p.
177. Traducc ió propia.
23 V e g e u www.gov. ro /engleza/ob iect ive/programguv/capi to lu l 3.htm.
24 Jacques Renard {rapporteur), Cultural Policy in Romanía. Report ofa European group of
experts (Estrasburg: Consell d'Europa, 1999), col lecció "European Programme of National
Cultural Policy Reviews", p.26. Traducció propia.
25 ERICar ts , Verón ica Ratzenbóck i Vesna Copie, "Slovenia", a Cultural Policies in Europe. a
compendium ofbasic facts and trends (Bonn: Council of Europe / ERICarts, 2000), p. SLO-11.
Traducció propia.
26 Carmela Martín et al (2002).
27 Bill Dufton (rapporteur) (1998).
28 Projecte PHARE SR0107.07 "Tourism Development Velka Domasa" (Eslováquia) i Projecte
PHARE PL01.06.01.04 "Tourism Development around Goplo Lake" (Polonia).
29 Dades extretes de la base de dades www.nua.com ("How many are online") i de rObservatori
de la Societat de la Informado (Catalunya). Per validar la comparado, hem utilitzat les xifres de
data mes propera a juny de 2001.
30 Contr ibució de la Comiss ió d 'Ampl iac ió, Transpor t i Tu r i sme del Par lament Europeu al
"Report on the En largement of the European Union" , Par lament Europeu, 19 de se tembre de
2000 (COM{1999) 500 - C5-0341 /2000 - 2171 /2000 (COS)) . T raducc ió propia.
31 Vers ió conso l idada del Tractat Const i tut iu de la Comuni ta t Europea, article 3.1 .u), modi f icada
a Ams te rdam 1997. Traducc ió propia.
32 Organizac ión Mundia l del Tur ismo (1999) .
33 "Resoluc ión del Conse jo de 21 de mayo de 2002 sobre el futuro del tur ismo europeo" , Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, C 135 /1 , 6 .6 .2002. Traducc ió propia.
34 Ib ídem.
35 Ib ídem.
36 Llei 20/2000, de 29 de desembre, de creado de l'lnstitut Cátala de les Industries Culturáis;
article 3.1.c).
37 Comun icac ión de la Comis ión COM(2001) 665 f inal , 13 .11 .2001 . Vegeu la referencia mes
amunt . El document fonamenta l en mater ia d 'estadíst iques turíst iques és la Direct iva del
Consel l 95 /97/EC, de 23 de novembre de 1995, sobre la recol l ida d ' informació estadíst ica en
mater ia de tur isme.
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Efectes de l'ampliació de la Unió Europea sobre
Catalunya: les polítiques culturáis

Per Jordi Baltá i Eduard Delgado, Fundado Interarts

1. Introdúcelo

Per a la Unió Europea, la política cultural continua essent una área de
sobirania estatal, en la qual la Unió no incideix directament. La UE només ha
adquirit competéncies de suport a la cooperació cultural transnacional,
sempre amb Taprovació unánime deis estats, pero el disseny de polítiques,
molt lligat a les identitats estatals, no slia incorporat mai a la cartera
comunitaria.

L'aprovació del Tractat de Maastncht l'any 1991 va suposar el tret de sortida
d'una generació de programes de foment de la cooperació cultural
internacional que, com en el cas de Tactual programa Cultura 2000, son
aprovats peí procediment de codecisió entre el Parlament i el Consell. D'acord
amb alió que estableix Tactual article 151 del Tractat constitutiu de la
Comunitat Europea, en materia de cultura només es poden aprovar mesures
de foment i recomanacions, i sempre amb unanimitat deis estats. Queden
excloses, així, totes les formes dliarmonització de les disposicions legáis i
reglamentáries.

Certament, hi ha normatives comunes de la UE, com ara Taplicació de tipus
diVA o la legislado sobre mercat interior, que incideixen en la vida cultural
deis Estats membres i determinen el marc de les polítiques culturáis que les
diverses administracións hi poden implementar. Amb tot, per regla general la
influencia de la Unió Europea sobre les polítiques culturáis deis Estats
membres i de les administracions infraestatals com la catalana és molt poc
important, i per aquest motiu no es preveu un impacte directe de Tampliació
de la UE en les polítiques culturáis de Catalunya.

És mes interessant estudiar, amb major possibilitat d'identificar canvis de
trajectória, els efectes de Tampliació en el financament que la UE atorga a
projectes culturáis. Per exemple, la possibilitat oferta ais paisos candidats a
Tadhesió, des de Tany 2001, de beneficiar-se del programa Cultura 2000,
sense que se ntiagin incrementat les partides totals, fa mes difícil per ais
agents culturáis deis antics Estats membres, com ara els catalans, d'optar a
ajuts. Aquesta tendencia probablement creixerá, ja que amb Tampliació
desaparecieran les restriccions que actualment deneguen el financament a
projectes on participin únicament entitats deis paisos candidats. Segons les
regles actuáis, els operadors culturáis deis paisos candidats han d'anar
acompanyats de, peí cap baix, un representant deis paisos comunitaris per
poder presentar una sol-licitud de finangament válida.

En un altre ámbit, també es poden preveure una serie de transformacions peí
que fa a les relacions culturáis internacionals. Diversos esdeveniments



recents, com les dificultats financeres d'algunes organitzacions multilaterals i
de fundacions de suport a la societat civil o la mateixa • ampliado de la UE
apunten la possibilitat que s'incrementi el pes deis estats en la definició i
financament de projectes culturáis internacionals, com veurem a continuació.

És per tant en l'ámbit de la cooperació cultural internacional i del financament
comunitari on cal analitzar els efectes de l'ampliació, mes que no en el disseny
de polítiques culturáis en rámbit estatal o infraestatal.

2. Política cultural i internacionalització a Catalunya

El balanc deis 20 anys de polítiques culturáis publiques a Catalunya deixa
necessáriament un regust agredolc. En aquest període sna reeixit a crear una
burocracia cultural necessária en un país modern, s*han posat les bases per a
rapuntalament de la llengua, sTia catalogat el patrimoni i se n*ha restaurat el
mes desvalgut. Fins aquí, els elements que permeten parlar de l'existéncia
d'una política cultural. Mes enllá d'aixó, hi ha árees de contrallum on es
troben processos com la construcció o la rehabilitació d'equipaments,
l'educació artística o la creació d'institucions culturáis.

La llengua és Uuny de ser salvada, en part per manca d'instruments d*Estat
pero també per la pérdua del que la va fer forta en els anys de resistencia:
Tavantguarda cultural. Han desaparegut prácticament els media culturáis
d'abast nacional i les perspectives d'inflexió cultural catalana a Internet son
pobres. La inversió cultural un cop acabats els grans equipaments previstos
tendeix a l'estagnació, i els índexs de práctica cultural se salven per l'ús
massiu de les biblioteques -grácies ais nous servéis (no sempre emprats amb
finalitats culturáis) dinternet- i l'escreix de públic teatral - grácies a la
televisió. Podríem afegir-hi els ermots del turisme cultural, la desertització
cultural al camp, la urgencia d'un pía cultural general per ais barris
metropolitans o un tractament cultural de la immigració. A tot aixó cal afegir-
hi la manca de vivers de creació artística. Assignatures pendents que haurien
de preocupar qualsevol govern, perqué és entre elles que es troba la que potser
és históricament mes alarmant: la desmobilització associativa. Revers de
moneda d'un sistema de castes culturáis que sovint actúa com un eixida
privada de privilegis i compromisos.

La lentitud en la normalització pres su postaría, les amenaces polítiques del
nou nacionalisme espanyolista i la situació de desavantatge en les industries
culturáis ens obliguen a plantejar amb molta mes determinació la necessitat
central d'una nova política de relacions culturáis internacionals. Només un
posicionament intel-ligent - i per tant audac - en l'ámbit internacional pot
permetre que Catalunya maximitzi els seus pobres recursos i corregeixi les
deficiéncies de dinámica interna que impedeixen el desenvolupament cultural.
No estem suggerint que la solució "és a fora" sino que només en un profund i
permanent diáleg amb processos internacionals es pot recuperar la
perspectiva i pactar els recursos per redrecar una política cultural que torni a
situar la cultura al centre d'un projecte col-lectiu.

És en aquest context de necessária internacionalització i deures per fer que cal
situar-se quan comencem a analitzar la posició cultural de Catalunya davant



la UE. En aquesta perspectiva se sobreposen les conclusions deis darrers
anys, és a dir els efectes mes visibles sobre la producció cultural catalana de
la presencia a la UE, i els canvis que puguin esdevenir-se a partir de
l'ampliació cap a Test i cap a les ules mediterránies.

3. La UE i la cooperado cultural

Amb les modificacions introduides a Maastricht el 1991, el Tractat constitutiu
de la Comunitat Europea va incorporar per primer cop compromisos relatius a
cultura. Després de la Cimera d'Amsterdam de 1997, aquesta disposició passá
a l'article 151, que afirma el següent:

"Article 151 (antic article 128)

1. La Comunitat contribuirá alfloriment de les cultures deis Estats membres,
dins el respecte de la seva diversitat nacional i regional, tot posant de relleu
al mateix temps el patrimoni cultural comú.

2. L'acció de la Comunitat afavorirá la cooperado entre Estats membres i, si
fos necessari, donará suport i completará l'acció d'aquests en els segúents
ámbits:
- la millora del coneixement i la difusió de la cultura i la historia deis pobles
europeus;
- la conservado iprotecdó del patrimoni cultural d'impórtánda europea;
- els intercanvis culturáis no comerciáis;
- la creado artística i literaria, incloent-hi el sector audiovisual.

3. La Comunitat i els Estats membres fomentaran la cooperado amb els
tercers paisos i amb les organitzacions internadonals competents en Vámbit
de la cultura, especialment amb el Consell d'Europa.

4. La Comunitat tindrá en compte els aspectes culturáis de la seva actuado
en virtut d'altres disposicions del present Tractat, en particular per tal de
respectar i fomentar la diversitat de les seves cultures.

5. Per contribuir a la consecució deis objectius del present article, el Consell
adoptará:
- per unanimitat, d'acord amb el procediment previst a l'article 251 i previa
consulta al Comité de les Regions, mesures defoment, excloent qualsevol
harmonització de les disposidons legáis i reglamentarles deis Estats
membres. El Consell es pronunciará per unanimitat durant tot el
procediment previst a l'article 251;
- per unanimitat, a proposta de la Comissió, recomanadons."1

L'apartat 2 de l'article, que especifica els ámbits ais quals es pot referir l'acció
comunitaria en materia de cultura, posa l'émfasi principalment en els aspectes
cooperatius i d'ámbit supraestatal: es parla de "coneixement deis pobles" (una
allusió traduida generalment com a "coneixement mu tu deis pobles"), de
"patrimoni cultural d'importáncia europea" i d""intercanvis culturáis no
comerciáis". En aquesta línia, les accions fomentades des de les institucions
comunitáries stian centrat sempre en iniciatives transn ación ais i de durada
curta, amb poca incidencia sobre les propostes permanents de les institucions



estatals o infraestatals, encara mes si tenim en compte la petitesa de les
dotacions p res supo stáries concedides ais programes comunitaris de cultura:
Tactual iniciativa estrella, Cultura 2000, disposa de 167 milions d'euros per al
quinquenni 2000-2004. Aquests fons van destináis al finangament
d'iniciatives conjuntes d'agents culturáis (centres d'exposicions, companyies
d'arts escéniques, institucions de difusió d'espectacles, associacions d'artistes,
ajuntaments, administracións regionals, centres d'estudis, universitats, etc.)
sobretot en 1'ámbit de l'intercanvi d'artistes per a la formació, la realització de
gires o la producció d'espectacles o projectes conjunts. El programa financa
principalment iniciatives anuals, amb participació d'agents d'almenys tres
estats, així com un reduiit nombre de projectes de dos o tres anys, en els quals
han de participar entitats de com a mínim cinc estats. En tots els casos, una
organització lidera el projecte, fet que li atorga prerrogatives en la definició de
prioritats i objectius i la converteix en responsable de 1'administració interna i
principal beneficiaría.

El repartiment geográfic de subvencions realitzat anualment per la Direcció
General d'Educació i Cultura, que s'encarrega de l'administració de Cultura
2000, respon en general a l'equitat entre estats, fet que permet a
organitzacions catalanes de rebre una quota relativament estable d'ajuts. Així i
tot, s'observen variacions peí que fa a la capacitat d'organitzacions catalanes
de liderar projectes, de manera que també en decreix la capacitat de mobilitzar
recursos comunitaris i de donar visibilitat a les inquietuds del sector cultural
local. El pes relatiu de projectes de cooperació cultural amb presencia
catalana entre els financats per Cultura 2000 en les seves tres primeres
edicions slia mantingut entre 1*11 i el 13%, pero deis 60 projectes en els quals
slia participat només se'n lideraven 10, fet que equival a un 2,1% del total
d'iniciatives que van beneficiar-se del suport comunitari.2 La presencia
catalana sembla especialment activa en els ámbits de la literatura i el
patrimoni.

L'edició 2001 del programa Cultura 2000 es va obrir per primer cop a la
participació d'operadors culturáis deis paísos candidats a l'adhesió.
L'Observatori Regional sobre el Financament de la Cultura al Centre i l'Est
d'Europa, amb seu a Budapest, va publicar a mitjan 2002 una análisi de la
repercussió ais paisos candidats del centre i l'est d'Europa (excloent Malta,
Turquía i Xipre) en l'edició 2002 del programa. Segons aqüestes dades, el 45%
deis projectes financats per Cultura 2000 aquell any van comptar amb
presencia d'un dels_,10 Estats candidats del centre i l'est d'Europa, i un 12%
eren liderats per operadors culturáis d'aquests paisos. Es detectava una
presencia elevada en rámbit de la literatura: un 21% del total de projectes
tenien lideratge en aquests paisos. Peí que fa ais projectes multianuals, els
que reben mes recursos per projecte, 19 deis 24 projectes financats per la UE
haurien comptat amb la participació d'agents deis paísos candidats.

Tot i que probablement és dliora per treure conclusions gaire definitives sobre
el significat d'aquestes dades, és fácil suposar que l'ampliació de la Unió
Europea desplaci determinades funcions de soci minoritari que durant anys
slian atribuit ais operadors culturáis deis paísos del sud d'Europa. És a dir,
en un marc de financament cultural comunitari que acostuma a concedir la
major part d'ajuts a iniciatives amb lideratge del centre i el nord d'Europa, ha
estat habitual que es busquessin pivotacions febles ais Estats mediterranis,
fet que sovint ha concedit oportunitats ais operadors catalans. En el nou
context de l'ampliació, és molt probable que els agents culturáis alemanys,



francesos o belgues cerquin peus a Test i no tant al sud com fins ara, fet que
podría afectar la capacitat catalana de beneficiar-se d'aquests ajuts i
desenvolupar aliances culturáis a Europa, a no ser que des d'aquí es potencii
el lideratge d'iniciatives. Cal apuntar, per exemple, que el país comunitari que
mes projectes amb participado de l*Est va liderar en l'edició 2002 de Cultura
2000 va ser Italia, que podría compensar amb la propia capacitat d'iniciativa
el desplacament de centralitats cap ais nous Estats membres. Resta per tant
la mateixa possibilitat per a Catalunya, de teixir vineles amb operadors de
lTSst que li permetin d'inserir les prioritats própies i d'ampliar les oportunitats
de cooperació.3

4. Cooperació cultural a 1'Europa ampliada

4.1. Administrado i cooperació cultural ais Estats candldats

"L'actual identitat europea, per molt difusa que sigui, haurá de ser
reformulada com a part del procés d'ampliació de la UE, per tal d'incloure
les legitimes pautes i experiéncies culturáis i historiques que son própies
deis nous membres. "4

Com apunta en aquesta cita Tactual primer ministre eslové, la identitat
europea vinculada al marc comunitari es configura com un complex difús, en
gran part per les diferencies de discurs historie i de construcció d'identitats
entre els diversos Estats membres. Els consensos comunitaris slian bastit
durant mig segle al voltant deis intercanvis comerciáis, alguns principis
polítics i de seguretat i la vocació d'amplificar, en determinades
circumstáncies, la posició europea ais debats internacionals.

Mentrestant, hi ha un consens estés a la població i ais representants
Ínstitucionals deis Estats membres que la cultura i els factors mes vinculats a
la identitat han de restar fora de l'ámbit d'acció comunitari. Aquesta idea
sembla compartir-la també la població deis Estats candidats a l'adhesió: els
resultats d'una enquesta fínancada per la UE ais futurs Estats membres l'any
2001 van mostrar que, entre 27 árees d'acció, era en política cultural on mes
gent prefería que la presa de decisions es mantingués en mans de l'estat
(52%), en lloc dtiaver-la de coordinar amb les institucions comunitáries
(36%).s

És així que l'ámbit de la cultura será testimoni de canvis menys substanciáis
que no d'altres en l'adveniment de l'Europa ampliada. És en els fons
estructuráis o la legislado de mercat on es lliuraran batalles. El procés
d'adequació legislativa i procedimental deis mares estatals al cabal comunitari
i ais principis comunitaris ja ha mostrat que el sector cultural era poc
subjecte a exigéncies, i només el respecte per algunes miñones (la població
roma o kurda) era motiu de preocupació entre les institucions comunitáries.

Així dones, els esforcos per adequar l'administració deis Estats candidats a les
exigéncies de la UE slian concentrat en altres ámbits polítics, fet que ha
deixat malparáis els órgans de gestió cultural deis paísos del centre i Test
dTSuropa. Com apuntava un expert romanes, "[mentrej que s'ha mantingut
l'ajut financerper les empreses industriáis i agrícoles de propietat estatal, s'ha



abandonat el suport a les institucions i la vida culturáis."6 Es tracta d'altra
banda de paísos de tradició gairebé sempre centralista, on els darrers anys
slian fet esforgos de desconcentració amb efectes mínims peí que fa a l'ámbit
cultural. Alhora, en algún cas es detecten tendéncies recentralitzadores: un
informe recent sobre política cultural a Hongria apunta que la manca de
recursos de les administracions locáis els faria acceptar de bon grat el retorn
de competéncies que promou el govern central.7 En debats recents, alguns
experts han destacat també la tendencia a concentrar les inversions culturáis
a les grans ciutats, mentre s'oblidaven les árees perifériques.8 En altres casos,
pero, com a Polonia, son en canvi els municipis els qui assumeixen un major
pes en la despesa pública en cultura (38%) .g

Resta en Tadministració central la potestat d'intervenir en cultura, si bé els
temps no hi son gaire propicis. Aixó coincideix amb una retirada accelerada
deis fons de la Fundació Soros i l'Open Society Institute (Open Society Fund),
que al llarg de l'última decada havien contribuit a finangar operacions, sovint
transnacionals, d'agents civils de les democrácies emergents, i que en molts
casos han permés la creació i supervivencia d'institucions culturáis i
artístiques. Si bé el teixit organitzatiu de la societat civil a la majoria deis
paísos candidats a l'adhesió és mes aviat feble, hereu de décades de
centralisme i estructures jerárquiques, al llarg deis anys noranta slian
detectat moviments significatius i l'aparició d'associacions i fundacions,
algunes de les quals slian beneficiat del suport deis fons Ínternacionals per a
la reconstrucció i la dinamització civils, convertides en clau per la seva
emergencia i activitats posteriors.10 Ara, les restriccions deis pressupostos de
Soros i la migradesa deis fons estatals aboquen aqüestes organitzacions a
buscar recursos en l'ámbit internacional, ja sigui mitjancant operacions de
naturalesa multilateral (principalment la UE, atesa la butxaca minvant de la
UNESCO i el Consell d'Europa) ja de carácter bilateral: hi ha institucions
culturáis privades, com la Fundació Europea de la Cultura, que poden
recolzar algunes iniciatives en aquest ámbit, pero és molt probable que la
primera porta a trucar siguin les delegacions governamentals i els instituís de
cultura a l'estranger deis principáis Estats de la UE.

4.2. Els fluxos culturáis a Europa

4.2.1. Els fluxos culturáis a Europa: iniciativa pública

"[Des deprincipi deis anys noranta], els grans estats europeus com el Regne
Unit, Franga, Alemanya i Italia van accelerar uisiblement els seus esforcos
per exercir una influencia cultural propia a la regió. A Budapest, el British
Council va abandonar l'edifici de l'ambaixada británica i es va establirpel
seu compte. L'Institut Francais va construir una magnífica seu moderna a la
vora del Danubi, mentre el Goethe-Institut s'instál-lava al barrí mes digne i
cultural de la ciutat, al costat de l'ópera de Budapest. (...) Mes enllá de
l'abast i l'envergadura que havien tingut les seves activitats anteriors a
1989, aqüestes institucions culturáis vanfer-se grans i van comengar a
oferirun ventall de programes regulars i interessants sobre les seves
própies cultures i idiomes, amb un gran émfasi en la relació entre la cultura
del seu país i d'Hongria. (...) Tot i que la majorpart del programa mensual
d'activitats es realitza a les mateixes aules de l'Institut (...), la penetrado del
Goethe-Institut a la vida cultural de Budapest és veritablement
impressionant."''



Tot i ser heréncies de mitjans del segle XX, institucions com el British Council
0 el Goethe Institut resten actives i han fins i tot incrementat la seva extensió
al centre i Test d'Europa en els últims anys. A mes, la Unió Europea sembla
concedir-los especial importancia a lTiora de dissenyar estratégies de
cooperació cultural: una convocatoria recent, publicada per la Direcció
General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea, per Telaboració d'un
estudi sobre l'estat actual de la cooperació cultural a Europa citava dos cops
llnstituto Cervantes i el British Council com a agents de la cooperació cultural
de relleváncia per a la UE.12 Durant el 2n Fórum sobre la Cooperació Cultural
a Europa que, organitzat per la mateixa Direcció General, se celebra a
BrusseMes el novembre de 2001, alguns participants van apuntar la
possibilitat que els instituts nacionals de cultura a l'estranger esdevinguessin
punts de difusió d'informació i de gestió de fons deis futurs programes
comunitaris de cultura.

1 els mateixos instituts culturáis deis Estats membres saben posicionar-se
com a seus de referencia ais debats sobre la cooperació cultural: algú va
sorprendre's recentment en observar que el debat "La cultura en la futura
arquitectura d'Europa", convocat per la Fundació Europea de la Cultura (ECF)
i el Fórum Europeu per les Arts i el Patrimoni (EFAH-FEAP) amb la vocació
que el sector de les arts i les xarxes culturáis civils d'Europa fes aportacions al
debat de la Convenció Europea, tenia lloc a la seu del Goethe Institut de
BrusseMes.13

Aquest paper deis instituts culturáis, tant els deis membres actuáis de la UE
com els que puguin crear els futurs Estats membres, apunta a un reforc de la
lógica interestatal en l'ámbit de la cooperació cultural a Europa; queda poc
espai per ais governs subestatals. Ates que la Unió Europea sembla decidida a
mantenir la regla de la unanimitat en la presa de decisions en l'ámbit de la
cultura, es dibuixen pocs canvis en la manera com les institucions
comunitáries entenen el concepte de cooperació cultural. Les dificultats
económiques per les quals passen els ministeris de cultura deis paisos de
l'Europa central i oriental en dificulten de ben segur la projecció internacional,
pero deixen la porta oberta perqué governs occidentals mes ambiciosos i ben
situats hi difonguin els seus programes.

L'emergéncia de subregions que apropen els Estats de dins i fora de la Unió
Europea, a banda i banda de l'antic Teló d'Acer, com en el cas deis paisos
báltics, facilita també els intercanvis en diversos ámbits, incloent els de tipus
cultural encara que origináriament prioritzin la dimensió económica. Una
publicació recent de la UE destacava els efectes deis diversos programes
Interreg al voltant de la Mar Báltica: "Des de fa uns anys s'han desenvolupat
xarxes transnacionals entre poblacions petites i mitjanes, que han permés forjar
lligams entre Polonia i Alemanya, i entre els estats escandinaus i els báltics.
Aqüestes xarxes, básicament comerciáis, impliquen actualment companyies
petites i mitjanes i centres turístics. Peí que fa a la qüestió del desenvolupament
sostenible, el programa subratlla la necessitat d'accelerar les accions i apropar
els diversos centres urbans tant a nivell nacional com internacional. També
fomenta la creado d'assodacions entre les árees urbanes i les árees rurals mes
remotes. "l4

4.2.2. Els fluxos culturáis a Europa: iniciativa civil



Les relacions culturáis entre Test i l'oest d'Europa slian beneficiat també molt,
sobretot des de 1989, del paper de les xarxes artístiques i de recerca en
materia de cultura, que han permés el coneixement mutu entre agents
culturáis i el disseny d'estratégies i projectes conjunts. Durant 1 "última edició
del Campus Euromediterrani de Cooperació Cultural, que es va celebrar a
Vilanova i la Geltrú el gener de 2002, alguns participants reclamaven que les
relacions entre el sud i el nord de la Mediterránia poguessin beneficiar-se del
mateix treball en xarxa que en Túltima década ha servit per apropar Test i
l'oest d'Europa.15 Tot i que la majoria de xarxes artístiques d'Europa teñen seu
ais paisos mes propers a BrusseMes (Franga, Bélgica i els Paisos Baixos
concentren mes de la meitat de les entitats associades al Fórum de Xarxes
Culturáis Europees), la participació i rorganització d'esdeveniments a molts
paisos del centre i Test d'Europa en els darrers anys mostra la normalització
de contactes en aquest ámbit: la xarxa de recerca cultural CIRCLE (Cultural
Information and Research Centres Liaison in Europe) ha celebrat activitats en
els últims tres anys a Cracovia, Moscou i Budapest, i quatre deis set membres
de la junta directiva actual provenen d*Estats de fora de la UE; també la xarxa
Trans Europe Halles, que agrupa centres culturáis situáis en antigües zones
industriáis, ha celebrat prácticament la meitat de les seves reunions deis
darrers anys a paisos extracomunitaris del centre i Test d'Europa. És en part
grades a aqüestes xarxes de contactes que l'obertura del programa Cultura
2000 a operadors culturáis de l'Est va trobar immediatament resposta en
forma de projectes est-oest. En qualsevol cas, les dificultats ja citades de
recursos per les quals passen un gran nombre d'operadors culturáis a l'est,
tant públics com privats, els fa dependre de subvencions especifiques per a
desplacaments o per la realització de projectes; algunes xarxes culturáis
ofereixen beques per garantir la presencia de representants d'aquests paisos a
les seves conferencies.

4.3. Canvis al finangament comunitari?

Els debats realitzats per les diverses institucions comunitáries en els últims
mesos al voltant de la possible millora deis programes de suport a la cultura
destaquen entre d'altres coses per donar poca importancia a l'ampliació de la
UE. Els darrers dos anys slian publicat diverses contribucions critiques amb
les fites del programa Cultura 2000, tant des del Parlament Europeu com des
de l'ámbit académic. Fins i tot el govern espanyol hauria admés en un
document intern de preparació del seu torn de presidencia del Consell que "el
requeriment d'unanimitat del Consell en codecisió amb el Parlament, l'ús
sistemátic de segones lectures i de conciliacions per disputes de substancia i
sobre finangament han alentit innecessánament el desenvolupament de Varticle
151"; d'aquesta manera, molts programes comunitaris en l'ámbit de cultura
serien "copies pobres de polítiques culturáis sectorials que ja existeixen a nivell
nacional".16

Existeixen per tant diversos motius de preocupació en el desenvolupament
actual deis programes comunitaris envers la cultura, i l'ampliació no suposa
mes que un annex a un marc present de resultáis prou dubtosos. El
manteniment de la presa de decisions per unanimitat fa preveure que l'acció
de la UE en aquest ámbit continuará equivalent a un denominador comú molt
mínim, la definició de prioritats del qual patirá algún canvi, poc relacionat
pero amb la composició ampliada del Consell.



Una de les aportacions recents a l'análisi de l'acció comunitaria en l'ámbit
cultural, el "Document de treball preliminar a 1 Informe d'iniciativa sobre la
cooperació cultural a la Unió Europea" o Informe Ruffolo, presentat per
l'eurodiputat italiá Giorgio Ruffolo a mitjan 2001, repassa la historia deis
programes comunitaris en materia de cultura i l'acció deis Estats membres,
pero prácticament no fa referencia ais efectes de l'ampliació. Tampoc els
articles que n'acompanyaren la publicació, recollits en un volum publicat peí
Grup Parlamentari del PSE al Parlament Europeu, hi pararen gaire atenció:
entre les 14 aportacions se'n troben de relacionades amb els mitjans de
comunicado, les industries culturáis, la identitat europea, les xarxes culturáis
i la relació entre cultura i exclusió social, pero l'ampliació no sembla gaire
rellevant per al plantejament futur d'aquestes qüestions, un fet que hauria
sorprés en altres ámbits de l'acció comunitaria.17

VInforme Ruffolo va donar lloc a una resolució del Parlament Europeu sobre la
cooperació cultural, aprovada el mes de setembre de 2001. El text emfasitza el
paper de la cultura en altres sectors d'interés de la UE (cohesió social,
turisme, regeneració urbana, societat de la informació) i considera que per al
futur de la Unió seria oportú "reforcar la dimensió cultural, tant a niuell polític
com a niuell pressupostari, en particular en forma de cooperacions reforcades,
tot respectant elprincipi de subsidiarietat, (...¡per tal depermetre la instaurado
d'un "espai cultural europeu"".18 La resolució demana que les futures reformes
del Tractat constitutiu de la UE contemplin la presa de decisions per majoria
qualificada en les mesures de suport al sector cultural, i suggereix a la
Comissió Europea la redacció d'una proposta de decisió, adregada al Consell i
al Parlament, que conduís a Telaboració d'informes anuals sobre la política
cultural de la UE i deis Estats membres i de plans triennals sobre cooperació
cultural, elaborades pels Estats membres per tal d'orientar l'acció
comunitaria. Algunes propostes presentades recentment per la presidencia
danesa del Consell de Ministres van en aquesta direcció, i és probable que el
període 2003-2006 vegi per primer cop Taprovació d'un pía comunitari
multianual en materia de cooperació, els principáis objectius del qual
passarien per 1'intercanvi de dades (recollida d'estadístiques culturáis per part
deis estats, per exemple) i el debat al voltant d'alguns conceptes que, com en
el cas del "valor afegit europeu", formen part del glossari habitual de la
Direcció General d Educado i Cultura pero resten poc clars en la práctica.19 És
menys ciar que una altra de les propostes estrella de la resolució del
Parlament, la possible creació d'un observatori europeu de la cooperació
cultural, arribi a donar fruit. Hi ha per tant propostes de moviment, pero els
canvis que se'n desprenguin serán probablement mínims, i en general
independents del procés d'ampliació. La resolució sobre cooperació cultural
aprovada peí Parlament Europeu el setembre de 2001 tampoc no abordava
e spe cí fie amen t el context cultural de la UE un cop siii incorporessin nous
membres.

Si s'arriba a aprovar, el primer pía triennal comunitari de cooperació cultural
haurá de fer front entre d'altres qüestions a la reforma del programa Cultura
2000, el pressupost previst peí qual conclou l'any 2004. En aquest sentit, la
comissária europea d*Educació i Cultura, Viviane Reding, sembla partidaria de
prorrogar almenys durant dos anys el model de Cultura 2000, tot introduint-
hi canvis mínims, una posició a la qual el Consell de Ministres també podría
ser favorable.20 Quant a les dificultats de Cultura 2000 per respondre ais
objectius de visibilitat que se n'esperaven, Reding recordava en una



intervenció recent davant el Consell de Ministres que el pressupost que la UE
destina al financament directe de la cultura cada any és de 36 milions d'euros,
mentre que TAjuntament de Frankfurt disposa de 215 milions d'euros anuals
per a política cultural.21

Una de les aportacions que hauria d'incidir en les reformes de Cultura 2000
son les conclusions del 2n Fórum sobre la Cooperado Cultural a Europa,
organitzat per la Comissió Europea i que es va celebrar a BrusseMes el
novembre de 2001. Ais documents de base per a les jornades, la Comissió
admetia que Cultura 2000 no havia assolit ñns llavors els objectius de
visibilitat i increment de la participado cultural desitjats, ni havia sabut
articular-se amb les polítiques culturáis deis governs estatals i les altres
administracions. Davant d'aixó, s'invitava els participants al Fórum a debatre
sobre les estratégies comunitáries de futur en l'ámbit cultural, parant atenció
entre d'altres factors a la gestió d'un programa que havia d'abastar 31 paísos
(els Estats membres presents i futurs i els paísos de l'Espai Económic
Europeu, que també poden beneficiar-se del suport comunitari en el capítol
cultural): "¿[Cal] buscar una acció comuna i única per ais 31 Bstats o concebre
una aproximado diferenciada, que permetés a determináis paisos d'associar-se
per tal de definir projectes culturáis federadors mes ambiciosos?'.22 Segons el
document, altres canvis que podien ser presos en consideració es referien al
nivell d'ambició del programa, el nombre d'objectius, la noció d'operadors
culturáis i de destinataris. Quant a la forma de gestió del programa, es
proposava discutir una possible descentralització que atorgués un paper ais
operadors culturáis en la definició de plans multianuals i determinar si calia
un instrument fix o bé un marc mes flexible, apte per respondre a temátiques
o preocupacions d'actualitat.

Tot i les al-lusions a 1'ampliació i al marc de 31 estats, els temes que
veritablement preocupaven els assistents al Fórum provenen del fracás relatiu
del suport donat fms llavors: la forma de gestió i la dificultat de trobar un
marc unitari que garanteixi flexibilitat i visibilitat son elements que preocupen
tant amb 15 Estats com amb 18 o 31. Els documents de conclusions emergits
d'aquelles jornades evidencien els problemes de gestió i de resultats de la fase
inicial de Cultura 2000, en destacar com a principáis problemes lw'excés
d'ambició", la "manca de recursos", la "poca adequació a la flexibilitat deis
projectes culturáis", la "manca de visibilitat de les accions culturáis
comunitáries" i la durada poc adequada deis períodes de flnancament.23

L'ampliació apareix per tant ara per ara com un factor poc determinant a
lliora de dissenyar els programes futurs de suport a la cultura en l'ámbit de la
UE.24 Les propostes fetes per millorar l'éxit del programa apunten si de cas a
un reforc de les agencies estatals encarregades de difondre informado
cultural, i en particular deis Punts de Contacte Cultural, que, segons el
Parlament Europeu, haurien de reforcar la seva doble funció d"'enllag
permanent" amb les institucions que donen suport a la cultura dins cada
Estat membre i de difusió d'informació i contactes per a Cultura 2000 i
d'altres programes comunitaris susceptibles de finangar projectes culturáis.25

A diferencia d'altres Estats que han descentralitzat la gestió deis seus punts
de contacte cultural, i que en algún cas nlian establert mes d'un, a l'Estat
espanyol aquesta funció recau en la Direcció General de Cooperació i
Comunicado Cultural del Ministeri d'Educació i Cultura.
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D'altra banda, hi ha alguns temes que a llarg termini podrien adquirir una
major importancia en el debat cultural de l'Europa ampliada, i que tot i no
incidir en la forma de gestió ni el volum pressupostari disponible, podrien
influir a ITiora de determinar les prioritats i criteris temátics deis programes.
En concret, les jornades de debat sobre la cultura en l'Europa ampliada que es
van celebrar a Budapest el febrer de 2002 van cridar l'atenció reiteradament
sobre les qüestions lingüístiques, tant peí que fa a les dificultáis de traducció
multilateral en una Unió de 28 Estats com a les necessitats de promoure
l'aprenentatge lingüístic. Simultániament, la Comissió Europea anunciava fa
poc la preparació d'una Comunicació sobre diversitat lingüística i
aprenentatge de llengües, que hauria de conduir l'any 2003 a l'adopció d'un
Pía d'Acció en aquest ámbit.26 Tot i que experiéncies recents de sensibilització
lingüística han confirmat que la UE concedeix grau d'interés diferent a les
llengües oficiáis a nivell estatal i les que no ho son (recordi's la celebració de
l'Any Europeu de les Llengües 2001), l'interés envers la diversitat lingüística
pot ser útil per ais operadors catalans. També ho podrien ser altres
temátiques prioritáries per a alguns futurs Estats membres de la UE, com per
exemple la relació entre les cultures tradicionals i la creació cultural
contemporánia.

5. Cultura i cooperado cultural a Catalunya

5.1. Cooperado i intercanvis culturáis a Catalunya

El treball internacional d'artistes en qualsevol de les disciplines artístiques
(des de Topera fins ais vitralls) continua essent una inspiració per al sector,
pero a Catalunya hi ha pocs mecanismes que en canalitzin l'experiéncia,
l'energia i els contactes al conjunt del sector. Aixó també es pot dir de crítics i
comissaris d'exposicions, l'experiéncia deis quals es troba mancada de
plataformes institución ais que en permetin buidar el mestratge i Tagenda.
Recordem que a Catalunya hi ha pocs centres de recerca artística o
patrimonial d'entitat internacional, no hi ha festivals internacionals de
primera ni segona divisió (el Grec no és un festival sino un conjunt de
programacions d'estiu inscrites en un programa comú, mentre que la triennal
Barcelona Art Report encara slia de consolidar, i només el Sonar captar prou
atenció de Taudiéncia europea), no hi ha cap sala preparada per acollir grans
exposicions internacionals (per a les quals probablement tampoc no hi hauria
fons económics) i el tan plorat éxode de les industries culturáis no s'atura ni
minva.

No obstant aixó, el problema de les industries culturáis té dos eixos que no
depenen de factors "industriáis". El primer, el de la creativitat. Si hom
inverteix en creativitat, les industries s'instaHaran prop de la materia primera.
Segon, la connectivitat internacional del conjunt del sector. Les industries
culturáis de demá requerirán menys capital i menys cost tecnológic que les
d'ahir; en canvi, exigirán molta mes inversió en risc creatiu i en connectivitat
global.

Llevat deis cinemes en versió original, la circulació de productes
internacionals de dansa, teatre i arts visuals per Catalunya és testimonial. La
música en viu se sotmet habitualment a les gires organitzades per agents
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externs i la presencia de projectes artístics multimedia passa desapercebuda.
La majoria deis milions de turistes que passen cada any per Catalunya i que
manifesten un interés cultural s'endú una experiencia satisfactoria de tot alió
que s'esdevingué fins el 1920 (Gaudí, Picasso) i potser alguna vaga referencia
folklórica. Ocasionalment es registren visites a instal-lacions museográfiques
amb oferta contemporánia, pero les xifres son modestes. La resta és clima -
meteorológic o social- que, per ara, afavoreix el magnetisme del país. No
oblidem que la major part de visitants enquestats, un cop ha esmentat els
monuments gaudinians, atribueix la seducció de Catalunya en general i de
Barcelona en particular a la sensació de "participar" que obtenen en passejar
pels carrers. El major atractiu cultural contemporani de Barcelona, és sens
dubte, la Mercé. Els esforcos fets per Barcelona Plato, l'agéncia municipal de
promoció de la ciutat com a escenari cinematografíe, s'encaminen a
capitalitzar aquesta dimensió climática i paisatgística.

En resum, és comprensible la sensació que els projectes artístics arrelats
internacionalment en estructures permanents de responsabilitat i reciprocitat
son comparativament escassos a casa nostra. Recordem que ni a Catalunya ni
a Espanya no hi ha cap agencia oficialment reconeguda a nivell internacional
que operi dins del camp cultural, i que les estructures que haurien de
permetre un aprofitament del nou tráfic d'informació via Internet encara son
febles.

En ámbits com aquest, i en tot el disseny de polítiques culturáis amb vocació
internacional, Catalunya topa amb la manca d'atributs d'estat, un factor que
diferenciará els futurs Estats membres de la UE. D'aquesta manera, i malgrat
l'evidéncia deis inconvenients existents, es fa encara mes necessari el disseny
d'estratégies innovadores i que comptin amb la implicació d'agents de la
societat civil.

5.2. Elements d'avantatge de Catalunya

Davant d'un mapa que hem caracteritzat per la puixanca deis estats, la
normalització deis intercanvis culturáis entre Test i l'oest d'Europa i l'entrada
creixent deis agents culturáis de l'Est en la batalla pels fons comunitaris,
Catalunya veu afectat el seu marge d'intervenció, que fins ara no era tampoc
gaire significatiu. Amb tot, hi ha una serie de trets del marc cultural cátala
que en els darrers anys han generat interés ais paisos candidats a l'adhesió i
que indiquen alguns elements d'avantatge, sobre els quals podrien bastir-se
estratégies de cooperació cultural. Entre aquests podem citar el model d'Estat
descentralitzat, la política lingüística i el paper de la ciutat com a element de
desenvolupament cultural.

Com slia indicat mes amunt, la descentralització és un tema pendent a la
major part d"Estats del centre i Test d'Europa, alguns deis quals fan front a
una diversitat regional interna que slia mantingut relativament adormida pero
que podria reclamar autonomía en els propers anys (vegin-se la Transilvánia
romanesa, les poblacions hongaresa i eslovaca en camp contrari o les diverses
regions txeques). Tot i que el foment de les estructures regionals per part de la
UE té finalitats sobretot estadístiques, amb l'objectiu que els futurs Estats
membres comptin amb formats territorials equiparables i comparables amb els
deis socis actuáis, és fácil esperar que, sobretot ais paisos mes extensos i amb
mes volum de població, els propers anys stii visqui un debat profund sobre la
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descentralització i la reforma administrativa, fet que serviría per aprofundir el
diáleg ja iniciat amb alguns paisos al si de l'Assemblea de les Regions
d'Europa.27 El Comité de les Regions, per la seva banda, ha advertit en
algunes ocasions la necessitat que els debats al voltant de l'ampliació
tinguessin en compte les administracións subestatals.28

En aquest sentit, és fácil suposar que Catalunya tindria un paper important a
jugar com a model i orientador de polítiques culturáis en l'ámbit subestatal.
Malgrat les critiques que STÚ puguin fer, intervencions catalanes en l'ámbit
deis mitjans de comunicació, la restauració del patrimoni (amb concertació
interadministrativa), els centres de recursos i informació culturáis (a l'estil del
CERC de la Diputació de Barcelona o del Gabinet Técnic del Departament de
Cultura) o l'ensenyament de cultura popular podrien ser Ínteressants per les
embrionáries administracions perifériques així com per ais órgans centráis
deis paísos del centre i l'est d'Europa, tot i les dificultáis pressupostáries
d'uns i altres. El paper de les cultures populars i tradicionals en la política
cultural contemporánia, per exemple, pot ser una aportació deis nous Estats
membres de la UE al debat cultural comunitari, i Catalunya pot teñir coses a
dir-hi. És aquí, en la difusió del model cátala d'administració cultural, que es
podría trobar un deis impactes indirectes beneficiosos per a Catalunya en el
context de lTSuropa ampliada.

Com a segon aspecte, la gestió de societats on conviuen grups lingüístics de
volum similar és un tema polític fonamental a les repúbliques báltiques
exsoviétiques. Aixó ha fet que des d'aquests paisos es miressin amb interés les
estratégies posades en práctica a Catalunya, tot i les diferencies de tipus
político-administratiu i socio-lingüístic entre aquesta i els Estats báltics. Una
estrategia catalana de difusió internacional de la cultura adequada ais Estats
de rampliació hauria de tenir-ho en compte, tot afavorint l'intercanvi d'experts
en política lingüística i administrado, que esdevindria una forma de promoure
la cultura propia i d'incrementar el paper de Catalunya al món.

Finalment, cal recordar que en determináis aspectes la situació deis Estats
candidats a l'adhesió l'any 2002 és semblant a la de Catalunya l'any 1980. El
déficit en infraestructures, agreujat en el cas cátala per la manca de
capitalitat, els problemes de financament i l'existéncia tant al sector públic
com al privat i a les organitzacions sense ánim de lucre d'un personal que
s'obre a nous intercanvis amb 1'estranger i a la maquinaria de la UE son
alguns deis elements que poden convertir Catalunya en referent en alguns
aspectes per ais nous Estats membres de la UE. També en aquest ámbit, la
necessitat de gestionar equipaments culturáis des de la pobresa de recursos i
de fer especial émfasi en el carrer i en l'espai urbá a lriora de definir
esdeveniments i projectes participatius i l*ús de la ciutat com a pol d'atracció
turística poden coincidir amb determinats interessos deis nous Estats
membres. Alguns projectes recents financats per Cultura 2000 han apuntat
en aquesta línia: la iniciativa "Art Nouveau in Progress", per exemple, és un
projecte de tres anys que posa en contacte Barcelona, Terrassa, Reus,
Ljubljana i Budapest, entre d'altres ciutats europees, amb els trets comuns de
la protecció i la promoció del modernisme urbá. El lideratge del projecte, amb
tot, recau en una associació belga, fet que dilueix la capacitat de les ciutats
catalanes per difondre els seus temes d'interés i adquirir una major
centralitat. En qualsevol cas, és en la recerca d'aliances ciutat-ciutat o regió-
regió on Catalunya pot jugar un paper important si sitúa adequadament els
recursos disponibles i prepara estratégies adients.
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D'altra banda, l'observació deis projectes fmancats els darrers anys pels
programes comunitaris de cultura deis quals slian beneficiat operadors
catalans i de lTSuropa central i oriental pot ser una relativa mostra deis ámbits
en els quals cada regió té avantatge comparatiu. És significatiu, per exemple,
que Catalunya hagi rebut ajuts sobretot en l'ámbit del patrimoni i la
literatura: el primer d'aquests ámbits és d'especial interés en alguns paísos de
1 "Europa central i oriental, que en els darrers anys han potenciat la dimensió
patrimonial (protecció, interpretació i difusió) de les seves polítiques culturáis,
tot creant alhora instituís que se n'encarreguen.29 Seria interessant, en aquest
sentit, que s'oferissin ajuts per a intercanvis d'experiéncies i mestratge entre
experts catalans i d'altres paísos, sabent que intervencions d'aquest tipus
poden revertir fácilment en la projecció de la cultura d'aquí. En d'altres
ámbits, com la música, la dansa i el teatre, en els quals els paísos del centre i
Test d*Europa compten amb llegats destacables i nivells formatius
considerables, seria útil promoure els intercanvis, de cara a facilitar projectes
conjunts.

Finalment, és bo recordar que Tavaluació de projectes presentáis a Cultura
2000 parteix de la selecció d'un grup internacional d'experts independents,
renovats anualment, amb un máxim de dues persones per Estat membre. Cap
de les quatre persones provinents de l'Estat espanyol que hi han intervingut
en les dues ultimes edicions no era catalana. Tant en aquest com en d'altres
programes comunitaris amb possible incidencia en l'ámbit cultural, caldria fer
un esforc de difusió de l'oportunitat que representa formar-ne part, per al
propi prestigi de les persones i institucions seleccionades per ais tribunals i,
eventualment, per permetre una major comprensió de projectes presentáis per
operadors d'aquí.

5.3. Estratégies de futur

Havent-nos referit ja ais canvis que pugui comportar l'ampliació comunitaria,
pero sent conscients deis esdeveniments que afecten la cooperació cultural
internacional en sentit ampli i que exigeixen de Catalunya propostes
conscients de les febleses i les oportunitats existents, presentem tot seguit
alguns aspectes que haurien de ser presos en consideració a lliora d'articular
estratégies:

• Una clau es troba en la síntesi i presentació deis assoliments de la política
cultural i de la realitat cultural catalana. A data d'avui, cal destacar-ne
especialment els camps de la identitat i la cohesió, la memoria i la
modernitat. Concretament, podem parlar deis éxits en certs aspectes del
turisme urbá, el plurilingüisme actiu, la comunicado local, la creativitat en
les arts visuals o la participació cultural. La imatge de marca de les
estructures culturáis catalanes és difusament positiva; constantment es
reben delegacions de ciutats i regions de tot el món interessades en les
claus de la puixanca aparent deis vectors culturáis en el desenvolupament
del país. Cal posar l'accent en aquests elements positius.

• Una altra d'aquestes bases és la capacitat de les institucions catalanes per
aportar recursos de gestió internacional. Moltes organitzacions,
moviments, xarxes i projectes catalans teñen un plus d'energia técnica
capa? d'absorbir demandes d'articulació transfonterera. Les oficines de

14



cultura vinculades al sector públic mostren un déficit particular en relació
a aqüestes activitats: només cal comparar les partides dedicades a
relacions internación ais aquí i les que consten en els pressupostos d'altres
territoris d'envergadura similar. Queda, per tant, un marge de gestió
disponible per a afers internación ais i cal que es posi en funcionament.
Catalunya té capacitat per esdevenir nucli de redistribució de coneixement,
informació i análisi en les xarxes, les polítiques i els modes de gestió
cultural. Hi ha marges de centralitat internacional que no slian explorat i
que podrien fornir nous impulsos a la innovació, la qualitat i la
responsabilitat del sector.

• En tercer lloc hi ha la capacitat de lideratge en iniciatives federadores de
certs sectors culturáis arreu del món. El Fórum Universal de les Cultures
2004 podria ésser-ne un exemple, si s'entén que mes enllá de les
conjuntures urbanístiques i polítiques pot néixer un esdeveniment mundial
de carácter recurrent que assoleixi un consens important per part del mes
ampie nombre de socis. Igualment, s'intueixen altres camps en els quals és
podrien assumir lideratges exitosos en 1'ámbit del tráfic de polítiques,
sistemes de gestió i xarxes culturáis. Pensem, per exemple, en els espais
disponibles en 1'ámbit del turisme cultural, els drets culturáis, la relació
entre cultures populars i art contemporani, les noves formes de
participació cultural o les ciéncies aplicades de la cultura i el territori.

Moltes d'aquestes oportunitats només es poden aprontar en base a una
profunda complicitat entre els sector públics, privats i associatius. És en
aquest pacte per la internaciónalització i la globalització conscient que els
sector culturáis de Catalunya podrien trobar espais de consens i capacitat de
reacció davant deis reptes actuáis. D'acord amb alió que hem assenyalat,
entre els temes que poden suscitar interés a l'exterior i sobre els quals podrien
construir-se estratégies fortes des de Catalunya hi ha els següents:

• el model de descentralizado;
• el turisme urbá;
• la comunicació local;
• la gestió lingüística.

Una de les conclusions plausibles de tota aquesta reflexió és la necessitat d'un
nou "Pacte Cultural", que cal concretar en un instrument que podria
anomenar-se "Consell Cátala de Cooperació Cultural". Un instrument que,
malgrat les dificultats institucionals que subsisteixen en l'accés cátala ais
ámbits de decisió internacionals, garanteixi raprofitament deis fluxos globals
en la cultura catalana i la seva presencia en els processos que conformen les
decisions mes significatives en la regulació mundial del tráfic cultural.

6. Meto des d'avaluado

Com hem indicat al llarg del text, mes que en el disseny de polítiques culturáis
a Catalunya, els possibles efectes de l'ampliació en Támbit cultural a Europa
podrien situar-se d'una banda en les perspectives de financament per a
projectes culturáis impulsáis des deis actuáis Estats membres, que tendiran a
decréixer mentre no s'incrementi el pressupost total disponible en aquest
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ámbit, i en els fluxos de la cooperació cultural, tant la que es vincula
directament amb la Unió Europea com la que n'és independent, per exemple el
paper deis instituts estatals de cultura a l'estranger.

Així, i tot i la dificultat de registrar els canvis en alguns d'aquests ámbits,
podem indicar les següents fonts com a referencia per avaluar l'impacte en el
sector cultural cátala de l'ampliació de la UE:

• Nombre total de projectes amb lideratge cátala sobre el conjunt de
projectes financats pels instruments comunitaris de cultura (Cultura 2000
i possibles successors); les llistes de projectes elegits son fetes publiques
anualment per la Comissió Europea, a la página web de la Direcció General
d"Educació i Cultura.

• Nombre total de projectes amb participado catalana sobre el conjunt de
projectes financats pels instruments comunitaris de cultura (Cultura 2000
i possibles successors).

• Nombre de projectes amb participado catalana, segons sector artístic,
sobre el conjunt de projectes financats pels instruments comunitaris de
cultura (Cultura 2000 i possibles successors}.

• Nombre de projectes on coHaborin operadors catalans i deis nous Estats
memores de la UE sobre el conjunt de projectes financats pels instruments
comunitaris de cultura (Cultura 2000 i possibles successors}, segons
sector artístic. Evolució i canvi en les edicions successives.

• Participado per part d'experts catalans ais grups d'avaluació de projectes
presentats a Cultura 2000 o a d'altres programes comunitaris de suport a
la cultura; les llistes d'experts que han participat en l'avaluació de
projectes son fetes publiques periódicament. En el cas de Cultura 2000,
aixó coincideix amb la publicació anual deis projectes seleccionáis.

• Noves prioritats temátiques o sectorials en fu tures edicions de Cultura
2000 o en d'altres programes comunitaris de suport a la cultura que es
crein. L'edició 2004 de Cultura 2000 (la convocatoria de la qual hauria de
sortir publicada cap a mitjan 2003) donará prioritat al patrimoni i, peí que
fa ais temes, continuará posant émfasi en els projectes dirigits a la
ciutadania, que facin ús de les noves tecnologies i que vinculin tradició i
innovació. A partir de 2005, pero, podrien canviar l'estructura i les
exigéncies del programa, i caldrá veure com saben respondre els operadors
catalans a aquests canvis.

• Possibles canvis en la forma de gestió i Tatribució de responsabilitats que
es desprenguin de la reforma del programa Cultura 2000 a partir de 2005;
caldrá observar si, com s*ha demanat en algunes instáncies, els nous
instruments comunitaris de suport a la cultura suposen un reforcament de
les estructures estatals a lliora de difondre informació i de contribuir a la
gestió de recursos i l'avaluació de projectes.

• Participado d'entitats o persones catalanes ais debats, organitzats per
institucions comunitáries, per d'altres administracions publiques o per
organitzacions i xarxes artístiques, que se celebrin per analitzar els canvis
en els fluxos culturáis a Europa com a conseqüéncia de l'ampliació.

• Accions realitzades pels órgans públics catalans responsables de l'acció i
promoció culturáis a 1'exterior (principalment el Consorci Cátala de
Promoció Exterior de la Cultura -COPEC- i linstitut Ramón Llull} ais nous
Estats membres de la UE.

• Peticions d'informació, provinents d'operadors culturáis deis nous Estats
membres de la UE, rebudes peí Patronat Cátala Pro Europa i per altres
entitats catalanes que vehiculen informació comunitaria.
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Análisi de l'acció realitzada per les delegacions i instituts culturáis deis
actuáis Estats comunitaris (Goethe Instituí, British Council, Instituí
Francais, Instituto Cervantes, etc.) a l'Europa central i oriental destinada a
afavorir els intercanvis culturáis.

1 Traducció propia.
2 Dades de les edicions 2000, 2001 i 2002 del programa Cultura 2000, gestionat per la Direcció
General d'Educació i Cultura de la Comissió Europea. Fan referencia a projectes d'arts
escéniques, arts visuals, literatura i patrimoni, i n'hem exclós les relatives a traduccions perqué
no es tracta d'iniciatives de cooperació. Les dues primeres edicions citades van repartir les
subvencions entre tots els sectors artístics i del patrimoni, mentre que, per decisió comunitaria,
l'any 2002 es va dedicar príncipalment a les arts visuals, igual com el 2003 es fará amb les arts
escéniques i el 2004 amb el patrimoni cultura!. Les xifres aportades suposarien un augment
significatiu respecte el període 1996-1999, en el qual el financament comunitari envers la
cultura es transmetia mitjancant els programes Calidoscopi, Rafael i Ariane. Segons dades del
Departament de Cultura, la presencia catalana en aquell període va rondar el 7% deis projectes
de mitjana. Caldria teñir en compte, pero, la possibilitat que hagi crescut paral lelament el
nombre mitjá d'entitats participants per projecte, fet que treuria significanga a l'augment de
representado catalana. Vegeu: Secció d'Estudis i Documentado del Departament de Cultura,
Catalunya / Europa. Projectes culturáis de Catalunya ais programes de la Unió Europea. 1996-
1999 (Barcelona: Departament de Cultura - Secretaria General - Gabinet Técnic, 2001). Les
dades del període 2000-2002 s'han obtingut a partir de la página web de la UE, a
http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000activitv en.html
3 El recull estadístic sobre la participado deis país os de l'Europa central i oriental candidats a
l'adhesió es troba dins la página web de l'Observatori de Budapest: www.budobs.org/euC2000-
in2002.htm
* "The existing European identity, no matter how loóse it is, will have to be reformulated within
the EU enlargement process to include the unique and legitímate cultural-historical pattems and
experiences of the new members". Janez Drnovsek (primer ministre d'Eslovénia), "National
identities need to adapt and survive", International Herald Tríbune, 1.10.2002. Traducció propia.
5 Respostes a la pregunta "Per cadascuna de les árees següents, ¿creu que, un cop (EL SEU
PAÍS) esdevingui un estat membre de la UE, les decisions les hauria de prendre només el
govern (DEL SEU PAÍS) o bé s'haurien de prendre de manera conjunta amb la UE?", incloent
27 polítiques cobertes pels tractats de Maastricht i d'Amsterdam. En el cas de la política
cultural, el 52% de la poblado entrevistada va dir que les decisions les havia de prendre només
el govern de l'Estat, i el 36% apostava perqué ho fes conjuntament amb les institucions
comunitáries. Aquesta era l'única área, juntament amb els afers policials (51%), on mes de la
meitat deis entrevistáis preferien que la competencia restes en mans estatals. Vegeu European
Commission, Céndidate Countries Eurobarometer 2001 (Brussel les: DG Press and
Communication - Comissió Europea, 2002), pp. 70-71.
6 Virgil St. Nitulescu, "Cultural Policies in Romanía. An Inside View", Policies for Culture Journal,
n°2, 2002, publicat per la Fundació Europea de la Cultura i ECUMEST. Traducció propia.
7 Péter Inkei, "Hungary", a Cultural policies in Europe: a compendium ofbasic facts and trends
ÍEstrasburg: Consell d'Europa / ERlCarts, edició 2001/2002 pendent de publicado), p. HU-7.

Vegeu el comentan de Corina Suteu en el transcurs del taller "The Arts", de les jomades sobre
cultura i ampliado de la UE celebrades a Budapest el febrer de 2002. Disponible a
http://www.budobs.org/BBBsessions.pdf. p.4.
Dorota llczuk, i Luiza Drela, "Poland", a Cultural policies in Europe: a compendium ofbasic

facts and trends (Estrasburg: Consell d'Europa / ERlCarts, edició 2001/2002 pendent de
publicado).
0 Vegeu, per exemple, l'informe del Consell d'Europa sobre la política cultural a Estonia: Brian

Martin (rapporteur), "Part B: Report by a European panel of examiners", a Cultural policy in
Estonia (Estrasburg: Consell d'Europa, 1997), col lecció "European Programme of National
Cultural Policy Reviews", pp. 168-169.
11 Tibor Frank, "Impacting the Vernacular: Conflicting International Cultural Policies in East-
Central Europe", a Diversos Autors, American and Germán Cultural Policies in Eastem Europe:
Assessing Developments in the 1990s (Washington: American Institute for Contemporary
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Germán Studies - The Johns Hopkins University, 1999), pp. 12-15; disponible a www.aicgs.org.
Traducció propia.
12 "Public services contract No DG EAC/48/02: Performance of a study on cultural cooperation
in Europe in various cultural and artistic fields. Specifications", convocatoria publicada per la
Direcció General d'Educació i Cultura el setembre de 2002.
13 "Culture in the Future Architecture of Europe", sessió de debat organitzada per la European
Cultural Foundation (ECF) i el European Forum for the Arts and Heritage (EFAH), Brussel les, 2
d'octubre de 2002.
14 "Baltic test-bed for enlargement", Inforegio Panorama, n°6 (2002). Traducció propia.
15 VI Campus Euromediterrani de Cooperado Cultural, Vilanova i la Geltrú. Organitzat per la
Fundado Interarts, amb el suport de PAjuntament de Vilanova i la Geltrú, PAgencia Española de
Cooperación Internacional (AECI) i la UNESCO.
16 Representado permanent d'Espanya, "Ten Years On. Reflections on Article 151 of the EC
Treaty: expectations and outcomes", Consell de la UE, Brussel les, 12.12.2001 (16.01/ OR.es/
15249.01), punts 69 i 70; cítats a Joost Smiers, The Role ofthe European Community
Concerning the Cultural Article 151 in the Treaty of Amsterdam. Sustaining the Development of
Intercultural Competence within Europe. Research Paper (Utrecht: Centre for Research, Utrecht
School of the Arts, 2002), p.10. Traducció propia.
17 Gruppo Parlamentare del PSE Parlamento Europeo, L'unitá delle diversitá. La cooperazione
cultúrale nell'Unione Europea (Florencia: Angelo Pontecorboli Editore, 2001).
18 "Resolución del Parlamento Europeo sobre la cooperación cultural en la Unión Europea"
¡2000/2323(INI)), 5 de setembre de 2001; parágraf 5. Traducció propia.

Sobre aixó vegeu, per exemple, "Note of 1 July 2002 from the Presidency to the Cultural
Affairs Committee on European added valué", 10378/02 /CF/ms.
20 Vegeu la nota de premsa publicada a la fi del Consell de Ministres de Cultura i Audiovisual de
23 de maig de 2002, i la intervenció de Viviane Reding a la reunió informal del Consell
celebrada a Salamanca els dies 18 i 19 de marg de 2002.
21 "Conseil informel culture/audiovisuel (Salamanque, les 18-19 mars 2002): points
d'intervention de Viviane Reding", MEMO/02/60, disponible a http://europa.eu.int/rapid
22 "La cooperat ion culturel le en Europe. Forum 2 0 0 1 " , document presentat ais assistents al
Fórum 2001 sobre C o o p e r a d o Cultural a Europa. Brussel les, 21 i 22 de novembre de 2 0 0 1 ;
p.5. Traducció propia.

"Forum 2001. An overview of cultural co-operation in Europe", conctusions del Fórum 2001.
Disponible a http://europa.eu.int/comm/culture/eac/synthese.pdf
24 Sobre aixó vegeu també la intervenció de Mik Flood, subdirector de l'agéncia británica
d'informació cultural Euclid, a la sessió "The Arts" de les jornades"Bigger...Better....Beautiful?
Conference on the Impact of the EU Enlargement on Cultural Opportunities across Europe",
celebrades a Budapest entre el 14 i el 17 defebrerde2002. Disponible a
www.budobs.org/bbbsessions.pdf
2D "Resolución del Parlamento Europeo sobre la cooperación cultural en la Unión Europea"
(2000/2323(INI)), 5 de setembre de 2001; parágraf 12.

Viviane Reding, "The future of regional and minority languages in the European Union",
conferencia pronunciada a Helsinki, 11 d'octubre de 2001, disponible a
http://europa.eu.int/rapid
¿í La primera conferencia europea de "ministres regionals" de cultura, organitzada per
PAssemblea de les Regions d'Europa a Nyon (Suíssa) l'octubre de 2000, va comptar amb la
participado de regions de Croacia, Hongria, Polonia, Romanía i Ucraína, pero no d'altres
paísos de PEuropa central i oriental.

Per exemple, a la resolució del Comité de les Regions sobre l'ampliació de la UE, de
24.11.1999.
29 Vegeu els informes sobre política cultural de diversos Estats realitzats peí Consell d'Europa i
recollits a Cultural Policies in Europe. A compendium ofbasic facts and trends (editat el 1998,
amb edició 2001/2002 pendent de publicado).
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ELS EFECTES DE L'AMPLIACIÓ DE LA UNIÓ EUROPEA PER A CATALUNYA

La seguretat ciutadana
Jaume Curbet

La sécurité est un droit, mais la peur régne.
Yves Michaud

El propósit de l'estudi (la identificació, análisi, avaluado i, en la mesura del possible,

desenvolupament de suggeriments ¡ propostes d'actuació, de les conseqüéncies que es pot

preveure que tindrá per a Catalunya el procés d'ampliació de la Unió Europea fins a, potser,

mes de 25 pa'ísos), així com els objectius a aconseguir en la realització d'aquesta part

{identificado i análisi deis impactes, directes i indirectes, que l'ampliació pot provocar en l'ámbit

de la seguretat ciutadana, i establiment d'hipótesis sobre la direcció deis canvis que es poden

produir) planteja, implícitament si mes no, almenys quatre qüestions rellevants.

La primera de les qüestions a tractar té a veure amb la necessitat d'esbrinar el sentit mateix de

l'ampliació projectada de la UE en el context del procés d'integració europea i, ¡nextricablement,

del de mundialització. Especialment, ens cal prendre en consideració els mal anomenats

'efectes colaterals' que aquest procés -d'origen essencialment europeu i occidental, pero

d'abast mundial- está tenint, un cop diluida la frontera entre seguretat interior i exterior, en les

sempre frágils bases que sustenten la seguretat pública.

La segona qüestió ens dura a intentar reformular 'el problema de la ¡nseguretat ciutadana'. Tal i

com está plantejat en el debat polític i mediátic, així com en l'opinió pública, es tracta d'un

problema que no presenta una solució obvia. La qual cosa, mes que no pas obsessionar-nos

en trobar-hi la sortida, ens hauria de fer veure la conveniencia, si fem cas al que deia Albert

Einstein, de considerar-lo com un problema essencialment mal formulat.

La tercera, ens obligará a revisar I'eficacia global del model tradicional de control policial de la

delinqüéncia, en el context de la degradado espectacular que ve patint el servei públic de

seguretat i de la reducció de la capacitat efectiva de l'Estat per generar béns públics. Amb una

particular consideració a les disfuncions própies del model policial existent a Espanya i,

específtcament, a Catalunya.

Finalment, procurarem identificar la situado actual de la inseguretat ciutadana a Catalunya en

el context del procés d'integració europea i, en la perspectiva de l'ampliació projectada de la

UE, les tendéncies que, presumiblement, marcaran la seva evolució en els propers anys.

I - EL SENTIT DE LA INTEGRACIÓ EUROPEA

Europa ha viscut esdeveniments molt ¡mportants en els darrers anys. La fallida de la Unió

Soviética i el consegüent acabament de la guerra freda han suposat un canvi drástic en l'antic
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ordre geopolític, aixi com la desaparició deis vells models d'equilibri internacional. El procés

d'integració europea també ha experimentat una forta acceleració.

L'ampliació cap els paísos de l'Europa central i oriental, Xipre, Malta i Turquía s'inscriu en

aquest nou context i, per tant, representa per a la Unió Europea una oportunitat histórica. En tot

cas, sembla ciar, que l'ampliació será un deis temes que dominaran la política europea deis

própers anys. I és que, molt probablement, l'ampliació de la Unió Europea, almenys en una

primera etapa, a mes de 100 milions de nous ciutadans promogui el corriere i l'activitat

económica i doni un nou impuls al desenvolupament i a ta integració de l'economia europea en

el seu conjunt. Així mateix, sembla factible que l'adhesió de nous Estats membres vingui a

incrementar el pes específic i la influencia de la Unió en l'escena internacional. De totes

maneres, tot i que la primera tanda d'adhesions podría significar que la poblado augmenti en

mes d'una quarta part, fregant els 500 milions, el PIB total no augmentará mes enllá d'un 5%

com a máxim. Malgrat els esforcos descomunals empresos per aquests paísos, la seva

integració en les estructures i programes existents apareix, dones, com una tasca

extremadament delicada.

La conviccíó reiterada, sobretot per part de la burocracia europea1, que l'ampliació és una

ocasió histórica per crear una Europa mes forta, mes gran i mes estable resulta especialment

creíble quan está referida al procés d'expansió del mercat europeu en el context del que avui

anomenem globalització i que, en realitat, constitueix una forma específica de mundialització de

l'activitat económica desenvolupada d'acord amb unes polítiques neoliberals que están

laminant el benestar de les classes populars del nord i del sud (Navarro, 2002: 149). Está ciar

que una Europa de 550 milions d'habitants i 28 estats membres podrá teñir mes influencia en

els afers mundials i donar mes oportunitats a les empreses europees grácies a l'obertura de

nous mercats i a les economies d'escala. Ja resulta mes dubtós que la integració europea

pugui facilitar, en el nou escenari internacional, la consecució d'una cooperado mes amplia i

eftcac a l'hora de fer front a reptes com ara els que planteja el Crim Global Organítzat.

Tot just comencem a entreveure els efectes deis canvis profunds que, en el transcurs de les

tres darreres décades, han transformat el paisatge económic, social t cultural del món en el qual

vivim. Les immenses oportunitats sorgides, particularment, en l'ámbit de les tecnologies de la

¡nformació i la comunicació (TIC) no ens han de fer perdre de vista que estem vivint, com

adverteix en Manuel Casteüs, un canvi radical, tant peí fet que afecta tots els nivells de

l'existéncia humana com per la circumstáncia -única en la nostra historia- que es produeix a

escala planetaria. El resultat és, com escrivia fa poc David Held, l'aparició d'una economía

1 Els resultáis d'un sondeig fet per la Comissió Europea (El País, 10 juny 2002) revelen un desinterés manifest deis
ciutadans curopeus pels grans temes que els govems volen abordar en la Convenció: el paper que li correspondra a
la UE en l'escena diplomática internacional, la reforma de les institucions i el procés d'ampliació.
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planetaria, mercáis financers que contracten les 24 hores, empreses multinacionals que fan

semblar petits a alguns paísos, noves formes de dret internacional, el desenvolupament

d'estructures regionals i planeíáries de govern i l'aparició de problemes sistémics planetaris:

escatfament del planeta, sida, terrorisme massiu, volatilitat deis mercats, blanqueig de diner, el

narcotráfic internacional, la regulació de l'enginyena genética, etcétera.

El Crim Organitzat Gobal i la integració europea

I és ben possible que encara no hágim percebut del tot l'auténtic abast d'un deis fenomens mes

preocupants: l'extensió vertiginosa i, sobretot, la profunda transfigurado que ha anat

experimentant en tot el món el Crim Organitzat Global. Només un parell de dades. D'acord amb

els cálculs mes prudents, l'any 1993, només els beneficis (que no pas els ingressos) generats

peí conjunt de les activitats crimináis en el món ja superaven el bilió anual de dólars,

equiparant-se així al total del pressupost federal deis Estats Units per a aquest mateix any. Una

altra dada significativa és que només el tráfic mundial de drogues va superar, l'any 1994, els

500.000 milions de dólars, és a dir, un volum de diner superior ai generat peí corriere mundial

de petroli aquest mateix any.

Seguint l'análisi d'en Castells, haurem de concloure que una de les causes mes inquietants de

la crisi que amenaca el vell estat-nació ve donada, justament, per l'impacte combinat del Crim

Global Organitzat en l'economia i la política. Tot i que (a seva incidencia en l'economia, tant

pels efectes del blanqueig de diners com peí condicionament -en molts casos decisiu- de les

economies nacionals, és considerable, encara resulta major la seva decisiva capacitat de

mediatítzació de les institucions i la política de l'estat. Degut a aixó, les xarxes flexibles del crim,

han pogut aprofitar les avantatges competitives própies de la nova economía global; és a dir,

d'una banda, uns entorns locáis propicis -dominats tradicionalment per les máfies- i, de l'altra,

una prodigiosa capacitat de les xarxes globals del crim per eludir les regulacions nacionals i els

burocratitzats procediments de fa col laboració policial internacional.

A Catalunya, el Departament d'lnterior té coneixement de l'existéncia d'almenys 70 (unes 200 a

tota Espanya) bandes de delinqüents integrades per ciutadans de fins a quaranta nacionalitats

distintes, que están dedicades professionalment, al blanqueig de diners, el tráfic de cocaína i

hatxís o la falsificació de documents, pero també al tráfic de persones, de dones en particular,

els atracaments, el robatori o el tráfic de vehicles de gran cilindrada. Entre aqüestes bandes s'hi

troben les tríades xineses (dedicades a la immigració if legal i l'extorsió), les diferents famílies

de la mafia italiana (amb les seves ocupacions tradicionals), els cártels colombians (que

darrerament han estés les seves activitats a i'atracament de joieries), la yakuza japonesa (que

segueix amb el tráfic de drogues, !a prostitució i, darrerament, també la falsificació de rellotges

de luxe), la mafia russa (insta! lada a Catalunya sobretot per a viure-hi i dirigir els seus

negocis), els "nigerians" (especialitzats en prostitució), els "albanesos i kosovars" (que

prefereixen els robatoris de naus industriáis -una dada significativa: 10 accions l'any 1995 i
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mes de 2.000 durant l'any 2000-), etc. Situado aquesta que ve a acreditar, a casa riostra, els

vineles existents entre les bandes locáis de delinqüents i les xarxes que constitueixen el

fenomen del Crim Organitzat Global.

Tot i el convenciment generalitzat que les principáis formes de delinqüéncia organitzada, el

terrorisme o el frau ja no es poden tractar eficacment únicament en un marc nacional -

especialment quan ja es pot parlar, en bona mesura, de l'existéncia d'un gran mercat europeu-,

la cooperado en materia de Justicia i Afers d'lnterior (JAI) no s'executa com la resta de

politiques comunitáries (Política Agrícola Comú o polítiques regionals, posem per cas). Incapag

de superar fes resisténcies nacionals, el Tractat manté el protagonisme deis Estats membres i

deis órgans de la Unió Europea en els que els Estats membres hi participen directament. Per a

aquesta mateixa rao, es varen limitar els poders de la Comissió Europea, del Parlament

Europeu i del Tribunal de Justicia. Així s'explica que les realitzacions de la cooperado JAI i les

de les polítiques comunitáries sovint s'hagin obstaculitzat -com és el cas de la lluita,

fragmentada a nivell nacional, contra el Crim Organitzat Global- o bé que s'hagin solapat -en

quin ámbit entraven les qüestions reiacionades amb les drogues: en l'ámbit de la política

sanitaria (comunitaria) o bé en el de la cooperado JAI (tráfic, dependencia de les drogues)?

Per aixó mateix, tot i que la Metra deis Tractats ho permetria, no es pot parlar amb propietat de

l'existéncia d'un auténtic ordre públie europeu basat en la lluita unificada contra el terrorisme, el

tráfic de drogues i el Crim Organitzat Global. Encara menys, está ciar, resulta difícil preveure

l'aparició d'una auténtica policía europea. Ara per ara, l'Oficina Europea de Policía (Europol)

que és plenament operativa des de 1999 i disposa de quatre-cents funcionaris, té mes de

'turisme administratiu' que no pas de resposta ajustada ais nous reptes crimináis tant a escala

europea com internacional.

El repte de les fronteres exteriors

Totes aqüestes dificultáis existents en l'ámbit deis Estats membres, es posen de manifest en

una de les qüestions crucials del procés d'integració europea: la creado d'un espai de lliure

circulació de persones i les corresponents mesures complementares de reforcament de les

fronteres exteriors, així com de polítiques d'asil i d'immigració.

Un deis primers objectius de la construcció europea ha estat crear un gran mercat económic

europeu. En suprimir les fronteres entre els Estats membres i intercomunicar els mercats

nacionals calia crear un espai sense fronteres interiors. En aquest espai sense fronteres

interiors, les mercadenes, els capitals i els servéis havien de circular i comercialitzar-se

lliurement, sense obstacles. La quarta llibertat, la lliure circulació de persones, plantejava, pero,

problemes distints deis que comporta la lliure circulació de mercaderies: els de la seguretat

interior de cada Estat; i sembla fóra de dubte que els ciutadans europeus no acceptarien

fácilment que es puguin eliminar les fronteres per a les persones entre els Estats membres en

detriment deis nivells preexistents de seguretat, ordre i llibertats publiques.
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En la perspectiva de l'ampliació de la Unió Europea, la seguretat de les fronteres exteriors

esdevé, encara mes, un tema essencial. No pas sense rao, si es té en compte que a l'horitzó -

si s'hi acaben integrant els actuáis tretze paísos candidats-, la Unió ampliada acabará tenint

fronteres amb Bielorússia, Ucra'ína, Moldavia, Georgia, Armenia, Irán, iraq o Siria. La qual

cosa, ni que sigui en termes de probabilitat a mitjá termini, planteja importants desafiaments, no

només en termes de seguretat interior. En bona part, els futurs Estats membres esdevindran

responsables de la seguretat interior de la Unió alhora que estaran sota l'efecte d'un procés de

transició económica i social. Alhora, la gestió de les futures fronteres exteriors jugará un paper

decisiu per a les perspectives de desenvolupament de relacions de la Unió amb els seus futurs

veTns, com ara Bielorússia i Ucraína.

Vist des d'una altra perspectiva, l'ampliació constitueix una oportunitat per a l'estabilitat política

d'Europa. Es tracta d'ampliar la zona de pau que representa avui dia la Unió a territoris que

sovint han estat escenari de guerres i on han sorgit infinitat de conflictes. En un món sotmés a

divisions i turbuléncies, el procés d'ampliació pot permetre avancar cap a la unitat i l'estabilitat a

Europa i, d'aquesta manera, aportar una contribució important a l'estratégia global de prevenció

deis conflictes.

El cert és, pero, que les actuáis fronteres exteriors de la Unió europea constitueixen una anella

feble de protecció que amenaca el nivell de seguretat interior deis Estats membres,

especialment en un espai sense fronteres interiors: a la UE hi ha actualment, segons

estimacions impossibles de comprovar, uns tres milions d'ímmigrants clandestins, pero

anualment entren mig milió mes. En aquest sentit es manifesté, el desembre de 2001, el

Consell europeu de Laekenen en una de les seves conclusions: «Una millor gestió del control a

les fronteres exteríors de la Unió contribuirá a lluitar contra el terrorisme, les xarxes

d'immigració il legal i comerg d'éssers humans».

Son, justament, els nous desafiaments a la seguretat interior els qui pressionen a una Unió

europea en procés d'ampliació a considerar les fronteres exteriors com a una qüestió prioritaria.

En aquest context, li és imprescindible a la Unió abordar, almenys, quatre qüestions principáis:

• Assegurar la confianca mutua entre els Estats membres que han abolit ets controls de les

persones i de les mercaderies en les seves fronteres interiors i facilitar consegüentment el

moviment de les persones.

• Millorar l'eficácia de la lluita contra la immtgració clandestina en el respecte deis principis

del dret d'asil, contra el corriere d'éssers humans i contra els tráfics de tota mena relligats a

la criminalitat organitzada i a la droga.

• Donar-se els mitjans per a lluitar contra totes les formes d'amenaces interiors i exteriors

que el terrorisme fa pesar damunt els Estats membres i la seguretat de les persones.

• Garantir un nivell elevat de seguretat a l'interior de la Unió europea després de la seva

ampliació, en particular després que els nous Estats membres hagin estat autoritzats a
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aplicar el bloc de Schengen, la qual cosa tindrá com a conseqüéncia d'estendre

considerablement les fronteres exteriors terrestres en un medi regional sovint molt difícil.

En tot cas, pero, el procés de construcció europea corre el perill gravíssim de provocar una

escissió entre la política d'elit (cada cop mes cosmopolita) i la de masses (arrelada a les

tradicionals identitats nacionals o étniques) produint-se, d'aquesta manera, un allunyament de

la voluntat popular de resultats difícils de predir pero que, entre d'altres indicadors inquietants,

els mes recents escenaris electorals europeus ens haurien de fer temer. I no és aquesta Túnica

ruptura que amenaca la frágil cohesió social. Un sondeig realitzat per la Comissió Europea i

difós recentment Quliol 2002) mostra que els joves centren les seves preocupacions en

problemes com l'atur, la pobresa i 1'exclusió (els tres assumptes prioritaris per al 79% deis

enquestats), els drets humans i la democracia (74%) o la protecció de la naturalesa (71%).

Aqüestes dades contrasten drásticament amb alió que exigeixen els adults a les institucions

europees. Per a eils, la prioritat máxima és preservar la pau i la seguretat (la preocupado

primera per al 91% deis enquestats), seguida de la lluita contra l'atur (90%) i el crim organitzat

o el tráfic de drogues (89%). El medi ambient figura en sisé lloc, i en el seté, el respecte deis

valors democrátics i deis drets humans. Aquesta disparitat clamorosa ens hauria d'alertar del

risc de ruptura social -les societats mes desiguals, no pas les mes pobres, son les mes

criminógenes (Torrente, 2000: 234)- que comporta una política de seguretat, tant interior com

exterior, centrada exclusivament en la protecció de la pau i el manteniment de l'ordre sense, ai

mateix temps, encarar la gestió deis conflictes que es manifesten, en la seva forma extrema, en

les violéncies que atemoreixen les societats europees.

II - EL 'PROBLEMA1 DE LA INSEGURETAT CIUTADANA

La inseguretat ciutadana ha esdevingut, a Catalunya com arreu d'Europa, un desafiament

crucial per a la governabilitat democrática i el desenvolupament huma. Amb tot, malgrat que en

el nucli d'aquesta inseguretat s'hi trobi l'amenaca de violencia generada pels nous conflictes

produíts socialment, el cert és que les polítiques de seguretat ciutadana segueixen estant mes

ocupades en contenir o bé a pal liar els efectes extrems d'aquests conflictes (preferentment

l'activitat delictiva dirigida contra els béns privats) que no pas en minimitzar els riscos d'exclusio

social i de desigualtat económica i, en darrera instancia, el risc de ruptura social.

Si disposéssim d'un improbable indicador relatiu a l'enorme dispendi d'energia que consumim,

tant en les nostres relacions interpersonals com en les col lectives, en els esforcos per allunyar-

nos deis efectes temuts de riscos i conflictes, ja siguin reals o bé imaginaris, i el

contraposéssim a un indicador que, al seu torn, reflectis l'escassa atenció que dediquem ais

processos de generado i desenvolupament d'aquests mateixos riscos i conflictes, és a dir de la

font real de la nostra inseguretat, probablement ens fóra difícil seguir mantenint aquest

descomunal despropósit. Pero certament - i només aixó és el que val-, contrariant tota lógica,

preferim seguir imaginant móns segurs abans que afrontar conscientment, és a dir amb una
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atenció plena, l'insegur món real. I així, paradoxalment, veiem com s'allunya del nostre horitzó

qualsevol opció raonable de seguretat veritablement humana.

La recerca de seguretat, al marge del procés de producció -histórica, social i política- de la

inseguretat pública, privilegia una acció basada en reméis técnics o jurídics -es preñen

"mesures" i s'assignen "recursos" i s'estalvien, així, análisis de fons-, enlloc d'abordar la

qüestió en la seva complexitat política (Michaud, 2002: 24). I és que, amb la recerca ansiosa de

solucions, ens allunyem del problema i lluny del problema quina solució podrem trobar? Vegem,

com un cas paradigmátic, qué passa amb aquesta catástrofe quotidiana que recorre, des de fa

mes d'un segle, les societats desenvolupades i que, en les darreres décades, s'estén imparable

a la resta del món: em refereixo a la sinistralitat provocada pels accidents d'automóbil, a la que

Antonio Estevan -en un article que, per la seva insólita i alhora implacable lucidesa, pot ser la

nostra millor guia en aquesta indagado- qualifica de "matanca calculada".

Matances calculades

L'Observatori del Risc de Catalunya, en el seu primer informe, corresponent a l'any 2001, ens

recorda que l'accident d'automóbil {1.171.000 morts en tot el món durant l'any 1998 i amb una

tendencia clarament creixent) ja és la primera causa externa de mort a nivell mundial, superant

ámpliament les morts provocades per les guerres, les catástrofes naturals, els homicidis, els

accidents laboráis o esportius i, en definitiva, qualsevol mort violenta (Pedragosa i Aragall,

2001: 50). Constitueix, així mateix, el factor de risc que, en la nostra societat, mes morts

provoca entre els joves compresos entre els 16 i els 35 anys. I no només aixó, perqué un estudi

relativament recent2 de les repercussions económiques mundials deis accidents d'automóbil

estimava el seu cost anual en 500.000 milions de dólars, en rápida progressió, en particular en

els páísos en desenvolupament, els quals perden per aquesta causa un volum de recursos molt

superior a l'import que reben en concepte d'Ajut al Desenvolupament. Així mateix, les análisis

prospectives indiquen que a l'any 2020 l'atenció a les victimes d'accidents de tránsit podría

arribar a consumir el 25 per cent de tots els recursos sanitaris mundials, condicionant

severament la viabilitat financera de les polítiques globals de salut.

No pot, dones, sino resultar sorprenent l'aparent naturalitat amb la que hem assumit, no només

socialment sino també psicológicament, aquesta "matanca calculada", així com tantes altres,

com a efectes colaterals inevitables del progrés que, inqüestionablement, sembla haver

d'assumir la col.lectivitat. Aixó explicaría, potser, la perplexitat amb que Mir conclou la seva

analisi de la incidencia de les polítiques de seguretat vial en l'evolució de la sinistralitat deguda

ais accidents d'automóbil a Espanya entre els anys 1972 i 1996: «Cree que si tenim en compte,

per una banda, les nombroses mesures aplicades a corregir l'accidentalitat en el període

Estudi realitzat, l'any 1998, per la Universitat d"Harvard, per cncárrec del Banc Mundial ¡ l'Oorganització Mundial
de la Salut, citat a Antonio Estevan, op. cií.
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estudiat i, per l'altra, els resultáis obtinguts, haurem de concloure que és probable que existeixi

una torga latent que empenyi cap el creixement relatiu del risc». Donat que aquesta misteriosa

forca latent es fa visible també en altres riscos, com el laboral i en els d'accident en la industria

química o bé en el transport de mercaderies perilloses, «sembla possible afirmar l'existéncia

d'indicadors inquietants que refiecteixen ¡'existencia de forces estructuráis que impedeixen una

reducció o bé el manteniment deis valors de risc i que confirmen l'acompliment d'una llei de

desbordament del risc3» (Mir, 1999:17).

No ens trobem, dones davant una forca natural i inevitable, sino estructural, que resulta

imprescindible identificar i a la que, arribat el cas, haurem de responsabilizar per aquesta

"matanga calculada". És just aquí, quan la pusil lanimitat acostuma a diluir el procés indagatort,

d'on arranca el vigorós examen d'Estevan: «Els accidents de tránsit mortals han estat

considerats fins fa ben poc temps com a una conseqüéncia inevitable de l'existéncia deis

automóbíls, la utilització deis quals se suposa imprescindible per al desenvolupament economic

i social en el món modern. Mai s'ha plantejat, en conseqüéncia, la possibilitat d'atribuir

responsabilitats globals sobre aqüestes morts a cap estament economic o bé institucional.

Malgrat tot, en els darrers anys s'han produít avéneos significatius en la comprensió del

problema deis accidents de tránsit, que poden obrir el camí a la identificado de clares

responsabilitats industriáis: es perfila la idea que les "matances" diáries del tránsit son una cosa

ben diferent a una acumulado de fatalitats de responsabilitat individual, que és tai i com son

presentades per les industries interessades i per les administracions competents».

No hauríem de seguir contemplant, dones, aqüestes "matances calculades" com a un efecte

colateral transitori que només amb mes progrés podrem, potser algún dia, eliminar; sino com a

un element intrínsec d'aquest progrés i, consegüentment, com a una peca insubstituible del

desenvolupament descomunal de la industria automobilística al llarg del segle XX. De tal

manera que no hauria estat possible, ni tant sois imaginable, l'extraordinária acumulado de

riquesa deguda a l'éxit d'aquesta industria, d'haver existit reglamentacions precises que

limitessin drásticament l'augment desmesurat del número d'automóbils, la seva massa i la seva

velocitat; és a dir, deis components essencials del perill generat per la circulado massiva

d'aquests vehicles. Pero resulta, com destaca Estevan, que la prosperitat de la industria de

l'automóbil depén, justament, de l'augment simultani i constant d'aquests tres factors

primordials de perill i inseguretat, és a dir, de la venda de mes automóbils, mes grans i mes

potents.

En unes altres paraules, probablement mes desconsolades, la qüestió que reclama una atenció

prioritaria és aquesta: el perill, i per tant la inseguretat, que ens amenaca en les carreteres i en

els carrers és la macabra materia de la que es nodreix el lucratiu negoci de la industria

3 Mir formula així la llei del debordament del risc: en la fase actual de desenvolupament de la societat industrial, la
tasa de creixemenl natural del risc és superior a la tasa de creixement de la renda.
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automobilística (no només de les empreses fabricants d'automóbils, sino també de les

constructores de carreteres, de les explotadores d'autopistes, de les asseguradores o les

petrolíferes).

Plantejades així les coses, resulten evldents les limitacions que presenten les tradicionals

"polítiques de seguretat viária": uns 30 milions de morts i cents de milions de ferits, una bona

part d'aquests discapacitats per vida, és el balanc de la "seguretat viária" en el segle XX.

Primordialment, perqué no té com a un deis seus atributs atallar les causes reals de la

inseguretat, és a dir el creixement incontrolat del número d'automóbils, de la seva massa i de la

seva potencia. Pero també perqué ni tant sois disposen de la capacitat efectiva per a reduir els

riscos fins a límits realment, és a dir humanament, assumibles; la qual cosa voldria dir, per

exemple, imposar mesures veritablement efectives (ineludibles) de limitado de velocitat en els

automóbils. D'aquesta manera, les polítiques de seguretat viária, en lloc de centrar-se en

l'eliminació deis periíls que produeix l'automóbil, s'ocupa en fer-nos tolerable la inseguretat que

el seu ús massiu ens genera i, d'aquesta manera, conté la possibilitat que acabem per

qüestionar políticament el cost insostenible per a la societat (no només en morts i incapacitats

permanents, sino també en degradado del medi ambient i en ocupado desmesurada de l'espai

públic) del desenvolupament incessant i sense límits de la industria automobilística.

No es tracta, dones d'una fundó subordinada, la que té assignada la "seguretat viária" -com

també és el cas de la seguretat ciutadana- a, manllevant el terme emprat per Zygmunt

Bauman, ¡'economía política de la inseguretat, sino determinant; perqué probablement n'hi

hauria prou amb que orientéssim la nostra atenció cap el veritable problema per tal de

desmuntar l'estratégia, promoguda des de l'entorn deis interessos económics vinculáis a

l'automóbil, que pretén i aconsegueix reduir la seguretat viária, prioritáríament, a una qüestió de

responsabilitats individuáis. Aixó és així, fins a tal punt que, com diu Estevan, «en l'escenari

hipotétic d'un procés polític democrátic i transparent, sense interferéncies publicitáries ni

corporatives, ni tant sois s'hauria pogut descartar 1'establiment de certs graus de prohibido

legal de l'ús de l'automóbil, tal i com ha passat amb la tinenca d'armes lleugeres ais paísos

culturalment desenvolupats, o que ha ocorregut mes recentment amb el tabac. Qualssevol

d'aquestes evolucions hagués significat unes reduccions enormes del volum de negoci en els

diversos mercats de béns i servéis relligats a rautomóbil. Amb l'ajut de l'enginyeria de seguretat

viária, aquest perill ha estat conjurat, almenys per ara».

La funció paradoxal de les polítiques de seguretat

Reprenem ara ia proposició que preteníem verificar: la recerca de seguretat, al marge del

procés que produeix la inseguretat, no és el camí. El cas de la "seguretat viária", com hem vist,

resulta paradigmátic en la mesura en qué posa de manifest, en la seva cruesa, la paradoxal

funció de les polítiques tradicionals de seguretat en la nostra societat: legitimar la inseguretat

requerida per al progrés deis negocis i, alhora, per al manteniment de l'ordre. És a dir, la fase
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actual de desenvolupament del capitallsme necessita inseguretat global per tal de seguir

expand¡ní-se sense limitacions i, al mateix temps, genera restricta seguretat local requerida per

tal de contenir el qüestlonament polític d'aquest model. D'aquesta manera, desmentint els

propóslts fundacionals, la guerra contra el delicte s'ha convertit en una font de legitimado

política de l'Estat; l'objecte del sistema penal no consisteix en reduir el delicte, sino en crear la

imatge de l'amenaca del delicte mantenint en activitat a un número important de delinquents; i

la presó reprodueix el delicte i gestiona els delinquents (Torrente, 2000: 66). En resum,

concentrant-ho en el diagnóstic de Foucault, podríem dir que el control del delicte equival a la

seva producció.

Així s'explica, també, que les politiquea de seguretat, mitjancant una combinado adequada

d'acció repressiva i d'intervenció humanitaria, s'apliquin únicament a mantenir dins d'uns límits

socialment tolerables els efectes extrems -es a dir les violéncies i els desastres i,

consegüentment, la inseguretat pública- deis conflictes i els riscos intrínsecs a la bona marxa

del negoci global. Aquest és el paper residual que el nou desordre mundial sembla haver

reservat a l'Estat; o en altres paraules, el mes semblant al paper d'una comissaria local de

policía. Al mateix temps, no sembla aturar-se el procés de buidament de les capacitáis

efectives deis Estats per a limitar, amb el propósit de protegir la seguretat física deis ciutadans,

la producció vertiginosa de nous riscos i conflictes que no paren d'anunciar nous i majors

desastres i violéncies. No cal dir que aquest buidatge deis poders estatals no reverteix, ni en

l'ámbit europeu ni en 1'internacional, en altres instáncies susceptibles de garantir una millor

participado democrática de les col.lectivitats humanes en la regulado d'aquests processos

crítics per a la consecució d'un desenvolupament i una seguretat sostenibles.

Arribáis a aquest punt, és mes que probable que hágim xocat amb un deis déficits mes

lacerants del pensament contemporani: la profunda incomprensió -no necessáriament

innocent- del paper exercit per la simbiosi inseguretat/seguretat en l'ascens d'alló que Manuel

Castells denomina el capitalisme informacional global. I, amb tot, no sembla exagerat dir que

tenim davant nostre una tasca ineludible i urgent: es tracta de desvetllar els mecanismes i els

propósits que constitueixen ¡'economía política de la inseguretat. Aixó suposa que haurem de

detectar i desemmascarar els processos de generado (en termes de risc-desastre i de

conflicte-violéncia) de totes i cada una de les "matances calculades" que sustenten la inaudita

acumulado de riquesa en unes poques mans. Només així podrem sacsejar l'arrel mateixa de la

paradoxal funció acordada a les tradicionals "polítiques de seguretat"; les quals, iluny

d'intervenir en les fonts deis desastres i les violéncies, és a dir en els riscos i en els conflictes,

no els resta sino legitimar la inseguretat pública requerida per al progrés del negoci global i,

arribat el cas, frenar la impugnado política del cost insostenible, en termes de seguretat

humana, de l'explotació despietada de la inseguretat com a mitjá, indubtablement il legítim,

d'apropiació deis recursos i del poder.
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III - LA CRISI DEL CONTROL POLICIAL DE LA DELINQUENCIA

La degradado espectacular que ve patint el servei públic de seguretat, en el context de la

reducció de la capacitat efectiva de l'Estat per generar béns públics, sembla indubtable que

facilita l'extensió d'una cultura de la impunitat que permet atemptats generalitzats contra els

drets de la persona i que deixa al ciutadá ordinari, que no es pot pagar seguretat privada, en

una situació de creixent indefensió i, per tant, amb un inquietant sentiment d'inseguretat.

Considerada globalment, la delinqüéncia a les societats desenvolupades, ha vingut

experimentant un procés de creixement sostingut durant els tres darrers decennis del segle XX

{a Espanya, l'any 1989 la taxa d'homicidis per cada 1.000 habitants s'havia incrementat un

100% respecte a f'any 1980) que, de fet, ha vingut a qüestionar la capacitat real de l'Estat per

garantir ta seguretat física deis ciutadans.

No és, dones, estrany que al llarg deis darrers vint anys la privatització de la seguretat hagi

experimentat també un creixement espectacular, fins al punt que, en alguns paísos europeus,

els efectius policials dirigits per companyies privades ja igualen (és el cas de Dinamarca,

Luxemburg, Suécia o el Regne Unit) i fins i tot superen la forca pública (a Polonia i Hongria, la

proporció entre policies privats i públics és de 2 a 1). A Espanya, el total deis efectius de la

policía pública, 179.400 l'any 1999, contempla des del seu estancament l'augment constant

deis efectius privats, que es van situar en 71.500 persones aquest mateix any, és a dir, una

xifra superior a la de la Guardia Civil, a la del Cos Nacional de Policía i, és ciar, a la del total de

les policies locáis (Ocqueíeau, 2000). Es consolida així, en l'ámbit de la seguretat, la dicotomía

classes populars/serveis públics, classes mitjanes i altes/serveis privats que, en la mesura que

és polaritzant, crea descohesió social (Navarro, 2002: 45).

Amb l'Estat debilitat per l'impuls globalitzador que saeseja el món, sobrepassat - i , moltes

vegades, fins i tot capturat- peí Crim Organitzat Global, incapac d'evitar i, a mes, acusat

fonamentadament de promoure l'horror de la guerra entre els pobles, rendit i progressivament

desarmat en la seva lluita contra ía delinqüéncia, i pressionat peí creixement espectacular del

sector privat de la seguretat, el pretés monopoli estatal de la violencia es mostra ais ciutadans

amb totes les seves caréncies mes punyents, obrint així les portes a la restitució forcada a la

societat del recurs a la violencia com a forma de relació entre els ciutadans.

Un viatge a velocitats dispars

Les forces estatals de policía, en aquest nou escenari global, es veuen literalment desbordades

per l'extraordinária i creixent capacitat d'actuacíó de les xarxes flexibles del crim organitzat. La

vella policía, concebuda fa segles a les 'golfes' parisenques de Cimperi francés i ais molís

londinencs de l'imperi británic, i atrapada en els esquemes mentáis i organitzatius deis antics

estats nacionals, no encaixa bé en les noves regles del joc global.
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Sorprén el contrast extraordinari entre, d'una banda, la velocitat vertiginosa amb qué les xarxes

flexibles del Crim Organitzat Global es mouen, s'adapten, col laboren, pacten i es transformen

en un escenari sense fronteres i, de l'altra, la rovellada ortopedia amb la qual les policies

estatals segueixen intentant (en realitat, mes preocupades per mantenir la seva autonomía que

per assolir autentics éxits globals) armar instruments efectius de íluita contra aquest enemic

aparentment inassolible.

No ens pot sorprendre, dones, el resultat d'aquest viatge a dues velocitats tan dispars: les

fronteres entre estats s'han convertit, per a les máfies del contraban d'éssers humans, de

drogues, d'armes, d'órgans humans i de material radioactiu, en el mes semblant a un formatge

de gruyere. Espanya, convertida en extraradi i frontera sud de la Unió Europea amb un

contínent áfrica agonitzant, no podia eludir el qüestionament de l'eficácia d'un model policial

forjat en el franquisme, que no ha completat la seva transido a la democracia i que es veu

creixentment confrontat amb la necessitat d'atendre noves i cada cop mes exigents demandes

socials de seguretat.

En la mesura que prevalgui el sentit comú, mes d'hora que tard s'hauria d'acabar el contenciós

ancestral entre els diferents cossos nacionals i locáis, ais quals ara s'han afegit els autonómics,

de manera que els d'ámbit estatal es puguin implicar decididament -es a dir, amb la major part

deis seus recursos humans i técnics- en la Iluita internacional contra el Crim Global Organitzat,

i els d'ámbit local i autonómic, puguin abocar-se a una tasca que resulta essencial per a la

mateixa supervivencia de les comunitats humanes: la prestado efectiva del servet básic de

policia.

És ciar, pero, que el sentit comú no está mai garantit. Iniciatives com el Projecte 'Policía 2000',

amb el qual s'ha intentat atribuir la funció de policia comunitaria al Cos Nacional de Policia a les

grans ciutats, no sembla excessivament congruent amb l'aparatosa reducció d'efectius que ha

anat patint aquest cos els darrers anys ni amb l'onerosa assignació d'una part creixent de la

seva plantilla a tasques de contraterrorisme. Amb tot, la inconsistencia estratégica de mesures

com aquesta no sembla un afer menor, ates que ens planteja un dubte ¡nquietant: si la policia

estatal assumeix, sobreposant-se a la local, la funció de policia comunitaria, qui s'ocupa det

crim organitzat?

La qüestió s'ha d'abordar simultániament en dos ámbits complementaris: a escala internacional

- i no només amb el desenvolupament efectiu de l'espai JAI en la Unió Europea- i en l'ámbit

estatal, atenent a la realitat distintiva de les comunitats autónomes. Aixó requerirá, molt

probablement, una reforma de la Llei orgánica de forces i cossos de seguretat que consagri el

nou paper atribuVt a la policía local, que modifiqui substantivament la delimitado d'ámbits

territorials i funcionáis entre els diferents cossos, possiblement que unifiqui el Cos Nacional de

Policia i la Guardia Civil (desmilitaritzant-la), que faciliti la creació de mancomunitats per a la

prestado supramunicipal del servei básic de policia, que amplfí la capacitat de les comunitats
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autónomes per coordinar efectivament les actuacions de les policies locáis, i que articuli

mecanismes veritablement eficacos de col laboració ¡ cooperado operativa entre les policies

local i autonómica i entre aqüestes i les poíicies estatal i europea. Encara que tot fa pensar que,

ara per ara, pot resultar un camí mes fácil -no se sap, pero, cap a on- obtenir la dotació

pressupostária necessária per una ampliació aparatosa de les plantilles de la poiicia: tant a

Franca com a Espanya, recentment, els respectius governs conservadors han emprés aquest

camí.

La delinqüéncia, ¿unaqüestió policial?

S'obíida així que, la policía, no es veu qüestionada únicament en la seva organització general a

escala nacional i internacional, ni en la xifra deis seus efectíus, sino sobretot en la seva

estructura organitzativa interna i, per extenstó, en la seva forma de relació amb els ciutadans.

De fet, l'eficácia del control policial de la delinqüéncia es troba, mes que no pas en l'augment

del nombre deis seus efectius -Espanya és, conjuntament amb la resta de paísos de Tarea

mediterránia, un deis paísos de la UE amb un major número de policies per cada 1.000

habitants-, en la capacitat de les organitzacions de policía per adequar-se rápidament i flexible

a les noves demandes socials en l'ámbit de la seguretat pública.

No sembla, pero, que aquest sigui el cas: son moltes les investigacions que revelen que les

policies no son eficaces - i , molt menys encara, eficients- en la detecció, la prevenció i, en

definitiva, el control del delicie. El cert és que els estudis coincideixen a indicar que les tasques

antidelictives son les que menys temps ocupen la policía. Els seus esforcos es dediquen, de fet,

a mantenir l'ordre i a aplicar la llei, a patrullar o bé a prestar servéis. La dificulta! rau en qué la

societat -a través deis mitjans de comunicació-, tant com la mateixa policía, ha alimentat

durant molts anys el mite que el control de la delinqüéncia era una qüestió estrictament policial,

i ara, está ciar, els ciutadans responsabilítzen la policía de l'augment incessant deis delictes

que provoquen mes ¡nseguretat.

La investigado empírica, com indica Diego Torrente, ens permet comprendre millor els límits de

l'eficácia policial en el control del delicte. Básicament, el model d'organització dominant a la

poiicia en aquest canvi de mil lenni pateix dues limitacions principáis que redueixen

substantivament les possibilitats d'adequar la seva eficacia en la Iluita contra la delinqüéncia a

les expectatives de la població.

Una primera limitado ve donada per l'accés restringit de la policía a la informado sobre els

delictes. De fet, Espanya registra un deis percentatges de comunicació de delictes a la poficia

deis mes baixos de les societats desenvolupades, a una distancia considerable deis paTsos

propers, i a Catalunya, l'any 2000, només un 40,11% de les victimes van acabar signant un

document de denuncia. En realitat, la policía depén de les victimes per conéixer els delictes,

fins al punt que aiguns estudis sostenen que el 80% de la delinqüéncia coneguda per la policía

és descoberta i comunicada per les victimes i, paradoxalment, acostuma a conéíxer menys
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aquells delictes que, tot ¡ essent lleus, per mes freqüents son els que mes atemoreixen la

població.

La segona de les limitacions esmentades es troba en els métodes propis del treball policial.

Tradicionalment, la policía realitza una vigilancia passiva deis espais públics que condiciona no

només el tipus, sino també la quantitat deis delictes que es detecten; i aixó malgrat que la

investigado criminológica adverteix reiteradament que la forma d'organitzar la patrulla, així com

la rapidesa de les respostes policials, teñen un impacte mínim en la detecció deis delictes.

En aquest context s'explica que algunes organitzacions de policía hagin encetat, en els darrers

vint anys, un procés d'allunyament progressíu del model racional-burocrátic -en el qual hi

persisteixen les estructures paramilitars i burocratitzadores i s'hi incentiva l'aplicació

professional de la llei- mitjancant 1'experimentació d'un nou model de policía comunitaria que,

basat en la participado activa de la població, s'oríenta principalment a la prevenció del delicte i

fomenta un trebaíl mes proactiu i analític de la problemática delictiva que presenten, en cada

moment, les diferents comunitats locáis. En tot cas, les avaluacions de l'éxit de les

organitzacions que han desenvolupat models de policía comunitaria no son concloents,

almenys fins ara; i, en la majoria deis casos, la implantado queda limitada a simples unitats que

segueixen operant en l'ámbit d'estructures tradicionals d'organització policial.

IV - LA INSEGURETAT CIUTADANA A CATALUNYA

El 'problema' de la inseguretat cíutadana es veu agreujat per I'extraordinaria capacitat que han

adquirit els mitjans de comunicado a l'hora de difondre en temps real i amplificar a nivell

mundial - i , per tant, deslocalitzant-los- els desastres i les violéncies mes extremes i

aterrorizants. Pero també hi contribueix, decisivament, a l'extensió d'aquesta auténtica

epidemia social, la inexistencia d'indicadors i análisis prou fiables de la dimensió i l'evolució real

de la inseguretat; i, encara mes, la constant manipulado política, incloses les devastadores

polémiques partídáries, a que es veuen sotmeses les dades disponibles sobre les activitats deis

organismes policials i judicials amb relació a la delinqüéncia, per tal de renovar el recolzament

¡rreflexiu deis electors a les velles (tot i que ara s'intentin emmascarar d'innovadora 'tolerancia

zero') polítiques coercitives. L'elecció deis indicadors de l'evolució de la inseguretat ciutadana

no es tracta per tant, mes que en aparenca, d'una qüestió metodológica. Ben al contrari,

constitueix una decisió, ja sigui explícita o bé implícita, d'una gran transcendencia per a la

definido de les corresponents polítiques publiques.

Tradicionalment, l'análisi de la inseguretat ciutadana es redueíx, gairebé exclusivament, a una

descripció de la delinqüéncía i exísteixen tres formes fonamentals d'obtenir dades sobre

delinqüéncia: preguntar ais delinqüents, les victimes o a les agencies oficiáis. El problema és,

com indica Diego Torrente, que cada una té definicíons díferents de qué constitueíx un deiicte,

així com experiéncies parcials i distintes del mateix fet. Per tant, ofereixen dades diferents i

d'una complexa correspondencia entre sí. Generalment, i a Catalunya fins fa poc, no es
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disposava mes que de les estadístiques -desconnectades entre s i - de la policía, els tribunals,

la fiscalía o les presons. Cada font ofereix, per tant, dades distintes, parcials, poc comparables

a la práctica i que no recullen tota la delinqüéncia real. El resultat és que les estadístiques son

mes útils per mesurar el control que no pas la desviado i, per tant, poden servir-nos per avaluar

les potítiques i les prioritats del sistema penal.

L'anomenada "enquesta de victimització" és la técnica que mes revoluciona la forma d'explicar

la delinqüéncia. Permet conéixer millor l'extensió de l'activitat delictiva, la seva geografía social,

la naturalesa de la por, les visions del sistema penal, les actituds cap els delinqüents o els

significáis i conseqüéncies del delicte. A pa'ísos com els Estats Units, Gran Bretanya o Holanda

aqüestes enquestes es realitzen regularment amb una mostra que cobreix la poblado adulta.

D'aquestes enquestes se'n critica que no recullen sectors margináis de la poblado o que no

representen adequadament determináis delictes: assassinats, delictes de les organitzacions,

delicies contra la dona o contra minories étniques. Una descoberta important de les enquestes

de victimització és que el delicte es barreja amb altres problemes socials, confonent-se causes i

efectes; i que la por al delicte de la poblado guarda relació amb altres circumstáncies vitáis i no

tant amb la realitat delictiva.

Una tendencia preocupant

Catalunya disposa -tot i que amb les limitacions própies d'una fase inicial4-, d'encá l'any 1999,

d'una enquesta de victimització per mesurar l'evolució de la seguretat ciutadana: l'Enquesta de

seguretat pública de Catalunya elaborada peí Departament d'lnterior de la Generalitat de

Catalunya. D'acord amb les darreres dades disponibles (Edició 2001), durant l'any 2000, el

14,92% (índex global de victimització) deis catalans de 16 i mes anys va estar víctima d'una

mitjana de 1*61 (rátio global de multivictimització) fets delictius cada un. Dit d'una altra manera:

imaginant que cada víctima hagués patit un sol fet delictiu, ni hagué 24,07 (índex global de fets

delictius) fets delictius per cada 100 habitants de 16 i mes anys a Catalunya el 2000.

La curta serie estadística de que disposem (1998-2000), revela una tendencia preocupant:

l'índex global de victimització ha passat de 12,84 al 1998 a 14,92 al 2000; la rátio global de

multivictimització de 1998 era 1,48 i al 2000 s'incrementava fins a 1,61; i, finalment, l'índex

global de fets delictius passava de 19,07 al 1998 a 24,07 al 2000. Dades que es corresponen

amb l'increment de les valoracions negatives que fan els catalans sobre l'evolució de la

seguretat al seu municipi: tot i ser minoritáries, s'han doblat en els darrers 3 anys. I tot fa

pensar que aquesta tendencia s'hagi aguditzat significativament durant l'any 20015.

Queda pendent, principalment: la integrado deis resultats amb la informació d'origen administratiu, la
comparabilitat amb altres projectes estatals o internacionals o la construcció d'una serie estadística
regular.

5 A punt de ser presentada l'Edició 2002 en el moment de tancar aquest informe (juliol 2002).
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L'Enquesta desagrega l'estudi de l'activitat delictiva en sis ámbits determináis pels béns

agredits. Així, sabem que la majoria d'aquesta activitat delictiva es dona en l'ámbit deis vehicles

{entre 1998 i 2000, l'índex de victimització oscil la entre 6,43 i 7,35; alhora que l'índex de risc6

es mou entre 10,15 i 11,57) i de la seguretat personal (l'índex de victimització no ha parat de

créixer en aquests darrers tres anys, des de 2,89 de 1998 fins a 5,55 de 2000). Per la seva

banda, els habitatges, els comercos i les segones residencies van assolir, l'any 2000, l'índex

mes alt de victímítzació de les seves respectives series.

En darrera instancia, l'estudi -centrat, com hem vist, en l'activitat delictiva adregada gairebé

exclusivament contra els béns- mostra una realitat, tot i que obvia, no sempre degudament

considerada: es roba mes ais que teñen mes o son mes benestants. Així, fa distribució territorial

deis delinqüents segueix la geografía de la pobresa i la marginado a Catalunya, i la majoria

deis delinqüents que apareixen a les estadístiques policials i judiciafs provenen deis territoris

pobres, margináis o degradáis. Consegüentment, la diferent victimització que pateixen els

habitants en funció del te tritón está associada a la desigual apropiado del mateix que fan les

classes socials, i per tant de llur diferent 'rendibilitat': solen ser mes victimes els habitants de

les árees de mes nivell de renda, grandária poblacional i centralitat; també pot ser alta la

victimització d'un espai on hi hagi algún focus específic de problemática social (canvis urbans o

socials, etc.). A la inversa, els menors índexs de víctimització es donen ais llocs periférics i/o de

menor grandária poblacional, que solen ser els de mes fácil cohesió/control social, així com

també on predominen les rendes mes baixes.

En tot cas, l'Enquesta no es limita a l'estudi de l'activitat delictiva que comunament es

considera mes directament associada a la inseguretat ciutadana, sino que també aporta

algunes dades concernents a la il lustrativa disparitat existent entre les vessants objectiva

(realitat delictiva) i subjectiva (producció social de la por) d'aquest fenomen: a alió que mes

temen els catalans és, justament, a ser víctima d'un atemptat terrorista. I és que la por a una

hipotética agressió sempre és molt superior a la seva probabilitat; per exemple, els enquestats

valoren la seva por a patir algún tipus de maltractament dins la seva propia familia amb un 7,06

(en una escala de 0 a 10) i, en canvi, la probabilitat que els hi succeeixi realrnent amb un 1,16.

El cap de ture

Tot plegat ajuda a explicar que l'atenció pública es dirigeixi, gairebé exclusivament, 'cap a baix';

de manera que es busquen les causes de la inseguretat únicament en les activitats delictives

deis sectors socials marginats i, mes recentment, en els immigrants; els quals es converteixen

així en el fácil boc expiatori d'un deis problemes mes greus i comptexes que venen patint les

societats occidentals. I, alhora, es perd de vista la incidencia, en la generado de la inseguretat

ciutadana, de la dímensió monstruosa que ha adquirit el Crim Organitzat Global {és a dir, el

5 En tant que l'índex de victimització relaciona les victimes amb tots els entrevistáis, l'índex de risc ho fa
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tráfic il legal a escala mundial d'éssers humans, d'armes o de drogues), així com es deixa de

banda la fatídica simbiosi existent entre un desenvolupament económic sotmés implacablement

a un desbocat afany individual de lucre i l'abandonament progressiu, per part de l'Estat, de les

seves responsabilitats socials.

Aquesta és, justament, la tendencia que s'apunta a l'Enquesta, i que també és molt probable

que s'hagi intensificat en el transcurs de l'any 2001: el traspás del paper de cap de ture de la

inseguretat ciutadana a Catalunya, atribuít fins ara preeminentment ais drogoaddictes, ais

immigrants (no només ais qui es troben en situació administrativa irregular i sense feina).

Percepció que, segons manifesten els mateixos enquestats, no ve donada per l'apreciació

directa de la perillositat d'aquests col.lectius, sino a través de la imatge que en transmeten els

mitjans d'informació.

Convé, dones, teñir present que a Espanya, en els quatre primers mesos de l'any 2002, les

Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat van detenir a 10.984 estrangers per no teñir permís de

residencia i a 8.600 mes per entrada il legal (en patera per exemple). En total van ser 19.585,

gairebé e! doble deis 10.417 detinguts per aquests conceptes en el mateix període de 2001. La

xifra representa el 41% de tots els estrangers detinguts, inclosos aquells que ho van ser per

presumptes delicies o faltes, que ascendiren a 46.678, un 42% mes que entre gener i abril de

2001. No s'ha d'oblidar tampoc que, a diferencia deis espanyols, que només poden ser

detinguts quan hi ha indicis que han comes algún delicie o falta, els estrangers, grades a la Llei

d'Estrangeria, poden ser duts a comissaria només per no teñir la documentado en regla, la qual

cosa suposa simplement una infracció administrativa (com conduir a mes velocitat de la

permesa). El passat mes d'abril, l'aleshores ministre de l'lnterior, Mariano Rajoy, en un deis

seus múltiples intents de relacionar delinqüéncia i ¡mmigració, va sostenir al Congrés que deis

313.956 detinguts (espanyols i estrangers) registráis en tot 2001, 116.139 eren forans, pero va

ometre que gairebé la meitat (44.139) ho van ser per trobar-se en situació administrativa

irregular sense que estiguessin acusats d'haver comes cap mena d'infracció penal.

Curiosament, a les planes d'economia de la mateixa edició del diari que informava d'aquesta

situació (El País, 12 juliol 2002), s'hi podia trobar una altra dada referida ais immigrants: de juny

de 2001 a juny de 2002, la Seguretat Social va acollir a 462.983 nous cotitzants, deis quals un

47,8% eren estrangers (un 44,5% a Catalunya, el gener de 2002).

Cal entendre que el racisme no és un simple fenomen cultural, sino que es basa en una realitat

económica d'inseguretat i precarietat. El racisme es pot estendre fácilment degut a la

inseguretat d'ampíis sectors de ta nostra poblado, resultat de les condicions precáries del

mercat de treball cátala i de l'escás desenvolupament de l'Estat del benestar a Catalunya. El

problema no és, dones, la manca de tolerancia a la diversitat, sino el temor i ta inseguretat

deguts a la manca d'oportunitats. L'increment de les desigualtats i de la polarització social

només amb els propietaris deis vehicles.
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exercit per les elits governants duu a lo segon, i d'aquesta manera facilita lo primer {Navarro,

2002: 88): Espanya, segons Nnforme sobre desenvolupament huma 2002 de NNUU, ocupa el

tercer pitjor lloc de la Unió Europea, només superat per Grecia i Portugal, en l'índex de

desenvoiupament huma i és el nové país de la UE amb mes diferencia entre rics i pobres, quan

en 1999 era el mes igualitari. Resulta, dones, ben justificada la preocupado del Conseller

d'lnterior, Xavier Pomés: «Com mes reduím el període d'incertesa deis immigrants, com mes

poguem reduir la "il legalitat" sobrevinguda, com mes reduím la possibilitat de construcció i/o

aparició de guettos internament uniformes racialment, religiosament o culturalment, mes

"problemes" ens estalviarem».

Tal i com s'explica a la introducció de l'Edició 2000 de l'Enquesta sobre la seguretat pública de

Catalunya, les enquestes de victimització proporcionen un coneixement de la delinqüéncia,-

amb totes les limitacions que hem vist, estrictament descriptiu i deixa penjada la qüestió crucial

per a unes polítiques publiques que aspirin a incidir en els factors subjacents a aquest fenomen

social: l'explicació de la delinqüéncia, és a dir la seva relació amb altres variables de

l'estructura social i, fins i tot, la seva dependencia. La propia Enquesta apunta algunes de les

relacions que associen l'evolució de la delinqüéncia amb aquests factors, entre altres: les

transformacions demográfiques, com ara l'augment de l'esperanca de vida, els moviments

migratoris o la urbanització; la situado económica, expressada en termes d'atur, economía

submergida o especulado; la crisi de l'estat del benestar; els canvis culturáis; i la crisi deis

agents tradicionals de control informal.

L'Observatori del Risc i l'Enquesta de seguretat pública

Encara mes recent que l'Enquesta de seguretat pública (1999) ho és l'Observatori del Risc de

Catalunya (2001), creat per Nnstitut d'Estudis de la Seguretat amb l'objectiu d'escrutar un

conjunt d'efectes negatius de la nostra trajectóría de desenvolupament i presentar-los

periódicament a l'opinió pública per tal de provocar una reflexió i un debat que col.laborin a

millorar aquesta trajectória. A l'lnforme 2001 s'explicita que, en l'Observatori, s'utilitza un

concepte lax de risc que inclourá aquells efectes danyosos i nocius per a les persones i

col.lectivitats que ja s'han manifestat i que, sovint, son conseqüéncia de la manera que tenim

els humans -o almenys determinades col.lectivitats humanes- de desenvolupar-nos. I, tot i

que quan es parla de riscos es podría escollir una variada tipología, per al primer informe, es va

escollir la 'cístella de riscos' següent: risc viari, risc laboral, riscos i danys ambientáis, risc per a

la satut, risc del futur persona!, risc de ruptura social, la percepció del risc i riscos emergents

(seguretat alimentaria).

D'aquesta manera, el risc de victimització queda tractat al marge de la resta deis riscos (a

l'Enquesta de seguretat pública) que se'n deriven del nostre model de desenvolupament;

probablement sobredimensionat i, en tot cas, desconnectat d'altres indícadors que podrien

ajudar a ubicar-lo en el seu degut context explicatiu.
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Em pregunto, dones, si no seria convenient fer per maneres de connectar ambdues iniciatives -

tres departaments de la Generalitat de Catalunya (Medi Ambient, Treball i Industria, Corriere ¡

Turisme) patrocinen l'Observatori - i facilitar així un instrument apropiat per encarar, en la seva

deguda complexitat política, 1'análisi en profunditat no només del fenomen de la inseguretat

ciutadana, sino també deis processos económics, socials i polítics de generado i

desenvolupament del conjunt de riscos i conflictes que, en les seves manifestacions extremes,

tot i que no excepcionals, degeneren en els desastres i les violéncies que danyen tan greument

la seguretat física de les persones i de les comunitats humanes. Només des d'aquesta

comprensió plena del fenomen social de la inseguretat, capac d'abastar amb la mirada les

causes globals i els seus efectes locáis, existeix la possibilitat de generar noves polítiques

publiques susceptibles d'aportar una seguretat sostenible al desenvolupament huma.

CONCLUSIÓ

En resum. Un cop examinades les quatre qüestions rellevants que venen implícites en el

propósit d'identificar i analitzar els efectes de 1'ampliació de la UE a Catalunya en l'ámbit de la

seguretat ciutadana -(i) la necessitat d'esbrinar el sentit mateix de l'ampliació projectada en el

context del procés d'integració europea i, inextricablement, del de mundialització; (ii) intentar

reformular 'el problema de la inseguretat ciutadana'; (iii) revisar 1'eficácia global del model

tradicional de control policial de la delinqüéncia; i (iv) identificar la situado actual de la

inseguretat ciutadana a Catalunya en el context del procés d'integració europea-, entenc que

només resulta factible, a manera de conclusió d'aquest informe, aventurar un conjunt

d'hipótesis sobre la direcció deis canvis que s'estan prodmnt.

La (in)seguretat europea

1. La convergencia deis diferents mercats nacionals en un mercat únic europeu no aporta,

almenys fins ara, cap millora en el nivell de cohesió social de les respectives societats. En

termes globals, al contrari. No seria sensat, dones, esperar que la persistencia deis factors que

comporten l'augment de la precarietat, de la desigualtat económica, de l'exclusió i, en definitiva,

del risc de ruptura social permetin una reducció sostinguda i significativa de les taxes d'aquell

grup de delicies (contra la seguretat personal i els béns) que, conjuntament, amb la proliferació

deis actes d'incivilitat, constitueixen els factors subjacents a la inseguretat ciutadana.

2. L'extensió vertiginosa del Crim Organitzat Global a Europa, en els ámbits de l'economia i ta

política -aprofitant les avantatges ofertes peí procés d'integració europea tant com el de

mundialització deis mercats financers, de les TIC i deis sistemes de transport-, no presenta

símptomes d'esgotament i no troba, tampoc, dispositius efectius a nivell europeu i internacional

que el puguin contrarestar efectivament. No és previsible, per tant, que es vegi reduída la seva

creixent influencia especulativa en els mercats financers i en l'economia en general, així com la

seva creixent capacitat de mediatització de la política i els mitjans de comunicado.
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3. No es pot parlar amb propietat de l'existéncia d'un auténtic ordre públic europeu basat en la

lluita unificada contra el terrorisme, el tráfíc de drogues i la delinqüéncia organitzada. De fet,

incapac de superar les resisténcies nacionals, la cooperado en materia de Justicia i Afers

d'lnterior (JAI) no s'executa com la resta de polítiques comunitáries i, encara menys, resulta

factible preveure l'aparició a curt termini d'una auténtica policía europea. Ni tant sois la recent

intensificado de l'amenaca del terrorisme internacional o el desbordament de les fronteres

europees per part de la immigració il legal apareixen com a elements suficients, almenys a curt

termini, per a modificar substantivament aquesta situado.

4. La creació d'un espai de lliure circulació de persones - i les corresponents mesures

complementáries de reforcament de les fronteres exteriors, així com de polítiques d'asil i

d'immigració- ha esdevingut una de les qüestions crucials del procés d'integració europea. El

cert és, pero, que les actuáis fronteres exteriors de la Unió europea constitueixen una anella

feble de protecció davant el terrorisme internacional, el corriere d'éssers humans i els tráfics de

tota mena relligats a la criminalitat organitzada i a la droga que amenacen el nivell de seguretat

interior deis Estats memores, especialment en un espai sense fronteres interiors. En la

perspectiva de l'ampliació de la Unió Europea, la seguretat de les fronteres exteriors esdevé,

encara mes, un tema preocupant. Sobretot si es té en compte que a l'horitzó -si s'hi acaben

integrant la totalitat deis paTsos candidats-, la Unió ampliada acabará tenint fronteres amb

Bielorússia, Ucráína, Moldavia, Georgia, Armenia, Irán, Iraq o Siria. La qual cosa, ni que sigui

en termes de probabiíitat a mitjá termini, planteja reptes importants.

5. L'ampliació prevista constitueix una oportunitat per a l'estabilitat política d'Europa. Es tracta

d'ampliar la zona de pau que representa avui dia la Unió a territoris que sovint han estat

escenari de guerres i on han sorgit infinitat de conflictes. En un món sotmés a divisions i

turbuléncies, el procés d'ampliació pot permetre avancar cap a la unitat i l'estabilitat a Europa i,

d'aquesta manera, aportar una contribució important a l'estratégia. global de prevenció deis

conflictes.

6. El procés de construcció europea corre el perill gravíssim de provocar una escissió entre la

política d'elit (cada cop mes cosmopolita) i la de masses (arrelada a les tradicionals identitats

nacionals o étniques) produint-se, d'aquesta manera, un allunyament de la voluntat popular de

resultats difícils de predir pero que, entre d'altres indicadors inquietants, els mes recents

escenaris electorals europeus ens haurien de fer temer. Ens hauria de preocupar,

especialment, el risc de ruptura social inherent a una política de seguretat, tant interior com

exterior, centrada exclusivament en la protecció de la pau i el manteniment de l'ordre sense al

mateix temps encarar, en tota la profunditat requerida, la gestió deis conflictes socials que es

manifesten, en la seva forma extrema, en les violéncies que atemoreixen les societats

europees.
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El problema de la insequretat ciutadana

7. La inseguretat ciutadana, produída per l'amenaca de violencia generada pels nous conflictes

produTts socialment, ha esdevingut a Catalunya, com arreu d'Europa, un desafiament crucial

per a la governabilitat democrática i el desenvolupament huma. La reintroducció a la vida social

d'una inseguretat que semblava descartada peí progrés de la democracia i la vida civil,

enverina profundament rexperiéncia quotidiana i contribueix a la destrucció silenciosa pero

incessant del vincle social, especialment per ais qui es troben en les situacions de vida mes

frágils, que resulten mes vulnerables i, per aixó mateix, teñen una major necessitat de la

seguretat d'aquest vincle.

8. El problema de la inseguretat ciutadana es veu agreujat per 1'extraordinária capacitat que

han adquirit els mitjans de comunicado a l'hora de difondre en temps real i amplificar a nivell

mundial - i , per tant, descontextualitzant-les- les violéncies mes extremes i aterrorizants. Pero

també hi contribueix, decisivament, a l'extensió d'aquesta auténtica epidemia social, la

inexistencia d'indicadors i análisis prou fiables de la dimensió i l'evolució real de la inseguretat

ciutadana; i, encara mes, la constant manipulació política, incloses les devastadores

polémiques partidáries, a que es veuen sotmeses les dades disponibles sobre les activitats deis

organismes policials i judicials amb relació a la detinqüéncia, per tal de renovar el recolzament

irreflexiu deis electors a les veíles (tot i que emmascarades d'innovadora 'tolerancia zero')

polítiques coercitives. L'elecció deis indicadors de l'evolució de la inseguretat ciutadana no es

tracta per tant, mes que en aparenca, d'una qüestió metodológica. Ben al contrari, constitueix

una decisió, ja sigui explícita o bé implícita, d'una gran transcendencia per a la definido de les

corresponents polítiques publiques.

9. Resulten evidents les limitacions que presenten les tradicionals politiques de seguretat

ciutadana. Primordialment, perqué no están orientades a atallar les causes reals de la

inseguretat i, d'aquesta manera, en lloc de centrar-se en l'eliminatió deis perills (els riscos

d'excíusió social i de desigualtat económica i, en darrera instancia, el risc de ruptura social),

aconsegueixen reduir la recerca de seguretat, cada cop mes, a una qüestió de responsabilitats

individuáis. Així, les polítiques de seguretat ciutadana, al marge del procés de producció -

histórica, social i política- de la inseguretat ciutadana, privilegien una acció basada en reméis

técnics o jurídics -es preñen "mesures" i s'assignen "recursos"-, enlloc d'abordar la qüestió en

la seva complexitat política.

La crisi del servei públic de seguretat

10. La degradació espectacular que ve patint el servei públic de seguretat, en el context de la

reducció de la capacitat efectiva de l'Estat per generar béns púbíics, sembla indubtable que

facilita l'extensió d'una cultura de la ¡mpunitat que facilita atemptats generalitzats contra els

drets de la persona i que deixa al ciutadá ordinari, que no es pot pagar seguretat privada, en

una situado de creixent indefensió i, per tant, amb un inquietant sentiment d'inseguretat. No és,
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dones, estrany que al llarg deis darrers vint anys la privatització de la seguretat hagi

experimental un creixement espectacular, fins al punt que, en alguns páísos europeus, els

efectius policiaís dirigits per companyies privades ja igualen i fins i tot superen la forca pública.

Es consolida així, en l'ámbit de la seguretat, la dicotomía classes populars/serveis públics,

classes mitjanes i altes/serveis privats que, en la mesura que és polaritzant, crea descohesió

social.

11. Espanya no podia eludir el qüestionament de 1'eficácia d'un model policial forjat en el

franquisme, que no ha completat la seva transido a la democracia i que es veu creixentment

confrontat amb la necessitat d'atendre noves i cada cop mes exigents demandes socials de

seguretat. A Catalunya, el desplegament del nou model policial -basat en la substitució de les

Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per part de la Policía de la Generalitat i negligint, en

bona part, el paper de la Policía Local- no ha vingut a aportar fins ara novetats significatives en

la imprescindible millora del servei públie de seguretat. Ben al contrari, el procés de

desplegament s'está veient dificultat per problemes previsibles de tot ordre (polítics, financers i

técnics) que han abocat el model policial cátala a una situació que obstaculitza el control efectiu

de la delinqüéncia ¡ que afavoreix l'extensió de la inseguretat ciutadana.

12. El servei públie de seguretat, tanmateix, no es veu qüestionat tant en la seva organització

general, ni en la xifra deis seus efectius, com en la seva forma de relació amb els ciutadans.

L'eficácia del control policial de la delinqüéncia es troba, en bona part, en la capacitat de les

organitzacions de policía per adequar-se rápidament i flexible a les noves demandes socials en

l'ámbit de la seguretat ciutadana. No és aquest pero el cas: son moltes les investigacions que

revelen que les policies no son, en termes generáis, ni eficaces ni eficients en la detecció, la

prevenció i, en definitiva, el control del delicte. Aixó és degut a que les tasques antidelictíves

son les que menys temps ocupen la policía. Els seus esforcos es dediquen, mes aviat, a

mantenir l'ordre i a aplicar la llei, a patrullar o bé a prestar servéis.

La (in)seguretat ciutadana a Catalunya

13. Tradícionalment, l'análisi de la inseguretat ciutadana es correspon, gairebé exclusivament,

amb una descripció de la delinqüéncia i existeixen tres formes fonamentals d'obtenir dades

sobre delinqüéncia: preguntar ais delinqüents, les victimes o a les agencies oficiáis.

L'anomenada "enquesta de victimització" és la técnica que mes revoluciona la forma de

descriure la delinqüéncia. Permet conéixer millor l'extensió de l'activitat delictiva, la seva

geografía social, la naturalesa de la por, les visions del sistema penal, les actítuds cap els

delinqüents o els significáis i conseqüéncies del delicte. Catalunya disposa -tot i que amb les

limitacions própies d'una fase inicial-, d'encá l'any 1999, de l'Enquesta de seguretat pública de

Catalunya elaborada peí Departament d'lnterior de la Generalítat de Catalunya.

14. La curta serie estadística de que disposem (1998-2000), revela una tendencia preocupant

en l'evolució de la inseguretat ciutadana a Catalunya: l'índex global de victimització ha passat
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de 12,84 al 1998 a 14,92 al 2000; la rátio global de multivictimització de 1998 era 1,48 i al 2000

s'incrementava fins a 1,61; i, finalment, l'índex global de fets delictius passava de 19,07 al 1998

a 24,07 al 2000. Dades que es corresponen amb l'increment de les valoracions negatives deis

catalans sobre l'evolució de la seguretat al seu municipi: tot ¡ ser minoritáries, s'han doblat en

els darrers 3 anys. I tot fa pensar que aquesta tendencia s'hagi aguditzat significativament

durant l'any 2001.

15. L'Enquesta no es limita a l'estudi de l'activitat delictiva que comunament es considera mes

directament associada a la inseguretat ciutadana, sino que també aporta algunes dades

concernents a la il lustrativa disparitat existent entre les vessants objectiva (realitat delictiva) i

subjectiva (producció social de la por) d'aquest fenomen social: a alió que mes temen els

catalans és, justament, a ser víctima d'un atemptat terrorista. I és que la por a una hipotética

agressió sempre és molt superior a la probabilitat; per exemple, els enquestats valoren la seva

por a patir algún tipus de maltractament dins la seva propia familia amb un 7,06 (en una escala

de 0 a 10) i, en canvi, la probabilitat que els hi succeeixi realment amb un 1,16.

16. Tot plegat ajuda a explicar que l'atenció pública es dirigeixi, gairebé exclusivament, 'cap a

baix'; de manera que es busquen les causes de la inseguretat únicament en les activitats

delictives deis sectors socials marginats i, mes recentment, en els immigrants. Aquesta és,

justament, la tendencia que s'apunta a l'Enquesta, i que també és molt probable que s'hagi

intensificat en el transcurs de l'any 2001: el traspás del paper de cap de ture de la inseguretat

ciutadana a Catalunya, atribuít fins ara preeminentment ais drogoaddictes, ais immigrants (ja no

només ais qui es troben en situado administrativa irregular i sense feina). Percepció que,

segons manifesten els mateixos enquestats, no ve donada per l'apreciació directa de la

perillositat d'aquests col.lectius, sino a través de la imatge que en transmeten eís mitjans

d'informació.

17. El racisme no és un simple fenomen cultural, sino que es basa en una realitat económica

d'inseguretat i precarietat. El racisme es pot estendre fácilment degut a la inseguretat d'amplis

sectors de la nostra poblado, resultat de les condictons precáries del mercat de treball cátala i

del desenvolupament insuficient de l'Estat del benestar a Catalunya. El problema no és, dones,

la manca de tolerancia a la diversitat, sino el temor i la inseguretat deguts a la manca

d'oportunitats. L'increment de les desigualtats i de la polarització social duu a lo segon, i

d'aquesta manera facilita lo primer.

18. Malgrat tot, les enquestes de victimització proporcionen un coneixement de la delinqüéncia,

amb totes les limitacions que hem vist, estrictament descriptiu i deixa penjada la qüestió crucial

per a unes polítiques publiques que aspirin a incidir en els factors subjacents a aquest fenomen

social: l'explicació de la delinqüéncia, és a dir la seva retado amb altres variables de

l'estructura social i, fins i tot, la seva dependencia. La propia Enquesta apunta algunes de les

relacions que associen l'evolució de la delinqüéncia amb aquests factors entre altres: les
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transformacions demográfiques, com ara l'augment de l'esperanca de vida, els moviments

migratoris o la urbanització; la situado económica, expressada. en termes d'atur, economía

submergida o especulado; la crisi de l'estat del benestar; els canvis culturáis; i la crisi deis

agents tradicionals de control informal.

19. Encara mes recent que l'Enquesta de seguretat pública (1999) ho és l'Observatori del Risc

de Catalunya (2001), creat per l'lnstitut d'Estudis de la Seguretat amb l'objectiu d'escrutar un

conjunt d'efectes negatius de la nostra trajectória de desenvolupament i presentar-los

periódicament a l'opinió pública per provocar una reflexió i un debat que col.laborin a millorar

aquesta trajectória. A l'lnforme 2001 s'explicita que, en l'Observatori, s'utilitza un concepte lax

de risc que inclourá aquells efectes danyosos i nocius per a les persones i col.lectivitats que ja

s'han manifestat i que, sovint, son conseqüéncia de la manera que teñen determinades

col.lectivitats humanes de desenvolupar-se. Per al primer informe, es va escollir la 'cistella de

riscos1 següent: risc viari, risc laboral, riscos i danys ambientáis, risc per a la salut, risc del futur

personal, risc de ruptura social, la percepció del risc i riscos emergents (seguretat alimentaria).

D'aquesta manera, el risc de victimització queda tractat al marge de la resta deis riscos (a

l'Enquesta de seguretat pública), desconnectat d'altres indicadors que podrien ajudar a ubicar-

lo en el degut context explicatiu. Seria convenient, potser, connectar ambdues iniciatives i

facilitar així un instrument apropiat per encarar, en la seva deguda complexitat política, l'análisi

en profunditat no només del fenomen de la inseguretat ciutadana, sino també deis processos

económics, socials i polítícs de generació i desenvolupament del conjunt de riscos i conflictes

que, en les seves manifestacions extremes, tot i que no excepcionals, degeneren en els

desastres i les violéncies que danyen tan greument la seguretat básica de les persones i de les

comunitats humanes.

Juliol 2002
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REALITATS I EXPECTATIVES DE LA POLÍTICA
SOCIAL EUROPEA
R.Gomá i Q.Brugué (IGOP - UAB)

L'objectiu d'aquest informe és doble: d'una banda, valorar els possibles impactes de
l'ampliació de la UE cap els paísos del centre i Test d'Europa sobre les polítiques socials
de la UE i, d'altra banda, com aquests ¡mpactes poden afectar a Catalunya. Es tracta
dones d'uns objectius principalment especulatius i on, per tant, les opinions dominen a les
demostracions. Tot i aixó, intentarem justificar aqüestes especulacions en el coneixement
de la política social europea, a la que dedicarem el primer i mes extens apartat. Després,
en el segon apartat, intentarem fer una projecció de futur sobre la trajectória que poden
seguir aqüestes polítiques en un entorn d'ampliació de la UE i, finalment, en el tercer punt,
ens ocuparem de fer una previsió deis efectes que uns eventuals canvis en la política
social europea poden teñir sobre Catalunya.

1. LA POLÍTICA SOCIAL EUROPEA: D'ON VENIM I ON ESTEM

Existeix una amplia literatura sobre la política social europea, tot i que se sitúa en un nivell
d'especialització académica i professional que la fa poc accessible al conjunt de la
població. És per aixó que en les properes pagines proposem una repassada a la política
social europea que ofereixi, de forma el mes clara i resumida possible, un punt
d'arrancada a partir del qual discutir i espectacular sobre les seves expectatíves de futur.
Amb aquesta intenció, hem estructurat la nostra exposició en tres grans punts: en el
primer ens fixem en la política social europea des d'una perspectiva cronológica i, per tant,
expliquem els seus orígens i la seva evolució; en el segon adopten una óptica mes
substantiva i fem una classificació i descripció deis continguts, d'alló que la UE ha anat
fent sota el rétol de la política social; i en el tercer, mes breument, identífiquem el que
pensem son els temes claus o principáis debats entorn la política social europea. A partir
de l'análisi de l'evolució, els continguts i les dilemes de la política social europea podrem,
en el següent apartat, justificar les nostres posicions respecte les seves expectatives de
futur.

1.1. ORÍGENS, CONDICIONANTS I EVOLUCIÓ DE LA POLÍTICA SOCIAL
EUROPEA

Així dones, en aquest primer apartat volem descriure i interpretar una cosa que no está
massa ciar que existeixi: la política social europea. De fet, en el Tractat de Roma (1957)
es posa tot l'émfasi en la dimensió mercantil de la Unió, mentre que l'eventual
harmonització social es contempla com un producte, com un resultat de la integrado
económica; mai com una condició de partida (Hantrais, 2000). També és cert, pero, que
es pot afirmar que la UE és un projecte principalment económic i, alhora, reconéixer que



els mercats no existeixen en ells mateixos, sino que formen part d'un conjunt social. Quan
un treballador perd una feina o una empresa tanca les seves portes, les implicacions van
mes enllá de l'ámbit estrictament económic (Caporaso, 2000). Caldrá, dones, gestionar
aqüestes implicacions des d'instáncies polítiques locáis, estatals o europees. A mes a
mes, les dinámiques de la globalització han accentuat la vessant mercantil de la UE, pero
també han incrementat les seves diferencies i tensions internes. Les polítiques de cohesió
de la UE son, per tant, l'altra cara de l'Europa del mercat; d'una Europa que ha de
compensar la lógica del creixement económic amb el discurs de l'equilibri social i
territorial.

L'Europa económica L'Europa social

Orígens econó-
mics de la UE
Capitalisme
global

Desequilibras
socials
Desequilibris
territo riáis

Tal com ho estem exposant sembla que les dimensions economiques i socials siguin les
dues cares d'una mateixa moneda. Cal, pero, aclarir que es tracta d'una moneda trucada:
on la cara-económica té moltes mes probabilitats de sortir que la creu-social. La política
social europea, amb d'altres paraules, apareix en una posició de subordinado respecte els
models de mercat dominants a l'actualitat (Teague, 1998). Aquesta posició de
subordinado es pot explicar de moltes maneres, pero en voldríem destacar 3: el model de
presa de decisions, el marc polític i democrátic de la UE i la dimensió estatal de les
polítiques socials (Goma, 2001). Tots tres factors, com veure'm a continuació es traben
fortament interrelacionats i s'han sumat per impedir la creació d'un espai social europeu
que complementi el cada cop mes consolidat espai económic europeu.

L'Europa económica L'Europa social

Orígens econó-
mics ele la UE
Capitalisme
global

Desequilibras
socials
Desequilibris
territorials

Dificultáis per generar l'espai social europeu

El model de presa de decisions a la UE

El marc polític i democrátic de la UE

La dimensió estatal de les polítiques
sociais



El model de presa de decisions. En el marc de la UE no és el mateix prendre
decisions destinades a construir l'espai económic europeu que adoptar-les per
fomentar l'emergéncia de l'espai social europeu. Les primeres es poden prendre amb
relativa facilitat en rao, per una banda, del seu carácter aparentment técnic (la política
de la competencia no desperta grans passions entre els ciutadans) i, per altra banda,
d'estar subjectes a la regla de la majoria qualificada. Les segones, en canvi, es troben
en la doble complexttat de ferfront al potencial de bloqueig que comporta la regla de la
unanimitat i de reclamar una legitimitat democrática (es tracta d'assumptes mes
sensibles per la opinió pública) que els ciutadans no atorguen a les institucions
comunitáries. En els darrers anys les polítiques social han anat incorporant la regla de
la majoria qualificada (tot i que no en ámbits de la importancia de la seguretat social) i
requerint del mecanisme de co-decisió parlamentaria (tot i que el Parlament europeu
tampoc gaudeix d'una amplia legitimitat democrática). Aquests avéneos, pero, no han
estat suficients per superar les dificultats per a generar un espai social europeu.

Política i democracia a la UE. En el punt anterior ja hem fet esment a la dimensió
democrática i a l'existéncia d'una politeia europea com a requisits peí desenvolupa-
ment d'unes polítiques amb molta política i, per tant, amb molta necessitat de
legitimitat i complicitat ciutadana. La UE continua essent molt débil tant en un aspecte
com en l'altre. De fet, la UE és molt feble com a sistema polític, tot i que presenta un
potencial considerable en tant que mecanisme de govern. Amb d'altres termes, en la
UE es detecta una fractura entre un procés embrionari de polity-building i un procés
consolidat de policy-making: no existeix un espai europeu d'acció col lectiva, pero aixó
no impedeix que les institucions de Brussel les defineixin i aprovin polítiques que
afecten a la sobirania deis estats. Des de l'óptica de les polítiques socials, com ja hem
esmentat, aixó suposa un important límit donat que la visibilitat, la publicitat i la
politització de les iniciatives social impedeix continuar avangant en la construcció d'un
espai social europeu sense la consolidado en paral leí d'un sistema polític democrátic
a escala europea (Marks et.al, 1996; Scharpf, 1997).

La dimensió estatal de les polítiques socials. En darrer terme, les dificultats per a
crear un espai social europeu rauen en la intensitat del procés d'estatalització
d'aquestes polítiques. En els inicis del projecte europeu, els estats eren dirigistes,
intervencionistes i actius en la generació deis seus propis espais socials, mentre que
la CEE es veia precisament com el contrari. Aquest punt de partida, a mes, es veia
reforcat per la popularitat electoral deis estats de benestar de l'época i la consegüent
voluntat política de retenir-los en espais doméstics. Actualment es podría argumentar
que la popularitat de l'estat de benestar ha decaigut i que, per tant, seria possible una
eventual desestatalització de la política social. Es tracta, pero, d'una afirmado
subjecte a un fort debat, ja que també hi ha qui opina que, malgrat el progressiu
desprestigi del terme, els ciutadans continúen valorant molt positivament els servéis
que els ofereixen aquest estats de benestar. En qualsevol cas, sí que sembla existir
un desajust cronológic entre el desenvolupament deis estats nacionals de benestar
(50s-70s) i la construcció de la (tímida) dimensió social europea (80s-90s). Quan els
estats de benestar construeixen les seves bases i s'expandeixen, l'Europa social és
prácticament inexistent. En canvi, quan els estats de benestar entren en una fase de
critiques i reestructuracions, la política social europea entra en un cicle expansiu. Será
interessant recuperar aquest desajust a l'hora de valorar les expectatives de futur de la
política social europea del segle XXI.



Malgrat aqüestes dificultáis, la política social europea no ha deixat de pressionar per obrir
un espai propi, per modest que fos. A continuado repassem breument les diferents fases
del procés d'europeitzáció de política social (Goma, 2001):

• 1957-1972: mercat comú sense agenda social. Durant la primera etapa del projecte
d'integració europea no existeix prácticament política social. La homogeneítat deis
régims de benestar deis sis pa'ísos fundadors entorn al model continental facilita el
manteniment de l'agenda social en Pámbit estatal, alhora que es reforga la percepció
en clau económica de la Comunitat. La creació deis Fons Social Europeu (FSE) en el
Tractat de Roma y la seva primera reglamentado (1960-71) representen les úniques
incursions de la Comunitat en el terreny de les polítiques socials, tot i que Pescassetat
de recursos dedicats a aqüestes activitats les converteix mes en un mecanisme de
suport a la mobilitat geográfica de!s treballadors que en un instrument per
desenvolupar polítiques actives per l'ocupació i contra Pexclusió laboral.

/
• 1973-1980: apandó del régim de benestar comunitari. Els anys 70s s'inicien amb

una aproximado mes activa a fa política social, la qual ha estat sovint relacionada amb
l'ampliació del 1973 (Gran Bretanya, Irlanda i Dinamarca). També, durant aquesta
década, les posicions deis governs socialdemócrates alemanys (Brandt i Schmtdt) i
británics (Wilson i Callaghan) s'imposen en Pencara feble estrategia neoliberal. Així, a
la cimera de Paris (1972) es produeix un primer gir social i es proposa a la Comissió el
disseny d'un Programa d'Acció Social (PAS) per la fase 1974-1980. El PAS parteix de!
reconeixement que Pexpansió económica no pot ser una finalitat en ella mateixa, sino
que cal valorar-la en fundó de la seva capacitat per a millorar la qualitat de vida del
conjunt de la poblado europea. El PAS, pero, consisteix mes en una declarado de
voluntats que una acció efectiva. En qualsevol cas, les polítiques socials europees
inicien el seu camí en 4 grans ámbits:

Es concreta el I Programa d'Acció contra la Pobresa, el qual suposa un primer
aveng en la integració deis sistemes nacional de protecció social.
Es regulen certs aspectes del mercat laboral: les directives de salut laboral i de
protecció deis treballadors en cas de regulado de Pocupació, fallida o canvis de
propietat.
S'adopten tres directives básiques respecte la igualtat de genere: respecte els
salaris, les condicions laboráis i la seguretat social.

- Finalment, el nou reglament deis FSE (1971) reforca la lógica de la concentrado
territorial de les actuacions. La posterior creació del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) genera un primer espai de confluencia de les
accions social-regionals europees; embrió del que, a partir de PActa Única
Europea, será Pestratégia de la cohesió.

• 1980-1988: pressions neoliberals i paráüsi social. Durant els anys 80s s'imposa la
nova hegemonía programática neoliberal i euroescéptíca liderada peí govern Thatcher
i, per tant, el frágil desenvolupament de la política social europea pateix fortes
pressions. En el sentit contrari, també durant aquest període figures polítiques com
Mitterrand i Delors aposten per la creació d'un espai social europeu. En aquest sentit,
la Comissió impulsa iniciatives que, d'una banda, pretenen col locar Pocupació en el
centre de la política social europea i que, per altra banda, volen aconseguir pautes de
cooperado ¡ consulta entre els diferents actors vinculáis a la política social. En
qualsevol cas, s'imposa la lógica de percebre la política social com un complement -
necessari pero subordinat- al desplegament del Mercat Únic. Els avéneos en la



creació d'un espai social europeu han estat dones mes que modestos durant la
década deis 80s:

- S'aprova el Programa Pobresa II.
- S'aprova el I Programa sobre Igualtat d'Oportunitats i s'adopta el principi d'acció

positiva (1984).
Entre 1980 i 1987 el Consell paralitza totes les propostes de directives en l'ámbit
social.
Les noves decisions respecte el FSE i el FEDER només intensifiquen lleugerament
les capacitats de coordinado de les poiítiques actives d'ocupació.
Finalment, l'aprovació del Programa d'Acció sobre el creixement de l'ocupació
(1986), proposat per Gran Bretanya, suposa la incorporado a escala europea de la
posició neoliberal que connecta l'ocupació a la desregulació del mercat laboral i al
retall de les despeses en protecció social.

1988-1991: la agenda social del mercat únic. L'Acta Única Europea (AUE) no
introdueix canvis efectius en l'ámbit social, tot i que sí es produeixen algunes
transformacions de carácter simbólic i programátic. Per una banda, els estats
membres de la Comunitat, amb l'excepció de Gran Bretanya, donen suport el 1989 a
la Carta Social de Drets Socials Fonamentals deis Treballadors (la Carta Social
Europea). Es tracta d'un text no vinculant, impulsat a partir de l'acord entre Jacques
Delors i la Confederado Europea de Sindicats i que, per tant, accentua la dimensió
laboralista i minimitza les perspectives de ciutadania. Aquest biaix tindrá una influencia
crucial en la futura configurado de la política social europea. Per altra banda, des del
punt de vista programátic, es produeix la primera reforma important deis Fons
Estructuráis i s'aprova el Programa d'Acció Social peí període 1989-1994. El primer
punt suposa l'arrancada de la política de cohesió que acompanya t'AUE, mentre el
segon pretén desenvolupar alguns deis compromisos de la Carta Social Europea..

1992-1995: política social europea i crisi pos-Maastricht El Tractat de Maastricht
tampoc incorpora millores significatives per l'ámbit social, sino que mes aviat consolida
l'asimetria entre la potent europeizado monetaria i la feble europeítzació social.
Només l'Acord de Política Social, aprovat sense Gran Bretanya com a protocol annex
al Tractat de Maastricht, suposa un tímid aveng. Aquest Acord, junt amb el PAS (1989-
94), genera unes regles de joc mes favorables per la política social, ja que trenca el
principi de la unanimitat i introdueix selectivament la co-decisió parlamentaria. A mes,
aconsegueix desenvoiupar l'agenda social europea intensificant l'activitat en árees
amb certa tradició (mercat laboral, relacions industriáis, formació ocupacional,
ocupado local, etc.) i obrint espais nous que amplíen l'agenda social europea (igualtat
de genere en l'esfera doméstica, exclusió social, salut pública o integrado positiva en
la seguretat social). Totes aqüestes noves activitats conflueixen en la redacció del
Llibre Blanc sobre la Política Social Europea (1994) que inspira el nou PAS (1995-
1997). En aquest document es confirma, d'una banda, la vocació de la UE de no
limitar-se a ser un projecte económic i, d'altra banda, la voluntat de no envair
responsabilitats deis nivells estafáis, regíonals i locáis de govern.

Junt amb l'anterior, cal fer esment a dos iniciatives que complementen el
desenvolupament de la dimensió social europea durant aquest període:

L'aprovació al 1993 del Llibre Blanc sobre Creixement, Competitivitat i Ocupació, el
qual representa haver assumit, encara que sigui parcialment, el fracás de les



posicions neoliberals en el terreny de l'ocupació. Les recomanacions d'aquest text
queden recollides a la cimera d'Essen de 1994.

- Un segon punt d'inflexió en les polítiques europees de cohesió el trobem en la
segona reforma deis Fons Estructuráis (1994), on s'amplien els recursos
disponibles i s'intensifica la dimensió europea de les polítiques de cohesió.

• 1996-1998. Tracta d'Amsterdam i política comú d'ocupació. El Tractat
d'Amsterdam incorpora un nou marc constitucional per la UE i suposa avengos
desiguals per la dimensió social:

- D'entrada, l'antic Protocol Social és acceptat peí laboristes británics i s'incorpora al
redactat del Tractat, incorporant també un capítol d'ocupació que estabilitza i dota
de major rang a les practiques que s'havien anat incorporant des del Consell
d'Essen i que, mes tard, servirán de base per la cimera monográfica sobre l'atur de
Luxemburg (1997).

- També s'amplia l'agenda comunitaria contra la discriminació.
- Per altra banda, es produeix una nova modificació en els processos formáis de

decisió: s'estén el mecanisme de la co-decisió, pero no avanca la regla de la
majoria qualificada.

- Finalment, la resta d'assumptes de l'agenda comunitaria de benestar s'agrupen
entorn al nou PAS (1998-2000)

• 1999-2001: llums i ombre entorn ¡'Agenda 2000. Després de la crisi de la Comissió
Santer, el nomenament d'Anna Diamantopoulou com a responsable de la cartera de
Treball i Assumptes Socials suposa una revitalització, no sense complicacions, de
l'espai social europeu:

- Es consolida el procés de Luxemburg amb l'aprovació de les directives sobre
l'ocupació i amb el Pacte Europeu per l'Ocupació de Colonia de 1999.

- Aquest procés, pero, s'insereix en un escenari de polítiques macroeconómiques
restrictives fixades en el Pacte peí Creixement i l'Estabilitat de 1997 i en
l'anomenat Procés de Cardiff de 1998.
La irrupció de la nova economía també té efectes sobre la política social europea:
el Consell de Lisboa de 2000 aposta per les noves tecnologies de la informado i la
comunicado, com també obra les portes a un cert retorn a l'axioma neoliberal.
De totes formes, l'Agenda de Política Social 2000-2005 sembla conjurar aquesta
possibilitat i opta per triangular economía competitiva, generado d'ocupació de
qualitat i cohesió social. A la práctica, pero, aquests període es caracteritza per
retallades financeres.
Finalment, cal destacar la no incorporado de la Carta Europea de Drets
Fonamentals al Tractat de Niza; la qual cosa suposa una aturada en l'eventual
progrés cap a l'europeítzació de la política social.

En definitiva, a través de les etapes ressenyades hem observat els moviments oscil lant
de la política social europea. Durant els 70s i ets 80s s'apreciava una voluntat teórica de
desenvolupar alió que abans hem anomenat un espai social europeu, tot i que la práctica
desmentía aquesta voluntat. La diversitat i les diferencies socials van augmentar durant
aquest periode. La década deis noranta ens aporta diverses novetats, com ara la
preocupado per la persistencia de l'atur, la necessitat de controlar les despeses publiques
en el nou marc del Mercat Únic i ¡'eventual ampliado cap els pa'ísos de Test. Els resultáis,
en termes de política social, han estat l'exclusió d'aquest ámbit de! Tractat de Maastricht,



una lectura estatalista del principi de la subsidiarietat, el manteniment de la regla de la
unanimitat en espais claus de la protecció social, i l'aprofundiment de certs processos de
segregado i polarització social. Tot i aquest panorama poc esperancador, els reptes que
ens ha llancat l'atur europeu, el progressiu envelliment de la poblado europea, la
intensificado de les tensions social i la propera ampliado d'Europa cap a Test han acabat
per col locar els assumptes social en l'agenda de la política europea. A continuado
veure'm amb una mica mes de detall els continguts d'aquesta agenda.

1.2. ELS CONTINGUTS DE LA POLÍTICA SOCIAL EUROPEA

El desplegament de l'agenda social europea s'ha de contextualizar en el marc del estats
de benestar que s'han anat desenvolupant i consolidant des deis anys cinquanta.
Aqüestes poíítiques estatals s'han estructurat al voltant de 6 grans ámbits d'actuació: la
protecció social, l'educació, l'ocupació, l'assisténcia social, l'habitatge i la familia. Per altra
banda, l'estat de benestar es caracteritza per la seva dimensió fiscal; és a dir, per la
creixent participado deis pressupostos nacionals respecte el PIB. A mes, la despesa en
protecció social es converteix en el motor d'aquests creixement i en la columna vertebral
de la política pressupostária: des del 30-35% de Suécia, Dinamarca o Holanda fins el 15-
17% d'Espanya, Grecia o Portugal. Durant les darreres dues décades, pero, aquest model
s'ha vist sotmés a fortes pressions: el creixement de l'atur (18 milions de persones a la
UE), l'increment de la pobresa, les transformacions demográfiques o els canvis en les
estructures familiars. El resultat ha estat una tendencia a reestructurar les poíítiques
socials en almenys 4 grans direccions:

La dimensió laboral: canvis en els models regulatius del mercat de treball, en els
sistemes de relacions industriáis i en les relacions entre treball i protecció social.
L'ámbit de la lluita contra l'exclusió social: canvis en els servéis personáis i en els
programes de rendes mínimes d'inserció.
La dimensió de genere: canvis en les pautes d'articulació entre el treball assalariat
i el treball doméstic.
La dimensió operativa: emergencia de noves formes de gestió i de processos
d'innovació democrática.

És en aquest entorn, i de forma tardana, on la UE comenca a configurar un espai de
regulado social. Un espai que, per altra banda, no reprodueix la institucionalitat estatal
classica sino que conforma una agenda social específicament d'ámbit europeu. Per tal de
repassar aquesta agenda social europea a continuado en fixarem en el que podrien ser
els seus 5 eixos principáis: les intervencions sobre el mercat laboral, les poíítiques
d'ocupació, les poíítiques de cohesió, les politiques de genere i les poíítiques de lluita
contra l'exclusió social.

• Regulacions sobre el mercat laboral. Tant la diversitat de models estatals com la
presencia d'arguments liberalitzadors han dificultat molt les iniciatives europees
d'integració positiva i regulació deis mercats laboráis. Tot i aixó, com s'observa en el
quadre 1, s'han donat alguns passos. Sense entrar ara en detalls, sí que podem
destacar com el nucli dur de les actuacions fins el Tractat de Maastricht es trobava en
la protecció deis treballadors en cas de finalització de la relació contractual, mentre
que des del 1992 l'émfasi en la flexibilitat ha traslladat les principáis iniciatives a
l'organització de la jornada laboral i a la protecció de les formes atípiques de treball
(temporal i a temps parcial). Finalment, si passem a l'ámbit de les relacions laboráis, el
panorama és encara mes complex. Destacaríem, pero, tant la debilitat de la



negociado col lectiva a nivel! europeu com l'oportunitat de diáleg social que l'escenari
europeu ofereix ais diferents agents.

Quadre 1. Régim europeu de regulado del Mercal de Treball i de les Relacions Laboráis
(Estratégies d'lntegració Positiva)

Temporalitat i
Parcialidad laboral

-D. Protecció salut
laboral contractes
atiples (1991)

-D. Protecció de
l'ocupació pels joves
(1994)
-D. Treball a temps
parcial (1997)

-D. Treball temporal
(1999)

Organizado del
temps de treball

-D. Organizado del
temps de treball
(1993)

-D. Organizado del
Temps de treball II
(2000)

-D. desenvolupament
sectorial de las
DOTT (93 y 00)

-Rec. Treball a
domicili
-Agencia Europa de
Condicíonsde
Trebal! (Dublín)

Iníci' i terminado de la
relació laboral

-D. Protecció deis treballa-
dors per transferencia
depropietat(1977)

-D. Protecció de treballa-
dors per insolvencia (80)
-D. Protecció deis treballa-
dors per acomiadament
co!Lectiu(1975y1992)
-D. Prova d'existéncia de
relació contractual

-P. Códig d'acción per
regulado de l'ocupació

Salut laboral

-D. Salut laboral
(DSL)(1980)

-D. desenvolupa-
ment de la DSL-
1980
-D-Marc de salut
laboral (DSL) (89)

-D. desenvolupa-
ment de la DMSL-
1989

-Agencia Europea
de Salut Laboral

-4°Prog rama-Marco
de Salut Laboral
(96-2000)

Partid pació deis
trebal ladors

-D. Comités de Empre-
sa Europeus (1994)

-D. Estatuís Societat
Europea (2000)

-PD-Marc de participa-
do deis treballadors
-PD. Estatuí de
Cooperatives i
Mútues Europees

-Opinió sobre Salari
just(i993)

-Rec participado em-
pleats en beneficis

-Procés Val Dúchese
Opinions conjuntes

-Convenís col lectius
europeus

Font: Goma (2001)

Polítiques d'ocupació. Mes enllá d'alló esmentat en el punt anterior, els estats
membres de la UE s'han obert cap a la protecció social de l'atur i cap a les polítiques
actives d'ocupació (formado, intermediado i promoció directa). En el quadre 2
apareixen aqüestes iniciatives, distingint entre les mes clássiques i les de nova
generació. Per altra banda, cal teñir present que el rol de la UE en polítiques de
protecció social per atur ha estat molt residual, mentre que ha anat consolidat una
agenda de polítiques actives per l'ocupació.

Quadre 2. Anatomía Básica de les Polítiques d'Ocupació

Polítiques
Clássiques

Polítiques
de Nova
Generació

Polítiques
Regulatíves
Mercat de Treball

-Regulació
de contractes
per a la
inserció

- 35 hores
-temps parcial

Polítiques
Protecció
Social de l'atur

- Prestacions
contributives

- Pensions
assitencials

- Polítiques de
workfare: sub-
sidis vinculats
a la inserció

Polítiques Actives d'Ocupació

Formado

Programes
Formació
Ocupacional
Continua
Dispositius
Formació-
Inserció

Orientació i
Intermediado
Laboral

Servéis públics
Centráis i en
monopoli

Empreses de
Treball
Temporal

Promoció
Ocupació

- Plans
ocupació
Comunitaria

- Nous
jaciments

- Pactes
Territo riáis

Font: Goma (2001)



Polítiques de cohesió. A la lógica mercantil dominant en el procés d'integració
europea, se ii ha afegit tradicionalment una voluntat equilibradora. Així, el propi Tractat
de Roma incorporava el Fons Social Europeu (FSE), poc després, al 1962, es va crear
el Fons Europeu de Garantía Agrícola (FEOGA) i, finalment, al 1975, va néixer el Fons
Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER). L'Acta Única Europea de 1986 va
suposar un punt d'inflexió en aqüestes primeres i modestes iniciatives, i va consolidar
el Fons Estructuráis (FE) i una política de cohesió mes estratégica i articulada. En el
quadre 3 presentem esquemáticament l'arquítectura d'aquesta política per al període
1994-1999, distingint les tres polítiques sectorials (desenvolupament regional, social i
desenvolupament rural) amb els seus respectius objectius, iniciatives i fons de
financament.

Quadre 3. Politiques de Cohesió: 1994-

POLÍTIQUES DE DESENVOLUPAMENT REGIONAL

1999

OBJETIUS

(1) Desenvolupament regions amb
renda inferior al 75% UE

(2) reconversió zones industriáis
en declivi i crisi

(6) desenvolupament regions amb
molt baixa densitat poblacional

INICIATIVES COMUNÍTÁRIES

-URBAN -RESIDER
- INTERREG - PEACE
- REGÍS - RECHAR
- PYME -RETEX
-TEXTIL -KONVER

FONS PRINCIPALS
(Fons de suport)

-FEDER
(FSE, FEOGA, IFOP)

-FEDER
(FSE)

-FEDER

POLÍTICA SOCIAL

OBJETIUS

(3) Lluita contra l'exciusión laboral
i per la igualtat de genere

(4) adaptado capital huma ais
canvis sistemes productius

INICIATIVES COMUNÍTÁRIES

- YOUTHSTART - NOW
- HORIZON - INTEGRA
-ADAPT

FONS PRINCIPALS
(Fons de suport)

- FONDO SOCIAL EUROPEO

- FONDO SOCIAL EUROPEO

POLÍTICA DE DESENVOLUPAMENT RURAL

OBJETIUS

(5-a) adaptado estructures
agráries i pesqueres

(5-b) desenvolupament zones rurals
de baix nivell de renda agraria

INICIATIVES COMUNÍTÁRIES

- PESCA

- LEADER

FONS PRINCIPALS
(Fons de suport)

- FEOGA, IFOP

- FEOGA, IFOP
(FEDER, FSE)

Font: Goma (2001)

Durant aquest període (1994-1999) ['estrategia de cohesió comunitaria comporta una
despesa d'uns 150.000 milions d'euros (36% del pressupost de la UE, 1% de la
despesa pública deis estats, o 0,46% del PIB de la UE). D'aquest paquet
pressupostari, uns 130.000 milions (el 86%) es destina a iniciatives dissenyades pels
estats, mentre que només 15.000 milions (un 10%) es dedica a iniciatives estrictament
comunitáries. S'ha millorat respecte el període 1988-1993, pero encara s'observa un
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baix nivell d'europeítzació en la formulado deis programes. En el marc de les
Iniciatives Nacionals, les despeses en política social (lluita contra l'atur, igualtat de
genere i formado) se sitúen al voltant del 47.000 milions d'euros, la qual cosa
representa un 36,6% de la despesa nacionalment programable per la cohesió. Les
polítiques regionals están clarament per sobre en nivell de despesa (uns 69.000
milions d'euros), mentre que les polítiques de desenvolupament rural están per sota
(uns 12.000 milions d'euros). En quan a les Iniciatives Comunitáries, ets programes
socials s'enduen uns 4.000 milions d'euros (30,3%). En tots dos casos, la distribució
de la despesa social per grans blocs d'estats de benestar segueix pautes similars: en
els paísos de l'arc mediterrani es concentra el 50% deis recursos de programado
estatal i ef 45% de les iniciatives comunitáries {quadre 4).

Quadre 4. Despesa social de les polítiques de cohesió (en milions d'euros)

Paísos

Escandinaus

! Continentals

Anglosaxons

M edite rránis

Total

INICIATIVES ESTATALS

Política
Regional

1110

11182,2

6122

50934

69348,2

Política
Social

2726

13495

7337

23558

47116

Política
Rural

648,5

7546,3

1256,3

2795,2

12246,3

Total

3484,5

32223,5

14715,3

77287,2

12246,3

INICIATIVES COMUNITÁRIES

Política
Regional

149,2

2776,3

1101

3822,4

7848,9

Política
Social

154,2

1400,4

772

1950,3

4276,9

Política
Rural

01,1

558,2

212

1163,9

2015,2

Total

384,5

4734,9

2085

6936,6

14141
Font: Goma (2001)

Tots els recursos destinats a les polítiques socials de la cohesió es gestionen a través
del Fons Social Europeu (FSE). Respecte les Iniciatives Nacionals, un 56% deis FSE
s'acumulen en els territoris d'objectiu 1 i 2; mentre que aquest mateixos territoris
s'enduen el 47% deis recursos de les Iniciatives Comunitáries. En conclusió, tant si es
pren la distribució territorial per blocs d'estats de benestar com si s'adopta la
classificació deis territoris en funció de la seva renda, s'observa una forta focalització
regional en les polítiques social de la cohesió. Cal destacar també que la distribució
interna de la dimensió social destina un 49,2% deis seus recursos a programes contra
l'atur i l'exclusió laboral {HORIZON, INTEGRA, YOUTHSTART), un 47,7% a polítiques
actives d'ocupació (ADAPT), i un 3,1% a programes d'igualtat de genere en el mercat
laboral (NOW).

Molt a grans trets, el període 1994-1999 dibuixa una equació senzilla, la formula terc-
terc-meitat: un terg del pressupost comunitari per la cohesió, un tere de la cohesió per
les polítiques socials, i la meitat de la dimensió social de la cohesió per els paísos del
sud. Amb l'entrada del segle XXI aquesta equació s'ha revisat a la baixa. Si prenem en
considerado l'Agenda 2000 i la reforma de la política de cohesió peí període 2000-
2006 (quadre 5), sembla evident que s'ha donat un pas endarrera. A mes a mes, es
planteja un interrogant estratégic de futur crucial: l'equació "terg-terc.-meitat" podia ser
un punt de partida acceptable per enfortir la cohesió a l'Europa deis 15, pero pot ser el
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mateix quan pensem en l'Europa deis 27? Sembla ciar que no i també sembla ciar que
o s'imprimeix un gir en la voluntat política a partir del 2007 o la feblesa de la política de
cohesió será un llast molt pesat per continuar amb un procés de construcció europea
mínimament solidan.

Quadre 5. Els 5 punís principáis de la cohesió social peí período 2000-2006

S'estableix una xifra de despesa estructural global de 213.000 milions d'euros, la qual cosa -per
primer cop- suposa un caíguda de tres punts (del 36% al 335) en la participado de la cohesió sobre la
despesa comunitaria.

Es dissenya una reducció i simplificado deis objectius. Aquests queden reduíts a tres: dos objectius
de política regional (suport a les regions amb rendes inferiora al 75% de la mitjana UE i suport a les
regions en procés de reconversió estructural, ja siguí industrial, urbana, rural o pesquera) i un objectiu de
política social (formado i promoció de l'ocupació, especialment entre els grups mes vulnerables).

Retrocedeixen les dimensions federáis i socials de la cohesió. Les Iniciatives Comunitáries passen
del 10% al 6% i els recursos destinats a la dimensió social (objectiu 3) passen deí 33% al 14% (tot i que
en aquest 14% caldria afegir-hi els recursos estatals que financiaran el PNAE, en el marc de l'Estratégia
Europea per l'Ocupació).

Es dissenya una reducció i simplificado de les iniciatives comunitáries. Les que afecten a la política
regional passen de 10 a 3 (INTERREG, URBAN, LEADER) i les afecten a la política social de 5 a 1
(EQUAL). Cal destacar, com a aspecte posítiu des de la perspectiva social, que els 3 programes regionals
presenten una forta vocació de concentrar recursos en árees socíalment deprimides.

Cada Iniciativa Comunitaria es connecta a un sois Fons Estructural. Així, el programa EQUAL será
fínangat només a través del FSE.

Font: Goma (2001)

Polítiques de Genere. En les societats europees de fináis del segle XX principis del
XXI, les desigualtats entre homes i dones no han desaparegut. En aquest terreny, la
UE ha jugat un paper rellevant. De fet, la propia agenda social europea comenca a
caminar amb les tres directives clássiques en materia d'igualtat deis anys setanta. Ja
en els vuitanta i en un context de domini neoliberal, la Comunitat impulsa el principi
d'acció positiva, desenvolupat en la lluita contra l'atur diferencial de les dones i en els
dos programes d'acció per a la igualtat d'oportunitats (1982-85 i 1986-90). Finalment,
en els norantes, la UE pren decisions estratégiques com ara situar la igualtat en el
nucli de les interaccions entre les esferes professionals i familiars, o apostar per la
transversalitat (mainstreaming) de la igualtat de genere {quadre 6).
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Quadre 6. Polííiques europees d'igualtat entre homes i dones

Régim Europeu de regulado de la
¡gualtat de genere

-D. Igualtat: accés, forma-
ció ipromoció (1976)

-D. Igualtat salaría! (1977)
-D. Igualtat: seguretat social

(1979)
-D. Igualtat: seguretat social

corporativa (1986)
-D. Igualtat en el régim d'auto-

ocupació(1986)
-D. Protecció laboral dones

embarassades (1989)
-D. Protecció dones embaras-

sades: salut laboral (1992)
-D. Permisos de Matemitat

(1996)
-D. Cárrega de la prova:

discrim ¡nació sexual
-PD. Revisíó D.lgualtat 1976
-PD. Conciliació entre

familia y treball

Bloc regulatiu no vinculant d'igualtat
de genere

-Rec. Acció Positiva (1984)
-Resol. Combat aturfemení (1984)
-Rec. Formado ocupacional
i igualtat de genere (1987)

-Resol. Reintegrado tardana
en el treball assalariat (88)
-Rec. Protecció dignitat de
les dones

-Códig de practiques en caso
de abús sexual (1991)

-Rec. Cura Infantil (1992)
-Resol, imatge de la dona en
publicitat y medis (1995)

-Rec. Participado equilibrada
d'homes i dones en la presa de
decisions(1996)
-Comunic. Individualizado de
drets(1997)

-Guia de bones practiques: treball i
atenció ais infants (1997)

Programes d'acció i xarxes europees
d'igualtat de genere

-1 Programa Comunitari
d'igualtat d'Oportunitat
(1982-1985)

- II Programa Comunitari de
d'igualtat d'Oportunitats
(1986-1990)

- III Programa Comunitari
d'igualtat d'Oportunitats
(1991-1995)

- IV Programa Comunitari
d'igualtat d'Oportunitats
(1996-2000)

- IRIS I Dones i Formado
Ocupacional (1988-1993)

-IRIS II Dones i Formació
Ocupacional (1994-1998)

- Programa d'acció sobre
abuso sexual en el treball

- Deu xarxes Europees d'igualtat
entre homes i dones.

Font: Goma (2001)

Politiques de lluita contra la marginado i l'exclusió social. Durant les darreres
dues décades s'han produít una serie de canvis que ens han condu'ít a parlar de
l'exclusió social com un nou fenomen que defineix situacions intenses,
multidimensionals i complexes de marginació social. La necessitat d'articular
respostes politiques davant els reptes de l'exclusió social conforma un deis grans
eixos de reestructurado de l'estat de benestar clássic. En aquest ámbit, la UE ha jugat
un paper alhora rellevant i menor.

En el terreny estríete de la pobresa, la UE ha desenvolupat tres Programes Marc
d'Acció Comunitaria (entre 1975 i 1994) amb un pressupost global d'uns 100 miíions
d'euros i uns 130 projectes concrets de base territorial. El programa Pobresa III {1989-
1994) va permetre desenvolupar 41 projecte pilot de carácter innovador en la lluita
contra l'exclusió social. Paral lelament, ta UE ha expressat dos posicions de valor
estratégic: la resolució sobre el combat contra l'exclusió de 1989 i la recomenació
sobre la suficiencia de recursos en el programes d'assisténcia de 1992. L'activisme
comunitari de principis deis noranta en la lluita contra la pobresa contrasta, pero, la
parálisis d'aquesta línia d'actuació a partir de 1994, quan -després de valorar e!s
métodes i els resultats de Pobresa III- el Consell va denegar l'aprovació del IV
Programa d'Acció Comunitaria contra l'Exclusió (1994-1999). Malgrat la gravetat de la
situado generada, en part per la posició del govern demócrata-cristiá alemany,
l'Agenda de Política Social 2000-2005 obra certes perspectives de futur: s'afirma el
compromís d'aprovar un nou programa d'acció contra la discriminado i s'aprecia certa
voluntat de connectar amb la pista histórica que havia deixat encetada Pobresa III. A
banda del concepte d'exclusió, l'edat, l'origen étnic-cultural i les discapacitats també
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han operat com a criteris per generar programes europeus contra la marginado social
{quadre 7).

Quadre 7. Polítiques contra l'exclusió social a le UE

POBRESA

EXCLUSIÓ LABORAL

IMMIGRACIÓ

SOCIOSANITARI

PERSONES
GRANS

RÉGIMEN REGULATIU EUROPEU

- Resolució sobre combatre l'exclusió (1989)
- Recomenació suficiencia de recursos en

Programes de assisténcia (1992)

- Directiva educado filis d'immigrants (1977)
- Resolució contra el racisme (1986-1990)
- Comunicado sobre immigració (91-94)
- Informe educado filis d'immigrants (1994)
- Comunicado sobre racisme,

xenofobia y antisemitisme (1995)
- Directiva d'igualtat i no discriminado

en funció de l'origen étnico (2000)
- Directiva d'igualtat i no discriminado

étnica en la esfera laboral (2000)

- Resolució ocupado persones amb
minusvalies (1986)

- Resolució integrado escolar (1990)
- Comunicado iguatat oportunitals (1993)
- Informe accés al transport (1996)

- Recomenació sobre política comunitaria
cap a persones jubilades (1982)

- Resolució tarja cultural y transports per a
persones majors de 60 anys (1989)

- Resolució sobre programes de
jubilado flexible (1993)

PROGRAMES D'ACCIO
IXARXESEUROPEES
-POBREZA i (1974-1980)
- POBREZA II (1985-1989)
- POBREZA III (1989-1994)
- Observatori polítiques

nacionals contra l'exclusió
-ERGO I (1989-1992)
-ERGO II (1993-1996)

-RIMET(desde1991)
-ELAINE(desde1993)
- Programa comunitari
contra el racisme

- Any contra el racisme (1997)
- Agencia Europea contra el Racisme
i la Xenofobia de Viena

- Programa d'Acción contra la
Discriminado (2001-2006)

-HELIOS I (1988-1991)
-HELIOS II (1993-1996)
-HELIOS III (1996-2000)
- Sistema HANDYNET
-TIDE (1991-1995)
-TELEMTICS (1996-2000)
- Programa contra drogues (96-00)
- Programa prevenció SIDA (96-00)

- Programa comunitari cap a
las persones majors (1991-1996)

-TIDE (1991-1995)
-TELEMATICS (1996-2000)

1.3. TEMES CLAUS EN LA POLÍTICA SOCIAL EUROPEA

A partir d'observar en els apartats anteriors l'origen, l'evolució i els continguts de la política
social europea votem identificar el que, des del nostre punt de vista, son quatre
polémiques o debats clau per al futur de la política social europea: la posició de la política
social europea respecte la política económica europea, la relació entre la política social
estatal i/o la supra-estatal, l'orientació a través del mercat o de la ciutadanía de la política
social, i la relació entre creixement económic i polarització social.

• La posició de la política social europea respecte ¡a política económica europea.
La política social europea, expressat de forma plañera, no té un status propi sino que
apareix com un conjunt d'actuacions subordinades ais resultáis de la política central
que impulsa el mercat únic europeu. La dimensió económica, amb d'altres paraules,
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s'imposa a la social. L'ampliació de la UE cap al est i el centre d'Europa expressa el
dilema de la posició de la política social europea en tota la seva cruesa, ja que; per
una banda, ens trobem amb la voluntat (central) d'impulsar una incorporació d'aquests
paísos a les lógiques del capitalisme de mercat a través d'unes polítiques
económiques decidides i, per altra banda, és ciar que l'esperanga de la poblado que
s'incorpora a la UE és que aqüestes polítiques o les que siguin els serveixin per a
aconseguir el nivell de vida i el benestar del que gaudeixen els seus ve'íns occidentals.
Sembla, per tant, que per els líders polítics l'ampliació del mercat és un objectiu
finalista, amb entitat propia, mentre que peí conjunt de la població es tracta d'un
instrument per aconseguir un objectius de carácter social. Pensem, en definitiva, que
ens trobem davant d'una font potencial de tensions i conflictes.

Les projeccions estatals i supra-estatals de la política social. Un deis debats
permanents entorn la política social a la UE té a veure amb el debat entre
i'harmonització deis sistemes de protecció social (imposada supra-estatalment) i el
respecte a les particularitats i les diversitats de cada estat. Des del primer punt de
vista, es considera que els diferents estats haurien d'adaptar els seus sistemes de
seguretat social a un model homogeni; evitant, d'aquesta manera, les possibilitats de
l'anomenat turisme social. Amb d'altres termes, sense una política supra-estatal que
harmonitzi els diferents nivells de cobertura social, existeix la possibilitat que tant els
usuaris com els estats utilitzin aqüestes diferencies en benefici propi. També és cert,
pero, que I'harmonització requereix que els diferents estats que formen part de la UE
augmentin o disminueixin els seus nivells de cobertura fins arribar a un punt de
convergencia, la qual cosa no és gens fácil d'aconseguir ni pels uns ni pels altres.
Davant d'aquestes dificultáis, Delors va impulsar una posició de compromís que
suposava l'acceptació de la diversitat en un marc de coherencia. Aquesta .posició,
pero, pot ser sostenible en una Europa de 15 on hi ha certes semblances básiques
entre els estats membres, pero molt mes difícil articular en una Europa ampliada a 25
o 30 on alió que destaca son precisament les diferencies. Així dones, les condicions
que han permés mantenir fins ara la política social en l'esfera estatal poden modificar-
se amb el procés d'ampliació; el qual, de nou, es convertirá en una font de tensió per
un deis temes centráis en el disseny de la política social europea. Aqüestes dificultáis
obligaran a la política social de la UE a explorar alternatives que vagin mes enllá del
tradicional enfrontament entre una harmonització tecnocrática que infravalora el
pluraüsme estatal i la imposició d'un principi de subsidierietat interpretat com una
coartada per a limitar la construcció d'un espai social europeu. Tal com ens proposa
Goma (2001), caldrá experimentar amb plantejament menys dicotómics i mes
complexos; amb posicions que superin la tradicional distinció entre les dimensions
estatals i supra-estatals i que, d'aquesta forma, ens condueixin cap a escenaris del
que s'ha anomenat un govern multi-niveli o una articulado reticular -en xarxa- de les
polítiques europees.

La política social entre el mercat laboral i la ciutadania política. Des del punt de
vista que s'ha imposat a la UE, la política social es defineix com la suma de les
diferents polítiques destinades a respondre ais reptes del mercat i a anticipar les
condicions que han de permetre la llibertat de moviments deis treballadors, els
capitals, els béns i els servéis. De forma alternativa, la política social europea podría
quedar determinada per altres criteris com ara la necessitat, el mérit o la inclusió en la
comunitat política. Des d'aquesta óptica, la política social no es limitaría a garantir
determinades condicions laboráis (a través de les quals es suposa s'adquireixen
certes garanties socials) sino que utilitzaria la condició de ciutadá europeu com a
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garantía per a gaudir de determináis drets i obligacions. La protecció social, amb
d'altres termes, no dependria de la posició en el mercat laboral sino de la condició de
membre d'una comunitat política. La UE sempre ha optat per la primera posició, la
qual cosa ha provocat tensions en la mesura que l'atur i la precarietat laboral han
caracteritzat els darrers temps. El procés d'ampliació, com és fácil suposar, pot
incrementar les pressions de l'atur i la precarietat laboral i, en conseqüéncia,
intensificar les dificultáis per a mantenir una política social basada en la participació en
el mercat laboral.

• Les tendéncies cap el creixement económic i/o ¡a polarització social. Connectant
amb el punt anterior, la majoria deis observadors coincideixen en que la centralitat
atorgada a la llibertat de moviments i ais drets laboráis ha acabat per difuminar la
preocupació per les implicacions que el mercat comú té sobre la creixent població no
inclosa laboralment. Amb d'altres termes, el mercat únic provoca processos de
polarització social i territorial, mentre que les polítiques socials no son prou fortes per a
compensar aquests efectes i per frenar el creixement de fenómens com els de
l'anomenada nova pobresa. A mes, la UE no té una política adrecada ais col lectius en
perill o en situació d'exclusió social (com ara la gent gran, les famílies monoparenntals
o les persones amb rendes baixes), sino que, per una banda, assumeix el carácter
estructural de la pobresa i així la necessitat d'abordar-lo a través de generar
condicions per al desenvolupament (mai transferéncies) i, per altra banda, la
confinado d'aquests assumptes en l'espai estatal. En aquest marc, les tensions social
generades per un eventual procés d'ampliació no trabaran vies de canalització i, per
tant, incrementaran la contradicció d'un model capac, d1 intensificar simultániament el
creixement económic i la polarització social.

Tal com hem intentat exposar en les pagines anteriors, tant el passat com el present de la
política social europea es caracteritzen per la necessitat de fer front a un seguit de
dilemes que l'han col locat en una situació de permanent debilitat. El procés d'ampliació
que la UE ha d'emprendre en els propers anys modificará substancialment Pescenari
europeu i, en conseqüéncia, pot afectar les formes i els continguts de les seves polítiques
socials. En el proper apartat partim de les descripcions ¡ análisis fets fins el moment per tal
de presentar una valorado sobre les expectatives de futur d'un espai social europeu.

2. L'AMPLIACIÓ I LES EXPECTATIVES DE LA POLÍTICA SOCIAL
EUROPEA

Observant els orígens i l'evolució de la política social europea, hauríem d'intentar projectar
les seves principáis expectatives.de futur. Aquest exercici, pero, no és gens simple, ja
que, d'entrada, s'identifiquen forces que la pressionen en direccions diverses i que, per
tant, obren importants interrogants sobre quina d'aquestes tendéncies acabará imposant-
se. La política social europea, amb d'altres paraules, sembla trobar-se en un encreuament
on al conductor li toca decidir quin deis camins agafar: les possibilitats son dones
diverses, mentre que el paper deis conductors de la construcció europea será crucial per
triar-ne una o altra.

En qualsevol cas, com afírmávem fa un moment, les expectatives i les pressions son
diverses. En primer lloc, és possible fer una lectura de la historia de la política social'
europea que ens permeti pensar que aquesta s'intensificará en el futur mes immediat. Dos
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arguments ens ajudarien a justificar aquesta posició: les relacions históriques entre, d'una
banda, processos d'ampliació territorial i d'intensificació de les polítiques socials i, d'altra
banda, els moments de crisi deis estats de benestar i el major émfasi en la dimensió
europea de les polítiques socials.

• Tal com hem vist en el breu recorregut historie presentat en el primer apartat, els
moments d'ampliació territorial que ha protagonitzat la UE acostumen a venir
acompanyats de processos d'intensificació de la política social europea. Aixó
s'observa amb especial claredat en l'ampliació que la UE va experimentar cap el sud
durant les décades deis 70s i els 80s. La ampliado cap el sud va suposar la
incorporado d'uns paísos amb un potencial económic inferior a la mitjana UE i,
consegüentment, un important repte per la solidaritat europea. Aquest repte es va
materiatitzar en les diferents reformes i ampliacions de les polítiques de cohesió. Molts
analistes justifiquen aquests canvis menys en termes de solidaritat social i mes com
una forma de comprar l'acceptació del mercat únic per part d'uns paísos que, degut a
la seva feblesa relativa, no en serien els seus principáis beneficiaris. En qualsevol
cas, siguí quina siguí la motivado, el que sembla ciar és que aquests processos
d'ampliació de la UE han suposat un increment deis fons de cohesió i una
intensificado de les polítiques de solidaritat social i territorial.

En els inicis deis segles XXI ens trobariem dones en una situado similar a la deis anys
70s i 80s. L'ampliació de la UE cap a Test pot comportar un augment d'entre 250 i 500
milions de persones, mentre que el PIB d'aquesta nova UE ampliada no
s'incrementaria en mes d'un 5%. Aqüestes dades ens mostren amb claredat el
diferencial de desenvolupament d'uns i altres, com també la magnitud del repte de
solidaritat que aquest nou procés d'ampliació comportará. Si hem de fer cas a
l'experiéncia histórica, aquest repte hauria d'impulsar una nova intensificado de les
polítiques de cohesió social i territorial; encara que només sigui per comprar la
integrado d'aquest nous paísos en un mercat en el qual serán les peces mes febles.

• A mes a mes, com també ja havíem esmentat, sembla existir certa coincidencia
histórica entre els moments de crisi deis estats de benestar i d'impuls de la
europeVtzació de les polítiques socials. Aquesta coincidencia s'explicaria de forma molt
simple a través de la voluntat deis estats de reteñir les polítiques socials en moments
de popularitat de les mateixes i d'expulsar-les quan els vents bufen en d'altres
direccions.

Així dones, en la mesura que el procés d'ampliació cap a l'est coincideix amb un
moment on, per expressar-ho en termes gráfics, el mercat és mes popular que el
benestar, cabria esperar una menor determinado per part deis estats a l'hora de
reteñir les polítiques socials i, conseqüentment, una major oportunitat per la seva
europeítzació. A mes, la major popularitat del mercat es detecta no només en els
estats membres de la UE sino també, fins i tot amb mes intensitat, en els estats que
esperen incorporar-s'hi. De fet, els paísos candidats (potser no les seves poblacions)
semblen mes interessats en el mercat que no en un desprestigiat estat de benestar.
En la mesura que aquesta percepció es consolidi i impregni el cor de la vella i la nova
Europa será mes fácil que els estats deixin el monopoli de les polítiques de benestar i
que, necessáriament, aqüestes se situín en l'escenari europeu. En aquesta direcció, la
europeítzació de les polítiques socials podria ser el resultat de la derrota definitiva deis
estats de benestar.
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Davant d'aquests arguments, n'hi ha d'altres que ens conduirien en una direcetó oposada i
que ens servirien per a justificar una eventual relació entre l'ampliació de la UE cap a Test
i la definitiva residualització de la dimensió social europea. En aquest sentit, podem fer
esment a la recent revisió a la baixa de les polítiques de cohesió, les dificultáis de ferfront
a Tambada d'una gran diversitat, o la consolidado d'unes tendéncies de fons que semblen
condemnar la política social europea a una situado de marginalitat crónica.

• Respecte el primer punt, ja hem vist en primer apartat d'aquest document com el
paquet per a la cohesió peí període 2000-2006 ha suposat un punt d'inflexió en el
creixement que aquests fons havien experimentat durant els darrers 25 anys. Potser
no podem parlar d'una reducció en termes absoluts, pero sí d'una congelació i, a mes,
d'una congelació que es produeix en un moment on els grans reptes de la solidaritat
amb l'est ens farien pensar en la necessitat d'augments substanciáis. De fet, pensem
que aquesta congelació es pot interpretar com un avís, com una declarado a través de
la qual es vol deixar ciar que no s'está disposat a pagar relevada factura d'una
ampliado on el criteri de la solidaritat hi jugui un paper relíevant.

En aquest sentit, el Consell de Berlín de 1999, després de fixar-se la ampliado com a
prioritat, va acordar destinar 213 bilions d'euros a les operacions estructuráis que
necessiten els actuáis membres de la UE peí període 2000-06 (primera congelació
deis FE), destinar, durant aquest mateix període, 7,3 bilions d'euros d'ajuts al pre-
ingrés i 3,96 bilions d'ajusts al pos-ingrés del paísos candidats a la integrado, i que
l'esforc de solidaritat de la UE tenia un sostre (no podia superar el 0,46% del PIB de la
UE ni el 4% del PIB deis futurs membres de la UE). Aqüestes dades il lustren el
missatge al que ens referíem anteriorment; un missatge a través del qual es proclama
la revisió a la baixa de les polítiques de solidaritat i, per tant, la definitiva
residualització de les polítiques socials europees.

• Per altra banda, el modest progrés que en les darreres décades havia experimentat la
política social europea no es basava en la convergencia sino en la coherencia. És a
dir, es reconeixia la dificultat d'igualar els nivells de protecció social entre els diferents
paísos, mentre que es prefería pensar que les seves diferencies es diluí'en en el marc
d'uns principis básics compartits a partir deis quals es podia avancar en la creado
d'un espai social europea Aquest marc de coherencia a partir del qual anar construint
la política social europea té cert sentit quan parlem de l'Europa deis 15, pero molt
menys quan ens referim a la del 25 o 30. En aquesta Europa ampliada s'accentuen
les diferencies tant substantives com valoratives i, per tant, es fa molt mes difícil
trabar un denominador comú. Davant d'aquesta dificultat, com també de la
impossibilitat d'iniciar processos de convergencia real, el que pot succeir és que la
política social europea perdí intensitat.

• Finalment, també es pot argumentar que l'ampliació amplifica els dilemes de la
política social europea i que reforca les seves tendéncies dominants: subordinado
respecte les polítiques económiques, estatalització deis assumptes socials, restricció
deis continguts de la política social a l'ámbit de la inclusió laboral, i tendéncies a
intensificar la polarització social. Si aixó és així, llavors la política social europea
trabaría en el procés d'ampliació la definitiva subordinado ais dictats de la
globalització económica. L'ampliació, des d'aquesta perspectiva, suposaria una
extensió de l'área de lliure mercat, pero no vindria acompanyat de la creado d'un
espai social europeu que compenses els efectes polaritzadors d'aquest mateix
mercat.
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Totes aqüestes consideracions, com ja havíem anticipat, ens porten a conclusions
contradictóries o, si es prefereix, a identificar un futur no condicionat per cap tendencia
dominant sino obert a alternatives diferents. El fet de seguir un camí o un altre, de triar
una alternativa o una altra, dependrá, des del nostre punt de vista, de les opcions que
prenguin els responsables de la construcció del projecte europeu.

• En primer lloc, els discursos político-ideológics dominants condicionen les possibilitats
d'una intensificado o d'una residualització de la política social europea. Si es
continúen imposant les posicions neoliberals deis darrers anys, l'ampliació es limitará
a l'ámbit económic; mentre que les alternatives només poden aparéixer si, al contrari,
s'introdueixin altres discursos que subratllin l'especificitat social del model europeu.

• En segon lloc, des d'una óptica mes político-institucional, la profundització de la
política social europea només es pot donar si ve acompanyada d'un procés de
reforcament democrátíc i de la creació d'una politeia en el marc de la UE. Optar per la
democratització de la UE significa, pero, debilitar ais estats com a actors polítics
dominants i, en conseqüéncia, desperta unes resisténcies difícils de superar.

Sense entrar ara en especulacions sobre les expectatives ideológiques i democrátiques
de la UE, segurament no és massa agosarat afirmar que la situado d'aquests dos punts
no ens permet ser massa optimistes sobre el futur de la política social europea. En els
darrers anys hem vist com es reforcaven les posicions deis defensors del mercat, alhora
que estem assistint a un replegament estatal enfront de les pressions de la globalització.
Aquest entorn deixa poc marge a la política social europea.

Aqüestes tendéncies, pero, poden xocar amb una realitat i uns processos socials que
reclamin esforcos de cohesió per a mantenir uns mínims d'equilibri i estabilitat. Aquesta
reclamado, a mes, pot veure's incrementada en aquells paísos que, per manca de
tradicíó, no compten amb el coixí que suposa ['herencia d'un estat amb certa capacitat de
protecció social. En aquest sentit, l'ampliació de la UE cap a Test pot suposar una pressió
que obligui a desplegar alguns instruments de política social fins i tot quan aquesta no
sigui la voluntat deis responsables de la construcció europea.

3. ELS IMPACTES SOBRE L'ESPAI SOCIAL CÁTALA

En base al tipus d'análisi que hem desenvolupat en aquest document es fa difícil establir
quins serán els impactes de l'ampliació Europea sobre el que podriem anomenar l'espai
social cátala. De totes formes, podem fer alguna reflexió entorn al que pensem son els
dos interrogants centráis: el primer és un interrogant que vol valorar l'efecte directe de
l'ampliació sobre l'espai social cátala, mentre que el segon vol plantejar-se la cadena
d'efectes entre ampliado, canvis en la política social europea i els efectes d'aquests
canvis a Catalunya. En concret,

- En quina mesura l'ampliació de la UE intensificará o disminuirá les tendéncies a la
polarització social actualment existents a Catalunya?

Fins a quin punt la modificado deis recursos i els continguts de la política social
europea que comportará el procés d'ampliació afectará a Catalunya?
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Respecte el primer interrogant, els impactes directes de l'ampliació sobre Catalunya
poden ser positius en termes económic i mes ambivalents en l'ámbit social.
Probablement ens trobarem en una situado on la posició de Catalunya respecte el
conjunt de la UE será mes competitiva i, per tant, podrá treure profit de l'ampliació.
Aixó no evitará, pero, que la intensificado de les dinámiques cap a la polarització i
Pexclusió no es deixin sentir. Catalunya es pot convertir en un territori competitiu de
cara a l'exterior, pero socialment polaritzat en el seu interior. Fins i tot, a la vista del
que ha succeit en els darrers anys, podríem considerar que aqüestes dues forces no
només no son oposades sino que es reforcen mutuament.

En quan al segon interrogant, no pensem que les transformacions que pugui
experimentar la política social europea tinguin un gran efecte sobre Catalunya. Com
hem vist, les tendencies mostren una voluntat de reduir els recursos per a la cohesió,
tot i que a Catalunya -que no és territori objectiu 1- aquesta reducció no l'afectará de
forma significativa.

4. CONCLUSIONS
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0. Introducció

La política d'habitatge no forma part de les competencies assignades pels
tractats, a la Unió Europea. Les polítiques estatals o regionals son
sobiranes i la Unió Europea es regeix en aquest camp peí principi de
subsidiarietat.

Sens dubte, la gran complexitat d'instruments i mesures que configuren
una política d'habitatge, entesa en un sentit ampli, i la gran diversitat
d'articulacions que aquests instruments adopten a cada país, va
desaconsellar d'interferir des d'un nivell comunitari. D'altra banda, la gran
majoria de polítiques d'habitatge europees fins ais anys vuitanta, s'havien
mostrat capaces de donar resposta a les necessitats deis ciutadans
respectius, amb autonomía de funcionament i de finangament, sense
recolzament comunitari.

No obstant aixó, en els darrers vint anys, de forma paral lela a la
progressiva obertura de les polítiques d'habitatge al lliure funcionament
deis mercats, han anat prenent eos en el sí d'Europa un conjunt de
problemátiques d'habitatge que es mostren resistents a les mesures
internes deis paísos, bé sigui per insuficiencia deis recursos esmercats,
bé per la inadequació deis instruments. Assenyalem com a mes rellevants
i mes comunes, les problemátiques d'accés a un habitatge per part deis
joves, la caiguda de l'oferta d'habitatge de lloguer (especialment, el
social), la inadequació deis habitatges deis pares existents per a la gent
gran i per a les persones amb disminució que els ocupen, el
malbaratament de recursos que suposa la presencia abundant - i molt
elevada en algunes zones- d'habitatges desocupats permanentment, la
degradado de determináis barris antics, conseqüéncia i causa, alhora, de
processos d'exclusió social, la degradado de barris de construcció
intensiva i de baixa qualitat (pública i privada) en els anys 60 i 70, que no
han seguit, a mes, programes de manteniment, el creixement del nombre
de persones sense sostre, la presencia creixent de persones immigrades
mal tolerades, des del puní de vista de l'habitatge, per part de propietaris i
veíns, o la proliferació de situacions abusives en la contractació
d'allotjament per a col lectius amb menys recursos i amb menys capacitat
de negociació.

Aqüestes problemátiques preñen formes diferents o son de diversa
magnitud, segons que els mercats d'habitatge resultin mes o menys
eficients en l'objectiu de proveir tothom d'habitatge digne.

Ates que el finangament és una pega clau en aquest sector, es podría
pensar que la forta integració deis mercats financers a nivell europeu



propiciaría que els mercats d'habitatge s'anessin igualant, pero, de
moment, la constatado és que els tipus d'interés hipotecaris, les
condicions deis préstecs i els preus deis habitatges segueixen pautes
diferents en cada país i comporten així nivells diferents de problemátiques
a resoldre.

L'altre gran element condicionador de les dinámiques d'oferta i demanda
d'habitatge, que és la fiscalitat, també és molt lluny de l'homogene'ítat
entre els pa'ísos europeus, amb la conseqüent configurado de mercats
d'estructura ben diversa i amb orientacions divergents de les formules
d'accés a l'habitatge.

El programa URBAN, que la UE va posar en-manca l'any 1994, va ser un
primer reconeixement de les dificultáis que algunes ciutats trobaven per
fer front amb els seus propis recursos ais processos de degradado de
barris, que és una de les problemátiques abans esmentades. La
prolongado en el programa URBAN II (any 2000) per al període 2002-
2007, confirma aquesta necessitat. Els programes URBAN, concebuts
pero des d'una óptica urbanística i social, o els programes EQUAL
(INTEGRA) de lluita contra la discriminado i les desigualtats en el mercat
de treball, o els INTERREG, per a la integrado territorial harmónica, no
teñen el seu origen en competéncies en materia d'habitatge, les quals,
com s'ha dit, no formen part de les responsabilitats directes de la UE, pero
teñen, indubtablement, una incidencia directa i clara en l'ámbit que ens
ocupa, ja que no es concep un procés de regenerado urbá, o un procés
d'integració social, sense afectar de pie la situació en la que es troben els
habitatges: com diu FEANTSA1, Taccés a l'habitatge és la clau principal
de la inclusió social".

Tot i que les veus mes liberáis argumenten que la UE ha de seguir
mantenint-se al marge de les polítiques d'habitatge, cada cop son mes
nombrases les opinions que van en el sentit de reclamar un major
compromís de les instáncies europees sobre les orientacions polítiques
deis paísos en aquest terreny. Associacions de persones sense sostre,
estudiosos i analistes, responsables deis diversos nivells de les
administracions, demostren com molts deis objectius que la UE es
planteja no poden se assolits sense solventar els problemes d'habitatge,
que ja comencen a ser estructuráis, i sense arribar a aconseguir que la
millor relació possible entre ciutadá i allotjament sigui homogénia en tots
els territoris.

1 FEANTSA: Federado Europea ele les Organitzacions que treballen amb persones
sense sostre.



Com afirmava Michael Wagner-Pinter2, en la clausura de la darrera
conferencia ENHR3, a Viena, la UE, poc a poc, s'ha anat implicant en
camps socials tan importants com les polítiques d'ocupació, o, mes
recentment (1977), en les polítiques d'inclusió social, que no contemplava
en un principi i contra les quals s'aixecaven aferrissades oposicions. De la
mateixa manera, és pensable i previsible que la UE consideri la forta
correlació existent entre inclusió i habitatge, o entre drets deis ciutadans i
habitatge, o entre mobilitat geográfica i habitatge, i accepti adoptar
posicions mes compromeses en aquest ámbit.

És dins d'aquest context que cal situar la propera ampliació de la UE amb
els paísos del centre i est d'Europa (República Txeca, Hongria, Estonia,
Lituánia, Letónia, Polonia, Eslováquia, Eslovénia, Malta i Xipre), i és
només dins d'aquest context que es pot valorar la incidencia que
l'ampliació podrá teñir en les polítiques d'habitatge comunitáries, ara com
ara inexistents.

Per aquesta rao, en el present informe hem cregut convenient d'analitzar
tres tipus de repercussions que la incorporado deis paTsos PECO poden
teñir sobre el sector de l'habitatge a Catalunya: les dues primeres,
directes, una sobre l'oferta d'habitatge a Catalunya, en la mesura que
pugui augmentar la demanda via immigració o via mobilitat de capitals
deis PECO, facilitada per la moneda única i una altra, d'obertura o
d'eixamplament deis mercats d'inversió per al sector de la construcció
cátala, relacionada amb el fort déficit de construcció i de rehabilitado que
caracteritza aquests pa'ísos. La tercera línia de repercussió será indirecta,
i no, per aixó de menor transcendencia, en la mesura que la particular
situado de gravetat en les problemátiques d'habitatge en els pa'ísos
candidats pugui ser un detonant que acabi de convencer les altes
instáncies europees de la necessitat d'intervenció i de la necessitat
d'adopció d'una estrategia europea per a l'habitatge.

Hem volgut dividir els impactes o conseqüencies de l'ámpliació podrá teñir
sobre el sector de l'habitatge cátala, entre els directes i els indirectes,
entenent per directes aquells que tindran una concreció immediata sobre
el funcionament del sector a Catalunya, i per indirectes aquells que
incidirien sobre el sector cátala en el cas que ('ampliado comporti
modificado deis posicionaments i actuacions actuáis de la Unió Europea.

2 De la societat Synthesis Forschungsgesellschaft, de Viena.
3 ENHR: Xarxa Europea de Recerca sobre Habitatge



1. L'entramat del sector de l'habitatge

Per analitzar els impactes que pot teñir l'ampliació de la UE amb paísos
del centre i sud-est d'Europa sobre el sector de l'habitatge a Catalunya cal
teñir present que es tracta d'un sector complex, que es resisteix a ser
contemplat des d'un únic angle, ja que a mes de la pluridisciplinarietat que
el caracteritza: economía, tecnología, demografía, sociología, antropología
i urbanisme, admet també múltiples punts de vista segons les finalitats i
els usos que l'habitatge té: residencia habitual, residencia temporal, bé
d'inversió, pega d'estructuració urbana, element de mobilitat, element
d'integració, etc. Cada una d'aquestes disciplines o d'aquests
enfocaments és susceptible de viure de manera específica la participació
de Catalunya en el projecte europeu i la seva ampliado i donar peu, per
tant, a impactes diferenciáis.

Amb aquest objectiu, la taula adjunta intenta reflectir totes les possibles
entrades del sector de l'habitatge i totes les diverses branques en les que
es subdivideix l'arbre comú de la política d'habitatge, per tal de poder
analitzar, per a cada una d'elles la situació actual de Catalunya respecte
de la Unió europea i respecte deis paísos candidats a l'ampliació, i els
canvis que aquesta ampliado pot representar en cada una d'elles.

La taula recull en primer lloc el sector de l'habitatge, com un sector
productiu, és a dir com a un sector industrial, no només per la
importancia de l'aportació d'aquest sector a la producció económica
general, sino també per la transcendencia social que té en l'ocupació de
má d'obra, ja que es tracta d'un deis sectors mes intensius en aquest
ámbit.

En segon lloc, la taula entra en l'ámbit del mercat de l'habitatge, en el
qual es satisfa la major part de les necessitats d'allotjament de la població
catalana, i que es veu condicionat per la capacitat de demanda de les
llars, per la dinámica deis mercats ftnancers o per les regulacions fiscals.
Seria incomplet un treball que consideres l'abast social de l'habitatge i de
la política d'habitatge sense reconéixer el paper principal que ocupa el
mercat Iliure en la provisió d'habitatge per amplíes capes de població, en
el nostre sistema económic i polític.

El tercer aspecte que la taula considera i que constitueix, de fet, el nucli
essencial del que avui s'entén per política d'habitatge, és el vessant de la
distribució equitativa deis habitatges, és a dir el vessant de cobertura
de les necessitats socials, normalment desateses peí Iliure funcionament
del mercat. És aquest l'ámbit mes específic d'atenció de les
administracions publiques i l'element clau en els processos d'integració i



de cohesió social. Tot i la transcendencia político-social d'aquest ámbit,
seria erroni analitzar-lo apartat de la resta de camps que la taula proposa.

Finalment, no es pot separar l'habitatge de la considerado de la ciutat o
de l'entorn urbá en el qual s'insereix. La regeneració urbana o el
creixement de les ciutats abasten aspectes de regulado urbanística
d'infrastructures i servéis, pero també es concreten en els habitatges, i, al
contrari, la implantado de nous habitatges o la millora deis existents no
teñen sentit sense una intervenció en l'entorn. Les polítiques
urbanístiques i de manteniment o regenerado deis pares existents,
formen part indissoluble de la política d'habitatge, i des d'una perspectiva
europea adquireixen cada vegada mes relleváncia no només per les
seves finalitats implícites sino per la transcendencia en la cohesió i la
convivencia.

De fet, dones, la política d'habitatge ha de contemplar totes aqüestes
entrades -d'aquí la seva complexitat- i ha de tendir a introduir la máxima
coherencia entre totes elles, per millorar la seva eficiencia. És per aquesta
rao que l'estudi de la incidencia que té Europa, i que tindrá la propera
ampliació, sobre el sector de l'habitatge cátala, s'ha de fer sota la llum de
totes les perspectives si es vol oferir una visió de conjunt del
funcionament del sector.

Ámbits d'actuació de la política d'habitatge



ÁMBITS

Produce i ó
d'habitatges

Mercat de
l'habitatge

SECTORS
CATALANS
IMPLICATS

Industria de la
construcció

Sector
immobiliari
Sector financer

SITUACIÓ 1 TENDENCIES ACTUALS

UE

. Creixement baix de
noves necessitats.

. Moderado en la nova
construcció.

. Privatització deis pares
públics.

. Disminució deis pares de
lloguer

. Augment de la compra
d'habitatges.

. Liberalització i obertura
deis mercáis financers.

. Increment deis mercats
hipotecaris.

. Inflado preus.

. Tendencia a
l'homologació de les
condicions financeres:
tipus interés baixos.

. Fortes discrepáncies
fiscals entre paísos.

PECO

. Déficits histories
d'habitatge.

. Insuficiencia de nova
producció.

. Insuficiencia d'oferta.

. Privatització deis pares
públics, radical o
gradual, segons els
paísos.

. Inflado de preus.

. Tipus d'interés alts.

. Dificultáis de la
normalítzació fiscal i
jurídica de la titula rita t
deis habitatges.

PAPER ACTUAL UE

. Directives sobre control
de redificació.

. Directives sobre
seguretat en la
construcció.

. Directives sobre
competéncies
professionals
(arquitectes).

. Directives sobre comité
consultiu i informació
estadística en els ámbits
económic i social.

. Directives sobre mercat
hipoteca ri.

. Directives sobre
harmonització fiscal.

. Directives sobre
garanties deis
consumidors

ACTIVITATS
VINCULABLES A

I'AMPLIACIÓ

.Constnjcció a
('interior de
Catalunya.

. Construcció ais
PECO

. Habitatge necessari
(residencia habitual)
de població
¡inmigrada deis
PECO.

.Habitatge com
segona residencia de
ciutadans PECO.

.Habitatge com
inversió de ciutadans
PECO.

IMPACTES AMPLIACIÓ PER CATALUNYA

DIRECTES

.Increment demanda
d'habitatge per
immigració.

. Increment
demanda
d'habitatges per
mobilitat de
capitals.

. Obertura de
mercats de
construcció ais
PECO. Per déficits
de producció
interna.

. Increment
d'inversió
estrangera (PECO).

. Increment de
demanda
hipotecaria.

. Increment
demanda de servéis
immobiliaris
(intermediació i
administrado)

INDIRECTES

. Reforgament de
normatives de
control, del procés
constructiu.

. Reforgament de
directives sobre
garanties deis
mercats hipotecaris.

. Reforgament de
directives sobre
homogeneització
fiscal.

. Reforgament de
normatives sobre
garanties deis
consumidors.



Distribució
equitativa deis
habitatges

Pares

d'habitatge i
ciutats

Servéis socials.
Habitatge Social

Urbanisme i
Rehabilitado

. Reducció de la provisió
pública d'habitatge.

. Reducció de les
subvencions genériques
perl'accés a l'habitatge

. Reforgament deis ajuts a
les persones i famílies en
funció deis ingressos.

. Reforg deis ajuts per a la
compra d'habitatge.

. Polarització social:
- creixement del nombre
de persones excloses del
mercat,
- creixement del nombre
de llars mal allotjades.

. Creixement del pes de la
rehabilitació en el PIB.

. Degradado de barris i
segregado social.

. Estímuls al manteniment
i recuperado deis nuclis
histories.

. Estímuls a la rehabilitació
i regenerado de pares
públics.

. Reducció del'oferta
pública d'habitatge
(radical en alguns
casos).

. Ajuts per a la compra
d'habitatge.

. Manca de provisió
d'habitatge social de
1 loguen

.Pares degradats

. Insuficiencia d'inversió
en rehabilitació

. Directives sobre
integrado deis joves.

. Directives sobre lluita
contra la discriminado

. Directives per a la lluita
contra l'exclusió.

.Directives sobre
desenvolupament
harmonios i equilibrat del
territori europeu.

. Directives sobre
desenvolupament urbá
sostenible.

. Programes i Fons de
desenvolupament urbá.

. Ajuts generáis per
l'accés a l'habitatge,
població immigrada
PECO.

. Polítiques
especifiques per a
població immigrada
exclosa del mercat.

. Ajuts a la
rehabilitació
d'habitatges de
població immigrada
PECO.

. Rehabilitació
habitatges i edificis
ais PECO

. Rehabilitació de
nuclis histories i barris
degradats ais PECO.

. Increment
demanda habitatge
social d'immigració
amb rendes baixes.

. increrneni
HsmsnHn

pi qbldLIünS

economiques
reiacionao.es amo
habitatge per part
nA nnhlQPÍn 4FV\fo
oe pouiacio amo
re naes uaixes.

. Disminucióde la
dotació de Fons
Socials.

.Obertura de
mercats per
rehabilitació deis
pares d'habitatge
ais PECO.

. Increment de la
demanda d'obres de
rehabilitació.

.Increment de
demanda d'ajuts per
a la rehabilitació per
part de població
amb rendes baixes.

. Disminució de la
dotació de Fons
Estructuráis per
programes
(URBAN/EQUAL).

. Increment de les
pressions per
aconseguir una
Interven ció directa
de la UE en la
promulgació de
normatives sobre
habitatge social.

. Increment de
recomanacions UE

per al
desenvolupament
sostenible.



2, L'ampliació i la producció d'habitatges4.

Des de la perspectiva de la construcció d'habitatges i de les empreses
constructores, una ampliado de la UE ha de ser vista des del doble
prisma de la producció interna de Catalunya i de la producció que es pot
desenvolupar en els paísos candidats a l'ampliació (PECO). És sabut que
la industria de la construcció té una component fortament endógena,
d'estreta vinculació amb el territori, amb els usos i la "cultura" constructiva
de les zones, sustentada sobre empreses de dímensió petita i mitjana,
molt locáis, i que és una de les mes difícils de "deslocalitzar". Malgrat aixó,
son freqüents els intents d'explorar nous mercats per part d'empreses
constructores de gran dimensió, amb capacitat de desplagament de
personal qualificat i amb capacitat inversora, bé sigui de forma solitaria,
bé constituint consorcis o unions amb empreses d'altres territoris.

En aquest sentit, l'entrada en la UE deis paísos del Centre i Sud-Est
d'Europa ofereix un camp ampli d'acció per a aqüestes empreses, degut
al fet que molts d'aquests pa'ísos arrosseguen importants déficits
d'habitatge que pesen fortament sobre el seu desenvolupament des de
l'any 89. Les taules adjuntes son explícites sobre dos aspectes clau: d'una
banda, el déficit absolut d'habitatges de la majoria de paísos (llevat
d'Hongria) per donar cabuda satisfactoria a les llars comptabilitzades -a
rao d'un habitatge per llar-, i, d'altra banda, la insuficiencia de la nova
construcció, tant per atendré les noves necessitats com per eixugar els
déficits esmentats.

A la taula 1 veiem que, tot i no disposar d'una informació clau com és el
nombre d'habitatges ocupats habitualment5 (és a dir un cop descomptats
del pare total, els habitatges utilitzats com segones residencies i els
habitatges buits) -dada que només es coneix en el cas de Txequia i que
suposa el 88% del seu pare total-, només la comparado entre pares totals
d'habitatge i nombre de llars dona per ais paísos PECO déficits que
resulten sortosament desconeguts, des de fa anys, per al conjunt de
paísos de la UE. El cas mes greu en xifres absolutes és Polonia, amb una

4 Podría considerar-se que aquest apartat és mes susceptible de ser tractat en el sí deis
impactes económics de l'ampliació, que no pas en el sí deis impactes socials, no obstant
aixó, la transcendencia que l'activitat constructiva té sobre l'ocupació de má d'obra li
atorga unes lectures social i demográfica evidents que en justifiquen la inclusió en aquest
capítol.
5 Un deis aspectes que introdueix major dificultat a l'hora de poder avaluar
quantitativament impactes i fer análisis comparatives és justament la manca de
referéncies estadístiques homogénies per a tots els paísos. El camp de l'habitatge és un
deis mes afectáis per aquesta mancanca i la presa de posició mes decidida en aquest
camp per part de la Unió, constitueix una de les principáis reivindicacions que li formulen
reiteradament les organitzacions relacionades amb l'habitatge d'ámbit supranacional.



manca teórica (mínima) de 700.000 habitatges (prop del 6% del pare
actual), pero mes greus en termes relatius son les mancances de
Txéquia, de 672.000 habitatges (el 15% del pare), o d'Eslováquia, de
225.000 (un 13% del seu pare).

La superado d'aquestes mancances constitueix un objectíu prioritari en
les formulacions polítiques de tots aquests pa'ísos, pero en bona mesura,
la capacitat de les industries própies (financera, técnica i de capacitado
professional) no está en el nivell adequat per fer-hi front. La taula 2, en
aquest sentit, demostra l'escassa activitat constructora deis pa'ísos PECO,
en comparació amb les mitjanes europees i les de Catalunya, mesurades
en nombre d'habitatges constru'íts per 1.000 habitants. La mitjana de 2,5
és clarament insuficient, si es compara amb els 5,3 de la UE, que
representa un nivell d'equilibri amb les necessitats, i és encara mes
insuficient si aqüestes necessitats es veuen incrementades, com s'ha dit,
amb déficits histories. Trobem aquí, per tant, un camp de treball per a
professionals i empreses catalanes que es considerin capacitades per
contribuir a la tasca de redrecament pendent en aquests pa'ísos, bé sigui
en forma d'inversió directa, bé en forma de contractes d'assessorament i
participado en projectes amb empreses nacionals.

No es tracta d'un terreny fácil, ja que si bé les industries autóctones son
encara febles, la presencia propera de pa'ísos amb experiencia i capacitat
provada, com Alemanya o Austria, redueix sensiblement les oportunitats i
l'ámbit de joc de pa'ísos tercers. Malgrat aixó, ja en l'actualitat existeixen
experiéncies aíllades d'inversió en els mercats de l'Est d'Europa, pero
l'efecte de l'ampliació, amb lliure circulació de capitals i subjecció
d'aquests paísos a les diverses normatives comunitáries de mercat, pot
facilitar ('operativa de les empreses catalanes.
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Cal considerar, per tant, l'obertura de nous mercats per al sector de la
construcció cátala, com a conseqüéncia deis déficits de construcció deis
paísos candidats, com un deis impactes positius que pot propiciar
l'ampliació de la UE.

L'altre impacte directe que l'ampliació pot teñir en el sector de la
construcció cátala és el de l'augment de la demanda d'habitatge, bé sigui
per part de població immigrada, que buscará residencia permanent a
Catalunya, bé de població deis PECO que, amb majors facilitats de
mobilització de capitals o majors facilitats per accedir a crédits hipotecaris
transfronterers, tindran interés en adquirir habitatges de segona
residencia o en invertir en la compra d'habitatge aquL

En aquests casos, la realitat actual ja és premonitoria d'un interés ciar o
d'una necessitat clara, per part de la població d'aquests paísos, de
desplacar-se a Catalunya, bé sigui per motius de treball, bé per motius de
jubilado (vegeu, en aquest sentit les previsions del capítol d'impactes
demográfics de l'ampliació), bé sigui per interés en la compra d'habitatges
no declicats a residencia habitual.

En l'ámbit deis impactes indírectes, la UE té ja marcades posicions clares
en el terreny del control del procés constructiu, tal com ja va manifestar en
la Directiva 85/384/CEE per al reconeixement mutu de diplomes,
certificáis i altres títols en el sector de l'arquitectura, quan afirmava que "la
creació arquitectónica, fa qualitat de fes construccions i la seva inserció
harmoniosa en l'entorn, el respecte deis paisatges naturals i urbans, així
com el patrimoni col lectiu i privat, revesteixen un interés públic"6.

També trobem aquest interés en altres directives com la 89/391/CEE o la
92/57/CEE, relatives a les disposicions mínimes de seguretat i de salut
que s'han d'aplicar en les obres de construcció temporals o móbils, o en la
recomanació de la CEE 95/216, sobre l'increment de la seguretat deis
ascensors existents.

L'ampliació de la UE des d'aquest punt de vista, i atesa la deficient
tecnología de la construcció de molts deis paísos candidats, pot repercutir
en la necessitat de reforgar les normatives de control de seguretat i de
garanties técniques en la construcció. Si bé Catalunya, com Espanya,
teñen desenvolupades Neis molt recents d'ordenació de l'edificació (Ley
de Ordenación de la Edificación, 38/1999, de 5 de novembre, o Llei de
l'Habitatge, 24/1991, de 29 de novembre), altament exigents i que recullen

6 Altres directives en el mateix camp son les 85/614, 86/17 i 90/658.
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amb escreix tots els requeriments europeus actuáis, un eventual augment
del nivell d'exigéncia comunitari, derivat de la necessitat d'introduir major
rigor en els nous paísos ¡ntegrants de la Unió, podría obligar a introduir
canvis en la normativa interna.

3. L'ampliació i el mercat de l'habitatge

La segona entrada que ofereix el sector de l'habitatge és la del
desenvolupament del mercat immobiliari en el que es canalitza la major
part de la demanda d'habitatges. Constitueix un error comú parlar del
mercat de l'habitatge com una realitat única. De fet, dins del mercat
immobiliari residencial s'amaguen diversos submercats que responen a
necessitats ben diferenciades:

a) La necessitat d'habitatge com a residencia habitual (necessitat de
qualificaríem de "básica") configura un tipus de demanda fortament
relacionada amb la demografía, molt vinculada a l'ocupació i
profundament afectada per les condicions económiques generáis, pels
preus deis habitatges i per les condicions deis mercats financers.

b) La necessitat de segones residencies o de residencies temporals, tot i
recaure també sobre productes anomenats habitatge, configura un mercat
amb unes demandes temporalment i territorialment clarament
diferenciades del mercat d'habitatge habitual i constitueix per tant un
mercat diferenciat, amb una difícil predictibilitat, una alta volubilitat i una
major elasticitat ais preus.

©) Finalment, el tercer submercat, el de demanda d'habitatge per
inversió respon a necessitats especifiques de rendibilitat d'un producte
que entra en competencia amb altres actius económics.

La barreja deis tres tipus de demandes no només introdueix molta
confusió en qualsevol estudi que es realitza del sector, sino que altera el
que seria el funcionament d'un mercat que només hagués de fer front a la
necessitat estricta d'allotjament primari de la població tot introduint
elements greus d'ineficiéncia i inequitat en aquest mercat.

No obstant aixó, la barreja deis tres tipus de demanda no es produeix en
la mateixa proporció a tot arreu. Alguns paísos europeus teñen una molt
escassa presencia de segones residencies i en d'altres la demanda per a
inversió ha estat, fins avui, gairebé inexistent. No és aquest el cas de
Catalunya, on la segona residencia ha estat un ámbit expansiu des de
mitjans deis anys 60 i on la demanda per a inversió está adquirint una
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importancia insospitada en els darrers anys: deis 50.000 habitatges de
mitjana acabáis anualment en el període 97-2001, només entre 30.000 i
35.000 es destinen a primera residencia (entre el 60% i el 70%).

Sigui quina siguí, pero, la composició de la demanda segons finalitats, el
mercat de l'habitatge com un tot está adquirint cada cop mes forca a
Europa. Les tendéncies actuáis de la majoria de pa'ísos de la Unió
Europea van en la línia de donar satisfacció a les necessitats d'habitatge
de la poblado a través d'una obertura cada cop mes amplia al lliure
mercat; les fortes intervencions publiques amb oferta directa d'habitatge
per part de les administracíons (centráis, regionals, o municipals), que
havien estat característiques de la segona meitat del segle XX, están
cedint protagonisme ais actors privats, en una estrategia coincident en la
majoria de paísos, i que aproxima posicions cap al sistema de
funcionament de l'habitatge de Catalunya, on el mercat és preeminent.

Aquesta tendencia liberalitzadorá que s'está enregistrant a Europa es
tradueix, en el camp del sistema de tinenca deis habitatges, en una
substitució progressiva de la modalitat del lloguer peí de propietat,
reforjada deliberadament per una estrategia de simplificació, abaratiment
i aproximado a la realitat deis consumidors, deis préstecs per compra
d'habitatge (vegeu a la Taula 3, els tipus d'interés hipotecaris ais
principáis paísos de la UE). Una bona mesura d'aquest procés ve donada
per Tíncrement espectacular en molts paísos europeus de la demanda de
crédit hipotecan i una mesura de T'éxit" del mercat és el fort procés
inflacionari que s'está vivint en la majoria de paísos en el sector
immobiliari, tal com ho demostra la taula 3.

Davant aquesta situado, és ciar que l'Espai Económic Europeu i la lliure
circulado de capitals afavoreix la demanda de compra d'habitatge, no
només com a residencia habitual sino també en els dos vessants
complementaris abans comentats: la inversió i la disposició de segones
residencies. Catalunya constitueix una de les zones europees d'atracció
important d'aquest tipus de demandes, per localització i per avantatge
comparativa deis preus -malgrat les darreres fortes pujades - com s'ha
demostrat amb el creixement de la inversió estrangera en habitatges en
els darrers anys.

El gráfic 1 mostra la corba de creixement que han experimentat les
inversions estrangeres en immobles a Espanya, des de nivells per sota
del 150 milions d'euros 2002 mensuals, del període 91-97, ais prop de
500 milions d'euros del mes d'abril de 20027.

Un estudi en detall d'aquest moviment permetria conéixer la distribució exacta de la
inversió segons paísos d'origen i el pes deis PECO en l'actualitat.
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Peí que fa ais paTsos PECO, cal teñir present que el sector de l'habitatge
és un deis que ha enregistrat, o está enregistrant encara un procés mes
intens (en alguns casos, radical) de transformació des de l'any 1989. La
taula 4 mostra el repartiment actual deis pares d'habitatge entre propietat i
lloguer, entre els quals sorprén per la seva magnitud la presencia de
propietaris-ocupants allá on fa només dotze anys, tots els habitatges eren
de titularitat pública. Veiem, en efecte, com a Hongria el 75% del pare és
ja de propietat privada, a Lituánia, el 85%, i a Estonia, el 92%, en front
d'una mitjana de la Unió europea del 61 %8.

Si es considera la nova construcció d'habitatges, la taula 5 mostra com la
producció pública d'habitatges de la UE es sitúa al voltant del 14%,
respecte de la qual, la mitjana PECO del 10,7% és ja forga inferior, i
mostra també com en molts deis paísos candidats el percentatge és
sensiblement mes baix i s'acosta al de Catalunya: Hongria 1,5%, Letónia,
0% o Polonia, 7,8%.

En el terreny deis impactes directes, aqüestes situacions descrites poden
conduir a tres ordres de conseqüéncies sobre el mercat de l'habitatge
cátala:

1. Increment de la inversió estrangera en immobles, procedent de
ciutadans o inversionistes deis paísos PECO.

2. Increment de la demanda de crédit hipotecan en entitats financeres
locáis, mes coneixedores deis usos i costums del mercat cátala.

3. Increment de la demanda de servéis immobiliaris, tant peí que fa a
la intermediació en la cerca d'habitatges, i en la tramitado
administrativa i fiscal, com en la posterior gestió o administrado
deis patrimonis adquirits.

En els impactes indirectes, la mobilitat de capitals i la demanda de crédit
conduiran, sens dubte, a un reforcament de les directives de prudencia
que fins avui ja ha anat adoptant la UE, preocupada per l'augment de
l'endeutament deis consumidors a la majoria de paísos, com ara la
Comunicació 364/01, de Resolució del Consell de 26.XI.01, relativa al
crédit i endeutament deis consumidors, la qual, entre d'altres punts
assenyala que el Consell "observa que creix continuadament la parí del
consum que, en totes les seves formes, es finanga mitjangant crédits", i
que "confirma el seu interés per que s'instauri un mercat interior de
servéis financers i s'harmonitzin les legislacions en aquest ambit, amb un
elevat nivell de protecció deis consumidors".

El procés de privatitzacio s'está portant a terme d'una manera mes pausada a Txéquia i
Letónia.
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En aquest sentit, el Consell "observa que si el crédit constitueix un factor
d'inducció del creixement económic i del benestar deis consumidors,
també constitueix un risc per ais prove'idors de crédit i una amenaga de
cost addicional i d'insolvéncia per a un nombre en augment de
consumidors", i que "deu Estats membres de la UE disposen avui d'una
legislado específica relativa a la liquidado col lectiva de deutes per oferir
un tractament social, jurídic i económic ais consumidors en situado
d'endeutament excessiu, mentre que en ¡a resta d'Estats membres es
segueixen aplicant els procediments ordinaris de cobrament".

Aixó el porta a afirmar que "les divergéncies entre els Estats membres peí
que fa tant a tractament preventiu com social, jurídic i económic de
l'endeutament excessiu podrien originar marcades disparitats, tant entre
els consumidors europeus, com entre els prove'idors de crédif, i que "pren
nota de la intenció de la Comissió de proposar, arran deis estudis i
audicions efectuades en el marc de la revisió de la Directiva sobre el
crédit al consum, certa harmonització de mesures preventives que afecten
les normes relatives a la informado deis deutors, la responsabilitat deis
prove'idors de crédit, les indemnitzacions i despeses en cas
d'incompliment de contráete i la fundó deis intermediaris del crédit o de
les agencies".

En conseqüéncia, el Consell "invita els Estats membres i la Comissió a
examinar el mes aviat possible les vies i mitjans per garantir el seguiment
de l'evolució de l'endeutament i l'endeutament excessiu deis consumidors,
dins del mercat interior, mitjangant un intercanvi d'informació a nivell
europeu, especialment peí que fa al nivell d'endeutament i Íes practiques
idónies".

Una altra incidencia indirecta, pot venir per la via d'una major pressió
sobre la necessitat d'avancar cap a l'harmonització del tractament
fiscal de l'habitatge, avui encara extremadament divergent entre paísos i
embhonari en els PECO. Encara que molt fragmentáries, existeixen ja
directives de la UE que fan referencia explícita a la fiscalitat del sector,
com ara la Decisió del CE de 28 de febrer del 2000 sobre l'aplicació d'un
tipus IVA redu'ít per a activitats amb gran intensitat de má d'obra9.

D'acord amb el procediment previst en la Directiva 77/388/CEE, en materia
d'harmonització de les legislacions deis Estats Membres relatives ais impostos sobre el
volum deis negocis -sistema comú de l'lmpost sobre el Valor Afegit, base imposable
uniforme, la Unió autoritza el Regne d'Espanya (per dos anys), Franca, Italia, Bélgica
(per cinc anys), Portugal i Regne Unit, l'aplicació del tipus IVA redu'ít per "ais sectors de
treballs de paleta, que iinguin per objecte la reparado d'habitatges particulars, exclosos
els materials, quan constitueixen una parí significativa del valor del servei subministrar,
d'acord amb el que preveu la Directiva 77/388/CEE, en els apartats 2 i 5 de l'annex K.
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En aquesta mateixa línia, una ampliació de la UE amb pa'ísos amb
sistemes fiscals en profunda revisió podría ser un element desencadenant
de la necessária reflexió comunitaria sobre la necessitat d'harmonització
fiscal per evitar tractaments desiguals deis ciutadans entre pa'ísos. Tal
com encertadament apuntava L. Ghékiére: "L'objectiu del mercat únic no
sembla gaire compatible amb l'abséncia actual de coherencia entre les
polítiques nacionals o regionals d'habitatge. El principi d'un espai únic
unifícat i ¡'obertura de fronteres sembla incompatible amb ¡'existencia de
legislacions de Hoguers diferents, amb l'abséncia de la generalització deis
ajuts personáis a l'ús deis habitatges, o també amb la diversitat de
tractaments fiscals del sector immobiliarf^0.

4. L'ampliació i la distribució equitativa d'habitatges

Tal com s'ha vist en l'apartat anterior, la tendencia que s'está seguint a
Europa és a una forta obertura de la provisió d'habitatges al mercat lliure,
és a dir a una reducció de la intervenció pública i a la liberalització deis
circuits, amb la conseqüent pérdua de la tradicional cobertura universal
que caracteritzava la majoria de sistemes d'habitatge europeus. Es podría
dir que Europa es va aproximant a una estructura mes propia deis
sistemes liberáis o deis mediterranis, entre els quals figura Catalunya.

Malgrat aquesta tendencia, pero, les diferencies entre els pares
d'habitatge i els sistemes d'habitatge europeus i el cátala son encara molt
notables. A manera d'aproximació apuntem aquí cinc grans trets que
diferencien avui encara de manera clara el nostre pare d'habitatge del del
seu entorn.

. El primer tret que diferencia els nostres pares d'habitatge deis de la
majoria de pa'ísos europeus es troba en el dímensionament del sector
públie respecte del privat. A Catalunya, el pare públie suposa un 3,5% del
total i la nova oferta anual no arriba a 0,2 habitatges per 1.000 habitants,
mentre que la mitjana de la Unió europea es sitúa en un 18% d'habitatge
de lloguer social (básicament públie) i en 81 habitatges per cada 1.000
habitants (taula 6).

Fins i tot en un moment en qué els paísos amb mes llarga tradició
socialdemócrata están retallant la seva implicació pública en habitatge, a
la manera que ja ho han anat fent els mes liberáis des de comengaments
deis anys 80, la presencia del sector públie segueix tenint un pes molt
mes elevat que el que s'ha enregistrat mai a Espanya o a Catalunya;

10 LGhékiére, 1992.
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Holanda, per exemple disposa encara d'un 35% d'habitatge de lloguer
social, amb mes de 140 habitatges per cada 1.000 habitants -el mes
important de tot Europa-, el Regne Unit compta amb el 24% del pare en
aquesta modalitat, i Franca amb un 17%, ambdós amb mes de 80
habitatges socials per 1.000 habitants.

. El segon tret diferencial d'Espanya respecte deis paísos europeus és la
inexistencia de pares de lloguer privats pero convinguts amb
l'administració pública, amb l'objectiu de complementar l'oferta pública
directa. És característic d'aquests pares que, mitjangant conveni,. els
propietaris o promotors ofereixin habitatge de lloguer a preus raonables i
amb criteri d'universalitat, a canvi de suport públie, bé sigui per a la
promoció, bé per assegurar l'equilibri económic de la seva gestió.

. Un tercer tret diferencial de l'habitatge a Espanya és l'atomització del
pare de lloguer privat en una proliferació de petits propietaris i una molt
reduída presencia d'operadors de dimensió mitjana o gran, que fa molt
difícil de dirigir-lo cap a objectius socialment necessaris. Aquest pare es
caracteritza, a mes avui, per la seva radical obertura a les Neis del mercat
lliure11, excepte per al reduít reducte de contractes de lloguer antics que
s'han mantingut amb rendes baixes i que no son aplicables a noves
necessitats, ja que passen a preus de mercat quan es rescindeix o
s'esgota el contráete. Contrariament, Cobertura al mercat sitúa l'oferta de
lloguer privat en uns nivells de preus molt allunyats deis que poden pagar
les capes de poblado que mes es decanten peí lloguer.

. Un quart tret diferencial és l'abséncia, a Espanya, i a Catalunya, d'un
sistema d'ajut al pagament deis lloguers, com existeix a tots els paísos
europeus (llevat deis mediterranis), que permeti trabar un punt d'equilibri,
tant en els pares públics, com en els convinguts, com en els privats, entre
el cost de promoció, gestió i manteniment deis habitatges i el preu máxim
que una llar pot satisfer en funció del seu nivell d'ingressos i de les
característiques familiars.

. Al marge de l'oferta específica de lloguer, convé teñir present, també, un
cinqué tret diferencial del nostre sector de l'habitatge que no només no
ajuda sino que complica la resolució de les problemátiques mes socials,
tot augmentant-les: es tracta de la manca d'una provisió suficient
d'habitatge de protecció oficial per a la venda. A parí de l'escassíssima
provisió directa d'habitatge per part del sector públie per ais segments de
població amb renda mes baixa, ja comentada, la gran eina de la política
d'habitatge d'Espanya que ha consistit en establir estímuls per a la
promoció d'habitatge de protecció oficial per a la venda, está resultant

11 Amb la Llei d'Arrendaments Urbans, aprovada l'any 1994.
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ineficag en els darrers anys, amb quotes de mercat de l'habitatge protegit
que no superen el 10% del total d'oferta.

És important posar de manifest aqüestes diferencies que confegeixen una
evident feblesa a la política d'habitatge catalana des del punt de vista
social, molt especialment en uns moments en que en la majoria de paTsos
europeus s'alcen veus contra la liberalització i els perills que está
comportant des del punt de vista de la polarització social, l'increment de la
marginado de capes i col lectius amb menors recursos, i el risc d'exclusió.

Segons fonts europees, els pa'ísos de la UE destinen, com a mitjana, el
28% del PIB a la protecció social (oscil lant entre el 16% i el 35%) pero els
pagaments destináis específicament a cobrir despeses d'habitatge no
arriben al 5%12 i, segons un estudi realitzat per FEANTSA13, a la UE hi
havia, l'any 1998, 3 milions de persones sense habitatge propi i uns 15
milions de persones que vivien en condicions d'infrahabitatge i de
sobreocupació.

La forta correlació entre habitatge i integrado social - i la seva recíproca,
entre manca d'habitatge digne i exclusió social- és admesa no només per
les entitats mes vinculades amb els col lectius marginats, sino per la
propia Unió tal com ho podem llegir en una Comunicado de la Comissio al
Consell, al Parlament Europeu, al Comité Económic i Social i al Comité de
les Regions, sobre un projecte d'informe conjunt sobre la integració social,
del mes d'octubre de 200114, on afirma que: "tots els Estats membres
reconeixen en els seus PNA/int15, que f'accés a un habitatge digne és una
condició essencial per a la integració i la participado social; que per a les
franges de poblado amb ingressos baixos, el funcionament del mercat és
menys satisfactori en la majoria d'estats membres, i la situado s'está
deteriorant. El descens de i'oferta d'habitatge a preus raonables en la parí
baixa del mercat immobiliari tendeix a situar un nombre creixent de llars
que no disposen d'un poder adquisitiu adequat, en el segment residual del
mercat. L'habitatge en aquest segment residual és de baixa qualitat i está
deteriorat, manquen els equipaments básics i els preus deis habitatges
segueixen una tendencia a raiga deguda a l'augment de la demanda.
Entre les noves formes d'allotjament precarí figuren el lloguer
d'habitacions moblades o de matalassos en habitacions sobreocupades,
l'ocupació d'edificis, estacions i altres espais públics i els habitatges
informáis com les caravanes, les barraques, els vaixells o els garatges".

12 En el cas de Catalunya el percentatge es mou al voltant del 0,5%.
13 FEANTSA, 1998.
14 COM (2001) 565 final, págs 37 i 38.
15 PNA/int: Plans Nacionals d'Acció contra la pobresa i l'exclusió social.
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No cal dir que el cas de Catalunya, amb un molt menor pes específic de
pares públics, l'escassa representado del mercat del lloguer - i aquest
encara, a mes, sotmés a les Neis lliures del mercat- i la práctica abséncia
d'oferta d'habitatge de compra protegit, s'arrenglera entre els paísos amb
mes dificultáis per fer front a aqüestes realitats d'exclusió descrites tant
obertament per la Comissió.

Paradoxalment, la situació descrita per Catalunya connecta en aquests
moments amb la situació a la que están arribant els pa'ísos candidats a
l'ampliació de la Unió europea, ja que en molts d'aquests la provisió
pública d'habitatge ha prácticament desaparegut i l'opció de compra deis
habitatges és la mes comunament propiciada, tal com ens mostrava la
Taula 4: "Les polítiques d'habitatge en els pa'isos post-socialistes de
l'Europa Central i de l'Est han viscut canvis radicáis durant els anys 90 i
comengaments deis 2000. En Unía amb altres canvis socials, la política
d'habitatge reformada ha propiciat la privatització deis pares d'habitatge,
la liberalització deis mercáis i la descentralizado de la presa de
decisions"16.

Tal com dictaminava Kemeny, l'any 1995Í7, "és remarcable que, malgrat
els lligams histories, culturáis, socials i económics entre ¡'Europa central i
Austria i Alemanya, el col lapse de l'hegemonia Russa de l'any 1989 no
hagi suposat -en el camp de l'habitatge- la instaurado d'un sistema
social-democrata o corporatiu sino un régim en bona mesura característic
deis Estats Units o del Regne Unit deis anys 80". Segons Balchin18,
"Hongria, Txéquia i Polonia están malbaratant la gran oportunitat d'establir
un sistema d'habitatge dual, composat per un segment de lloguer
controlat i un de propietaris, en la mesura que opten per la venda global
de l'estoc d'habitatges de lloguer públie heretat de 50 anys de comunisme
ais seus usuaris, en comptes de vendre'n una part a organitzacions sense
ánim de lucre que haurien pogut ser gestionares pels mateixos ocupants
en forma de cooperatives".

Set anys després de l'edició del seu llibre, es veuen totalment confirmáis
els pronóstics que el mateix Balchin feia quan afirmava que: uamb
reduccions substanciáis en la inversió en habitatge basada en recursos
públics, amb lloguers creixent fins a nivells de mercat, amb transferencia
de la gestió deis pares d'habitatge des deis governs centráis a operadors
privats, amb el potenciament del finangament privat per afavorir la
modalitat de habitatges de propietat i amb programes massius de
privatització que desmantellen els pares públics i els releguen a un paper

16 Káhrik, Lux, Sykora, Yoveva (2002).
17 Esmentat per P. Balchin (1996), p. 242
18 P. Balchin (1996), p. 242
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residual, és ben evident que (com a mínim des de la perspectiva de
l'habitatge) en els paísos del centre i est d'Europa está emergint un
sistema del benestar liberal, dins del qual son molt escasses les
possibilitats que pugui prosperar un sistema integrat de lloguer"19.

És dins d'aquest marc de reflexió general, de contrast entre la nostra
realitat i les realitats europees que es poden intuir els possibles impactes
indirectes que l'ampliació tindrá en la dimensió mes social de l'habitatge.

En primer lloc i peí que fa a possibles impactes directes, de l'increment del
flux d'arribada de pobtació ¡mmigrada deis paísos candidats a l'ampliació
de la UE, si bé una part canalitzara la seva necessitat d'habitatge a través
del mercat lliure, com s'ha comentat en l'apartat anterior, molt
probablement una part important s'adregará a l'oferta d'habitatge social de
Catalunya per rao del nivell d'ingressos o per rao de manca de
regularització de la seva situació laboral. Aquests casos suposaran un
increment de demanda, o bé de provisió d'habitatge públic, o bé d'ajuts
socials o prestacions económiques relacionades amb l'habitatge (avals,
subvencions peral pagamentde lloguers, etc.).

Com tot augment de demanda de prestacions socials, el futur d'una UE
ampliada suposa la contradicció per Catalunya d'haver de respondre a
aquesta nova pressió coincidint amb una reducció de les ajudes
comunitáries, peí fet de passar a ser una regió amb un desenvolupament
propera la mitjana i perdre, pertant, la condició de beneficiaría deis Fons
Estructuráis, sempre que no es modifiqui el criteri de percentatge mínim
de renda per rebre els FE, o que no s'incrementi el pressupost de la UE.

En el terreny d'impactes indirectes, és a dir de la probable major pressió
que rebrá la Unió per intervenir en el terreny de l'habitatge social, convé
teñir present que avui, d'acord amb els tractats, la política d'habitatge no
és competencia de la Unió Europea i que la UE respecta, en temes
d'habitatge, el principi de subsidiarietat (Tractat CE, art.5). Malgrat aixó
son molts els agents que opinen que la UE hauria de donar prova
d'obertura i hauria de posar en marxa projectes mes integráis que els
pocs que ha propiciat fins avui i que podría fer-ho sense modificar l'estatut
de subsidiarietat.

Els antecedents en els ámbits de la integrado deis joves, de la lluita
contra la discriminació, i de la lluita contra l'exclusió social, constitueixen
una base de pressió per convencer els responsables comunitaris de la
importancia d'entrar en els aspectes concrets de l'habitatge ja que
constitueix un element clau en l'adaptació económica i la cohesió social.

19 P.Balchin id.

20



Tal com demana Piriforme de FEANTSA20, la Unió Europea hauria de
reforcar els mecanismes que están a les seves mans, donant cabuda a
objectius d'habitatge, en projectes que impliquen utilització de Fons
europeus pero, també hauria de plantejar-se objectius de coordinado de
les seves polítiques económiques i socials que teñen una transcendencia
clara sobre Phabitatge, i hauria d'assumir un paper de far o de coordinador
deis esforgos deis paísos membres.

Indirectament, en alguns casos, la Comissió ja ha recollit en els seus
documents la importancia de Phabitatge, -com hem vist en la Comunicado
Com (2001) 565 final- i, fins i tot ha fet recomanacions al respecte, que no
passen, pero, del carácter d'insinuació. Així, en la Resolució de l'any
2000, del Consell i deis representants deis Governs deis Estats membres,
relativa a la integració social deis joves21 es reconeix explícitament la
importancia de l'habitatge en relació a aquest col lectiu quan s'afirma que
"els joves, en particular els mes vulnerables, están especialment exposats
ais riscs d'exclusió social, política i cultural" i que en aquest context
s'invita la Comissió i els Estats membres "a fer de la millora de la situado
socioeconómica deis joves, de la seva integració social, així com de la
prevenció i de la lluita contra l'exclusió, una prioritat transversal de les
polítiques pertinents de la UE i a estudiar objectius de treball en comú que
tinguin com a finalitat desenvolupar per a tots els joves que resideixen
legalment en un Estat membre, les condicions d'una participado plena i
total en la vida económica i social (nivell i qualitat de vida, formado,
educado, habitatge, sanitat, cultura, esports i esbarjo)", i finalment,
s'anima els Estats membres a, entre d'altres extrems, "afavorir l'accés i el
manteniment d'un habitatge per ais joves".

L'any 97, els Estats membres van decidir que "combatre l'exclusió" s'havia
d'incloure entre els objectius de la UE. El Tractat d'Amsterdam, que va
entrar en vigor l'any 99, va assentar les bases legáis per qué la UE
pogués donar suport a "iniciatives dirigides a millorar el coneixement,
desenvolupar intercanvis d'informació i bones practiques, promoure
estratégies innovadores i avaluar experiéncies per combatre l'exclusió
sociaf (art. 137). Els exemples de les Decisions del Consell de l'any 2000,
per a Pestabliment d'un programa d'acció comunitari per a la lluita contra
la discriminado22 per al període 2000-2006, i la del Parlament europeu i
del Consell, de l'any 2001, per a Pestabliment d'un programa d'acció
comunitari a fi de fomentar la cooperació entre els Estats membres per la
lluita contra l'exclusió social23, per al període 2002-2006, ofereixen

20 FEANTSA (1998).
21 Resolució 2000/© 374/04, de 14 de desembre de 2000.
22 Decisió del Consell, 2000/7 50/CE, de 27 de novembre de 2000.
23 Decisió del Parlament europeu i del Consell, 50/2002/CE, de 7 de desembre de 2001.
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argumentacions mes que suficients per arrenglerar l'habitatge com un
deis aspectes clau d'aquests programes.

D'altra banda, el sector de l'habitatge té un potencial enorme com a font
d'oportunitats per a la creació de nous llocs de treball, tant en construcció,
com en rehabilitado, manteniment, etc. Justament per aixó, la UE ha
indos la millora de Thabitatge entre les 17 árees que ofereixen millors
perspectives per a Tocupació a nivell local. En aquest sentit, FEANTSA ha
donat especial importancia ais projectes que combinen la provisió
d'habitatge i servéis relacionáis, amb formado i ocupació per persones en
risc d'exclusió social (p.e. programa IGLOO/EQUAL24, del Fons Social
Europeu).)

L'ampliació de la UE cap a l'Est pot posar en evidencia majors disparitats
encara entre els paísos en el terreny de l'habitatge i pot fer mes evident el
que L. Ghékiére25 anomena contradiccions o incoheréncies que les
polítiques nacionals o regionals d'habitatge poden ocasionar en els
objectius de la Unió, com ara:

1. Les fortes disparitats nacionals i regionals existents en materia
d'habitatge poden posar en entredit la cohesió económica i social
que pretén la Unió.

2. La hipótesi de mobilitat deis recursos humans sobre la que reposa
la lógica de la integració europea pot veure's invalidada peí model
de convergencia de les polítiques d'habitatge deis Estats membres,
que está tendint a orientar l'elecció de les llars, en termes de régim
de tinenga, cap a l'accés a la propietat. Igualment, la tendencia
estructural al descens en el nombre d'habitatges de lloguer sembla

. incompatible amb les perspectives de mobilitat creixents.
3. Les profundes desigualtats en termes de nivells d'ajuts a l'habitatge

segons els paísos, constituirán factors de distorsió i de
deslocalització de recursos humans en un espai comunitari unificat,
especialment en les zones transfrontereres.

4. L'objectiu del mercat únic no sembla gaire compatible amb
l'abséncia actual de coherencia entre les polítiques nacionals o
regionals d'habitatge. El principi d'un espai únic unificat i Cobertura
de fronteres sembla incompatible amb l'existéncia de legislacions
de lloguers diferents, amb l'abséncia de la generalització deis ajuts

24 EQUAL , iniciativa Comuni tar ia adrecada a la cooperac ió t ransnacional en ia promoció
de nous métodes contra les discr iminacions i desigual tats de tota c lasse en relació al
mercat de trebal l , a m b especial atenció a la integració social i l 'ocupació deis sol ¡citants
d ' as i l .
25 L. Ghékiere(1991),pág. 24.
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personáis a l'ús deis habitatges, o també amb la diversitat de
tractaments fiscals del sector immobiliari.

Mentre que sembla ignorar-se que les polítiques d'habitatge deis pa'ísos
es poden veure fortament condicionades per normatives comunitáries
d'altres camps que teñen una incidencia no reconeguda pero real sobre el
sector de l'habitatge com:

1. Les pressions per a la contenció de les despeses pressupostáries
de cara a reduir el deute públic.

2. La desestabilització deis circuits financers privilegiáis sobre els que
la majoria de paisos han recolzat les seves polítiques de
financament de l'habitatge social, a causa de la liberalització deis
mercats financers i l'obertura i ampliació a tot tipus d'operadors.

3. L'harmonització fiscal indirecta i la supressió progressiva deis
régims específics concedits al recolzament conjuntural de l'activitat
de construcció, o reservats a estructures d'oferta especifiques.

4. L'harmonització de normes que afecten el mercat de l'habitatge en
termes d'asseguranga-construcció, de protecció deis usuaris, de
mercats, etc.

5. L'obertura deis sistemes nacionals de l'habitatge i, en abséncia de
coordinació de les intervencions nacionals,. harmonització
progressiva a través del joc del mercat.

Aquests punts mostren les implicacions que la integrado europea pot teñir
sobre les polítiques d'habitatge i haurien d'incitar ais poders públics
nacionals a posar en marxa processos de coordinació progressiva, per
optimitzar les potencialitats del procés i evitar-ne al máxim les disfuncions.

Es en aquest context d'interacció entre polítiques europees que
incideixen, fins i tot involuntáriament, sobre l'eficácia de les polítiques
d'habitatge deis Estats membres, i de polítiques d'habitatge deis Estats
membres que no traben vies de coordinació i homogeneització a nivell de
la Unió, que la incorporació de nous paísos que, com hem vist, viuen un
procés fortament contradictori entre l'obertura radical al mercat lliure i la
presencia creixent de capes de poblado marginades i excloses, pot jugar
un paper desencadenant de cara a la definitiva presa en considerado de
l'habitatge en una escala europea.
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5. L'ampliació i el manteniment deis pares d'habitatge i de les ciutats

El darrercamp d'entrada al sector de l'habitatge que proposava resquema
inicial és el de l'urbanisme i del manteniment deis pares d'habitatge
existents. En aquest sentit, tant a Catalunya com al conjunt d'Europa tot i
que és creixent l'activitat de rehabilitado, es constaten fenómens clars de
degradado de determináis barris o del centres antics de les ciutats, en
front deis quals sorgeixen programes diversos que vinculen, normalment
recuperado urbanística amb integrado social.

Molt mes greu és encara aquesta situado en els paísos candidats a
l'ampliació, en els quals és notoria la degradado deis pares existents -
tant els centres histories, com els grans barris de construcció pública- i la
posada al dia troba serioses dificultáis de finangament peí seu elevat cost
en relació a la capacitat económica de les llars i de les administracions
publiques.

Deis pocs paísos deis que es disposa d'aquesta informado es constata
que la participació de la inversió en rehabilitado en relació al PIB es mou
per sota del 2,5%, mentre que a la majoria de paísos de la UE oscil.la
entre el 3% i el 4%.

Aquesta mancanga és tan evident que la Unió té previstos programes
específics de suport ais futurs estats membres, en forma d'ajuts
estructuráis, dins del paquet d'ajuts de preadhesió, com a partir de 2002,
per al procés d'ampliació.

Tal com s'havia comentat en parlar de la construcció en general, el camp
de la rehabilitació en els paísos candidats a l'ampliació pot suposar també
l'obertura de nous mercats per al sector de la construcció cátala, mes
probable si la col laborado s'estableix a través de la participació en
projectes de remodelació urbana i de recuperació de nuclis histories i
barris degradáis, que en la rehabilitació individualizada d'edificis o
habitatges.

Peí que fa al mercat cátala, Tambada de poblado immigrada, tal com está
succeint ja en l'actualitat, no només es tradueix en demanda d'habitatge
sino que, especialment per ais trams amb rendes mes baixés, que traben
allotjament en els segments de pare mes degradáis -per no dir,
obertament en infrahabitatges- s'acaba traduint en demanda d'obres de
rehabilitació i d'ajuts per poder dur a terme aqüestes obres. Son aquests
també uns ámbits en els quals el major moviment de persones que
propiciará l'ampliació de la UE pot suposar un impacte directe.
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Des d'una perspectiva de les organitzacions europees, l'urbanisme i la
ciutat formen part de les línies de reflexió i recomanació básiques des de
l'any 1994, en la mesura que prop del 20% de la poblado de la UE viu en
grans connurbacions de mes de 250.000 habitants, un altre 20% en
ciutats de dimensió mitjana, d'entre 50.000 i 250.000 habitants i un 40%
en árees urbanes de dimensió mes reduída, d'entre 10.000 i 50.000
habitants, i que, entre els reptes ais que aqüestes zones han de fer front,
figura la important concentrado de la exclusió social, que afecta entre el
15% i el 20% deis seus habitants. "L'exclusió social posa en entredit el
progrés económic i l'estabilitat social europeus i constitueix una tragedia
personal per a tots els afectats"26.

En conseqüéncia, les altes instáncies europees han indos la "qüestió
urbana" com un deis elements importants en el terreny de la Iluita contra
els desequilibris económics i socials. En el segon Informe de la Comissió
sobre la Cohesió Económica i Social27 s'assenyalen dues dimensions en
relació a aquest objectiu: la persistencia de desequilibris territorials, i el
paper de les zones urbanes com a centres de creixement per assolir un
desenvolupament policéntric, pero en les que es concentren bosses de
gran pobresa. En el primer aspecte, I'Informe reconeix que els
desequilibris territorials que eren ja a la base de la Perspectiva Europea
d'Ordenació Territorial (PEOT) de 1999, adquirirán una dimensió
addicional amb l'ampliació. En el segon, comenta que les zones urbanes
de la Unió presenten les disparitats socials i económiques mes marcades i
que a alguns barris existeixen nivells de pobresa i d'exclusió molt elevats i
que, també aquí, l'ampliació engendrará un important augment de les
disparitats socials, económiques i territorials.

La "qüestió urbana", situada en el centre del canvi económic, social i
territorial, és considerada una de les prioritats futures per a la cohesió
económica i social: "moltes disparítats es concentren a les ciutats, on les
zones amb problemes d'exclusió i pobresa son molt próximes a les de
gran prosperitaf. En aquest sentit, com ja apuntava la Comunicado de la
CE "Towards an Urban Agenda in the European Union"28, la UE, tot i no
teñir un mandat explícit per desenvolupar polítiques urbanes, "hauria de
jugar un paper complementan en la direccio de projectes urbans, en la
mesura que té responsabilitat política en molts sectors que teñen una
relació directa amb el desenvolupament i la qualitat de la vida en les árees
urbanes".

Comunicado de la Comissió "Marc d'actuació per al desenvolupament urbá sostenible
a la UE" (COM (1998) 605 final).
27 COM (2001) 24 final.
28 Comunicado de la Comissió COM (97) 197.
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Un deis primers programes concrets que van reconéixer la necessitat
d'una iniciativa comunitaria relativa a la regenerado económica i social de
les ciutats i deis barris en crisi, amb la finalitat de fomentar un
desenvolupament urbá sostenible, va ser el URBAN, de l'any 1994, per al
període 94-99, que va ser complementat durant el mateix període per
projectes pilot urbans (PPU), amb carree a dons del Fons Europeu de
Desenvolupament Regional FEDER. L'any 1998 la Comissió va
reconéixer l'eficácia d'aquest programes29, cosa que va donar peu a la
seva prorroga a través del programa URBAN II30, l'any 2000, per al
període 2000-2006.

El nou programa té dos objectius principáis:

a) Fomentar ['elaborado i l'aplicació d'estratégies especialment
innovadores a favor d'una regenerado económica i social sostenible de
les ciutat petites i mitjanes o deis barris en crisi de les grans
aglomeracions; i
b) Millorar i intercanviar els coneixements i les experiéncies sobre la
regeneració i el desenvolupament urbá sostenible a la Unió Europea.

La iniciativa URBAN II es concentra al voltant de setanta zones urbanes
amb mes de 10.000 habitants, repartides en tot el territori de la Unió de la
manera següent: Alemanya 12; Estat espanyol, Italia i Regne Unit 10;
Franca 9; Bélgica, Grecia, Portugal i Holanda 3; Austria i Finlandia 2; i
Dinamarca, Irlanda i Suécia 1.

La previsió de canalització de fons FEDER cap a Catalunya, a través del
programa URBAN II ha estat extremadament restrictiva , cosa que pot
conduir a la situació descrita per M. Barnier32 "com un risc de manca de
cobertura europea per a les regions que actualment constitueixen Objectiu
1 i que deixaran de ser-ho sense haver completat el procés de
convergencia previst".

29 COM (1998) 605 final.
30 U R B A N II, C o m u n i c a d o de la Comiss ió ais Estats membres , de 28 d'abri! de 2000
31 El 14 de gener de 2002, ia Comiss ió Europea va aprovar el programa per a la
regenerac ió urbana de Sant Adr iá del Besos, centrat en el barri de la Mina. L'ajut
comuni tar i per al per íode 2000-2006 será de 12,3 M E U R O S . Aquest p rograma, que va
ser presentat peí Consorc i de la Mina, en el qual part ic ipen l 'Ajuntament de la població, la
Diputació de Barcelona i la General i tat de Cata lunya, té com a prioritats la promoció de
les noves tecnologies, la mil lora de l'entorn empresar ia l , l 'accés de grups desafavor i ts a!
mercat laboral i la mil lora de l'entorn urbá.
32 M. Barnier, Comissar i europeu, responsable de la Polít ica regional i de la Reforma de
les Inst i tucions, a la conferencia "Ciutats i cohesió. Lligons apreses de la iniciativa
comuni tar ia U R B A N " , a Londres, juliol 2002.
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De cara al futur, i en un context de la Unió ampliada, s'enduriran mes
encara les possibilitats d'accés a fons europeus per les raons ja
exposades en els apartats anteriors, i aixó afectará sens dubte, de forma
negativa, les necessitats de remodelació urbana de moltes ciutats grans i
mitjanes de Catalunya.

Com reconeix D. Dujols, referint-se a la situació de la xarxa d'habitatge
social a Franca i el paper que pot exercir en la millora de la convivencia i
la integrado social en els barris, "per primera vegada els reglaments deis
fons estructuráis integren explícitament la dimensió urbana, cosa que és
una innovado, pero sabem que de cara al futur la competencia será molí
dura ja que no está previst que els fons creixin al mateix ritme que el
nombre d'habitants, amb ¡'ampliado europea'33.

No obstant aixó, en aquest camp, en el que, com s'ha dit, les mancances
deis paísos candidats no son tan diferents de les de molts barris de les
ciutats de la Unió actual, l'ampliació pot obligar a un canvi de perspectiva
en els diagnóstics de la Comissió i a posar en evidencia la necessitat
d'incrementar els esforgos col.lectius per assegurar un tractament mes
igualitari entre zones amb problemátiques semblants, cosa que podría
suposar una recuperació de fons cap a determinades destinacions de
Catalunya.

Ratificant el que diu Dujols, "donar una oferta d'igual qualitat per a tots, és
també un mitja molt potent per fer efectius els tractats que parlen de lluita
contra la discriminado i a favor de i'inclusió: les condicions de ¡'habitat, el
fet d'oferir a tothom un habitatge de qualitat i ben localitzat que permeti la
miilor integrado, que permeti l'accés ais servéis, prop d'una escola amb
oportunitats veritabies, és com a mínim tan eficag com mantenir
determinades accions de recolzament per ajudar ¡'integrado de les
persones. Per aquesta rao caí convencer ¡es altes instáncies de la
conveniencia de canaützar fons cap a ¡'habitatge, encara que la Comunitat
no hi tingui competéncies predeterminades".

Barcelona, setembre 2002.

33 D. Dujols, Directora de les relacions institucionals i del partenariat de la Unió nacional
HLM, a les Jornades sobre "Renovado urbana: construir el vostre futur, mitjancant l'ajut
deis fons estructuráis 2002-2006", Paris, marc 2001.
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7. Annexos estadístics

Taula 1. Pares d'habitatge i poblado.

2001
Hongria

Txéquia*

Polonia

Eslováquia

Letónia

Lituánia

Estonia

Xipre

Eslovénia

Malta"

PECO

Unió Europea

Catalunya

Població

10.005.300

10.266.500

38.644.200

5.402.500

2.366.100

3.692.600

1.366.700

759.300

1.990.100

391.400

74.884.700

377.026.200

6.361.000

Llars

3.700.000

4.500.000

12.600.000

1.900.000

1.000.000

1.400.000

600.000

184.000

nd

nd

25.884.000

152.210.300

2.300.000

Pare total

4.080.000

4.369.000

11.900.000

1.682.200

956.000

1.360.000

623.000

275.200

694.700

130.000

26.070.100

170.012.000

2.600.000

Superávit/Déficit
d'habitatges

380.000

-671.000

-700.000

-217.800

-44.000

-40.000

23.000

91.200

nd

nd

-1.178.600

17.801.700

300.000

Habitatges/
1.000

habita nts

407,8

425,6

307,9

311,4

404,0

368,3

455,8

362,4

349,1

332,1

348,1

450,9

408,7

* el pare d'habitatges principáis es de 3.829.000.

** pare d'habitatges estimat

Font: Euroconstruct, ONU, Eurostat.

Taula 2. Construcció de nous habitatges

2001

Hongria

Txéquia

Polonia

Eslováquia
Letónia

Lituánia

Estonia

Xipre

Eslovénia

Malta

PECO

Unió Europea

Catalunya

Població

10.005.300

10.266.500

38.644.200

5.402.500

2.366.100

3.692.600

1.366.700

759.300

1.990.100

391.400

74.884.700

377.026.200

6.361.000

Habitatges
acabats

28.100

24.800

106.100

10.300

956

4.463

623

5.083

6.000

nd

186.425

2.000.000

56.515

Habitatges
acabats/1.000

habita nts

2,8

2,4

2,7

1.9
0,4

1.2

0,5

6,7

3,0

nd

2,5

5,3

8,9

Font: Euroconstruct, ONU, Eurostat.
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Taula 3. Crédit hipotecan, tipus d'interés i preus deis habitatges
a Europa.

Alema nya

Espanya

Franca

Irlanda

Holanda
Dinamarca

Suécia

Regne Unit

Tipus d'interés
hipotecaris %

6,4

4,3

5,7

4,4

5,8

7

6,3

6,5

Présteos
hipotecaris
concedits

(Nos. índex
100= 1990)

401

229

104

510

592

656

122

187

Preus deis
habitatges
(Nos. índex
100= 1990)

115

140

nd

227

216

142

117

134
Font: C.Trilla. "La Política d'habitatge en una perspectiva comparada"

Gráfic 1. Evolució de la ¡nversió estrangera en immobles a Espanya
Milers d'euros constants 2002

Font: Butlleti Estadistic del Banc d'Espanya. Central de Balances (series temporals completes)
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Taula 4. habitatges de propietat
a les principáis ciutats del Centre i Est d'Europa

Ciutats

Praga

Riga

Barcefona

Budapest

Líubliana

Vilnius

Belgrad

Zagreb

Tallinn

Sofía

Tirana

7o habitatges de
propietat

12

23

75

75

76

85

85

90

92

93

95

Font: UN-Habitat, segons S. Tsenkova.
Barcelona, estimado propia

Taula 5. Participado pública en la nova construcció d'habitatges
Milers d'habitatges

1998
Letónia
Hongria

Xipre
Polonia
Estonia
Lituánia
Eslovénia
Eslováquia
Txéquia
Mitjana PECO

Unió Europea
Catalunya

Public
0

0,3

0,4

6,3

0,1
0,5

0,8

1.4
6,3

16,1

1

Privat
1,4

19,9
6,2

74,3
1,1

3,7

5,3
6,8

16,3

135

49

Total
1,4

20,2

6,6

80,6

1.2

4,2

6,1

8,2
22,6

151,1

50

%públic
0,0

1,5

6,1

7,8

8,3

11,9
13,1

17,1
27,9

10,7
14,3

2

Font: elaboració propia amb dades ONU, Euroconstruct i DGAiH de la Generaíitat de Catalunya.
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Taula 6. Habitatge social a la Unió Europea

Holanda

Alemanya

Regne Unit

Austria

Suécia

Dinamarca

Noruega

Mitjana UE

Franca

Finlandia

Irlanda

Bélgica

Italia

Portugal

Catalunya

Suíssa

Espanya

Luxemburg

Grecia

lloguer social%

35

26

24

23

22

19

18

18

17

14

11

7

6

4

3,5

3

2

2

0

Font: C.Trilla "La política d'habitatge en una perspectiva europea comparada"
Col.lecció Estudis Socials, n° 9, Fundació "La Caixa".
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Política de migracions.

Dr. Andreu Olesti Rayo, Professor Titular de Dret internacional públic (Dret
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La implicació de l'adhesió deis pa'ísos d'Europa Central i Oriental en

l'ámbit de la política migratoria pot enforcar-se des de dues perspectives. La

primera fa referencia a la immigració regular i la segona respecte a la

immigració de carácter irregular.

I. LA MIGRACIO DE CARÁCTER REGULAR.

El primer aspecte rellevant de l'adhesió és que el nacionals deis pai'sos

candidats, quan esdevinguin membres de la Unió Europea, serán nacionals

d'un Estat membre i en conseqüéncia gaudiran de la ciutadania europea. Aixó

implica que gaudiran deis drets que comporta la lliure circulació de persones en

el sentit mes ampli, incloent el principi d'igualtat de tráete. Es a dir, les

condícions que s'imposin a aquests nacionals mai no poden ésser pitjors que

les concedides ais propis nacionals. Es beneficiaran del dret de desplagament i

residencia d'un Estat membre a un altre, i a mes del principi d'igualtat de tráete

en el que es refereix a l'accés i en l'exercici d'una activitat económica en un

altre Estat membre. Ja siguí exercint l'activitat económica per compte propia o

per compte d'altri.

Ara bé a l'actualitat el dret d'entrada a un Estat membre continua

depenent de la legislado interna del mateix Estat membre.

Es tractará dones a continuado d'examinar el marc jurídic aplicable

segons la legislació éspanyola i la normativa comunitaria, tot incidint en la

influencia que tindrá en el marc el tractament deis nacionals deis nous Estats

membres.

1. Marc jurídic espanyol aplicable.

El marc jurídic aplicable espanyol i de la Unió Europea no es pot

dissociar, atenent que la normativa de la Unió Europea es aplicable a l'Estat



espanyol, i gaudeix de preferencia en la seva apljcació dins l'Estat. Aixó

significa per una banda, que les modificacions que es produeixen per la

mateixa evolució de la normativa comunitaria afectaran directament en

l'aplicació de la legislado espanyola. D'una altra, que ais nacionals deis Estats

membres de la Unió Europea no se'ls aplica l'instrument mes rellevant en

l'ámbit de l'estrangeria, que es la Llei Orgánica sobre els Drets i llibertats deis

estrangers a Espanya. És a dir, els nacionals comunitaris, ciutadans europeus,

no es regeixen per la Llei d'Estrangeria, no son consideráis com a estrangers.

En aquest sentit s'ha de teñir present que en l'actualitat ja existeix un

marc jurídic que regula les relacions entre la Comunitat Europea, els seus

Estats membres i el Estats candidats a l'adhesió. Es tracten deis anomenats

acords europeus que s'han celebrat amb cadascun deis Estats candidats. En

aquests instruments convencionals es preveuen disposicions que regulen certs

aspectes relatius a la Mure circulació de treballadors. En concret es concedeix

la igualtat de tráete a l'accés a una activitat económica assalariada. En canvi la

reglamentado de l'entrada i l'accés a una activitat económica resta en mans de

cada Estat membre. Es per aixó que Ea incidencia sobre el flux migratori és

escassa. En tot cas es significativa en petits col lectius especialitzats com

podrien ésserels esportistes professionals.

A mes, i en dos deis pa'ísos candidats, Polonia i Romanía, s'han signat

per part de l'Estat espanyol acords internacionals que regulen i ordenen el

fluxos migratoris de carácter laboral.

A) La Llei Orgánica 8/2000 de 22 de desembre sobre el Drets i Llibertats deis estrangers

a Espanya i la seva integrado social (LODILE), i el Reglament d'Execució de la Llei

Orgánica.

Els estrangers, entesos com a nacionals de tercers Estats, incloent en

aquest cas i de moment els Estats candidats, per tal d'exercir una activitat

económica, han de gaudir a mes del permís de residencia, o autorització



crestada, una autorització administrativa per a treballar a Espanya (article 36. 1

LODILE).

Aixó implica que quan no és tingui un permís de residencia i es desitgi

residir i treballar, s'haurá de sol licitar simultániament els permisos de

residencia i treball. S'ha de mencionar que, aquells que no tinguin un permís de

residencia, i es trobin a Espanya, com per exemple, per estada turística, han de

tornar ais seus paísos d'origen per a sol licitar el visat d'entrada per a residir i

treballar a l'ambaixada o Oficina Consular espanyoláen el seu país d'origen.

Malgrat aixó, el Reglament contempla la possibilitat de tramitar l'obtencíó del

visat en el país d'origen per persona autoritzada (article 10.2 del Reglament

d'execució), la qual cosa pot suposar que s'inicien els trámits per l'interessat a

Espanya, i designi un representant debidament acreditat, en el seu país

d'origen per a sol licitar el visat, i una vegada concedít es viatgi al seu país

d'origen per a recollir-ho.

S'ha de teñir present la figura del contingent atenent que es tracta d'una

via d'accés de característiques especiáis i dissenyada en principi peí permís de

treball per compte d'altri i pels permisos de treball de temporada o de duració

limitada.

A mes es regula les condicions en les que es concedeix el permís de

treball per compte d'altri. Així per la concessió inicial del permís es preveu que

es tingui en compte la situació nacional d'ocupació, que el permís haurá de

teñir una duració inferior a cinc anys i podrá limitar-se a un determinat territori,

sector o actívitat (article 38 LODILE).

D'aquests criteris, el mes rellevant i important és el relatiu a la situació

nacional d'ocupació, que es traba desenvolupat en el Reglament d'execució

(article 70). En efecte, en aquest s'estableix que s'ha de teñir en compte la

insuficiencia de treballadors, tant espanyols com a comunitaris o estrangers

autoritzats per a treballar. A mes la gestió de l'oferta de treball presentada

davant un servei públic d'ocupació ha d'haver estat negativa. És a dir,

('empleador o l'empresari ha d'acreditar que previament a.la contractació ha



instat a la gestió de l'oferta de treball; s'entén que aquesta és negativa quan el

servei d'ocupació no s'ha pronunciat en contra durant un termini de quinze dies

des de la presentado de l'oferta per ['empleador. Tot i així, en el mateix

precepte es preveu la possibilitat d'una certificado genérica del servei públic

d'ocupació sobre la inexistencia de treballadors disponible per ocupar

determináis llocs de treball, tenint en compte la gestió d'ofertes similars durant

els tres mesos anteriors.

La situado nacional d'ocupació en canvi no es té en compte per la

concessió del permís de treball, si l'estranger es troba dins d'alguna de les

següents situacions: cónjuge o fill d'estranger resident a Espanya amb un

permís renovat; titular d'una autorització previa de treball, que es pretengui

renovar; teñir al seu carree ascendents o descendents de nacionalitat

espanyola; haver nascut i ésser resident a Espanya; ésserfill o net d'espanyol

d'orígen, i en determinades condicions, el menors estrangers en edat laboral,

així com haver tingut la condició de refugiat o haver estat reconegut com

apatrida (article 71.1 del Reglament). Tanmateix tampoc s'aplica la condició

nacional d'ocupació ais treballadors designáis per a cobrir llocs de confianza

(activitats própies d'alta direcció); els treballadors altament qualificats (que

tinguin un coneixement essencial per a la realització de la inversió, siguin

especialistes o desenvolupín funcions relacíonades amb la direcció, gestió i

administrado, i que tinguin acreditada experiencia en la realització d'aquestes

tasques); i el treballadors necessaris peí muntatge o reparado d'una insta! lacio

o equips productius importats.

En aquest context convé també teñir en compte determináis acords

internacionals que ha celebrat Espanya amb tercers Estats. D'entre ells amb

Polonia i Romanía.



B) Els acords internacionals que regulen i ordenen el fluxos migratoris.

Espanya ha signat diversos acords amb tercers Estats relatius a la regulado i

ordenado deis fluxos migratoris laboral. D'entre aquest ha signat amb Romanía (23 de gener

de 2002) i amb Polonia (21 de maig de 2002), els altres paísos son Equador, Colombia,

Marroc, i República Dominicana.

Aquests acords teñen com a objectiu el regular les ofertes de llocs de trebali ais

treballadors nacionals deis Estats membres signataris. A tal efecte s'articula el següent

mecanisme. Les autoritats espanyoles, mitjangant els seus representants diplomátics

comuniquen a les autoritats de l'altre Estat, el nombre i les característiques de les necessitats

de má d'obra (tant qualificada com no qualificada). L'oferta de les autoritats espanyoles haurá

d'incloure com a mínim el sector i la zona geográfica a on esdesenvolupi l'activitat, el nombre

de treballadors a contractar, així com la data límit per a la seva selecció. Tanmateix s'haurá

d'incloure la informado, sobre les condicions del trebali (salaris, allotjament o altres tipus de

retribució), la seva durada, les dates en les que el treballador haurá de desplacar-se i qui

cobreix les despeses de desplac.ament i administratives.

L'ámbit d'aplicació personal deis acords amb Romanía ¡ Polonia son els treballadors

estables (contráete amb un període inicial d'almenys un any); els treballadors de temporada

(per un període no superior a nou mesos a l'any, i amb el compromís de retorn ai seu país una

vegada el seu permís de trebali hagi finalitzat); i els treballadors en practiques per tal de

perfeccionar la seva qualificació professional (per un període de dotze mesos prorrogables a

sis mesos mes). S'especifica també l'edat que poden teñir els treballadors en practiques (entre

18 i 35 anys), i nombre de treballadors per any que es poden acollir a aquesta figura (máxim de

50 per any).

Els candidats son seleccionats per un comité conjunt en el que participen els

representants de les administracions de les parts contractants, amb l'objectiu d'escollir els

treballadors que es considerin mes idonis en relació a les ofertes de trebali existents. En aquest

comité poden participar també l'empleador o els seu representants i, quan les parts així ho

demanin, també poden participar en qualitat d'assessors representants d'agents socials,

organismes intergovernamentals i organitzacions no governamentals que treballin en l'ámbit de

les migracions i la cooperado al desenvolupament.

Una vegada seleccionats els candidats, després de superar un examen medie {i en el

seu cas un període de formació previa) han de signar un contráete de trebali (o un document

análeg), les clausules del qual hauran d'adequar-se a la legislado espanyola, i copia del qual

será facilitada a les autoritats del l'Estat d'orígen. Les sol licituds de visats d'estada i residencia

en aplicació d'aquests acords internacionals es tramitaran amb carácter d'urgéncia per l'Oficina



consular espanyola competent, fent-hi constar en el mateix el tipus, la finalitat i la durada de la

permanencia..

Quant a les condicions d'exercici de l'activitat económica es preveu que es regeixin per

la normativa laboral espanyola i en el sentit de que la remunerado, i les avantatges socials de

les que gaudeixin, serán les establertes en el seu contráete, i ajustades a les previstes en els

Convenís coi lectius, o la legislado vigent espanyola aplicable ais nacionals espanyols de la

mateixa professió i qualificació. De la mateixa forma que en l'ámbit de la Següretat Social es

trobaran subjectes ais drets i obligadons determináis per la legislado espanyola llevat deis

acords internacionals en el que formi part Espanya i es disposi de mesures mes favorables.

En els acords amb Romanía i Polonia també es preveuen disposicions relatives a

fomentar el retorn voluntan deis nacionals de les parts contractants. En efecte es preveu

l'adopció de mesures per tal de posar en marxa programes d'ajut al retorn voluntan deis

treballadors. A tal efecte es contemplen accions per tal d'impulsar la reinserció del treballador

migrant en el país d'origen, com per exemple el desenvolupament de projectes amb la finalitat

de reconéixer l'experiénda professional que hagi obtingut a Espanya o la promoció de

l'establiment de petites i mitjanes empreses per part deis emigrants que retornin al seu país

d'origeñ.

2. Marc jurídic de la Unió Europea.

El marc jurídic de la Unió Europea está subjecte a la propia evolució que tinguin les

negociacions sobre les condicions d'adhesió a la Unió Europea, i per tant en fundó del que

s'estableixi per a cada Estat candidat. En tot cas, el punt inicial i d'arhbada será el mateix.

S'inicia amb el acords d'Associació que ha signat la Unió Europea amb cadascun deis Estats

candidats a l'adhesió, en el que es contemplen disposicions relatives a la Iliure circulado de

treballadors, es continua amb el régim transitori que es preveurá en el Tractat d'Adhesió que

signaran i ratificaran els actuáis Estats membres i els Estats candidats, i finalitzará amb la

completa aplicado de la normativa comunitaria relativa a la Iliure circulado de treballadors.

A) Eis anomenats acords europeus.

En el text deis anomenats acords europeus es disposa, en relació a la

Iliure circulado de treballadors que el tráete que es concedeixi ais treballadors de

la nacionalitat del país associat que siguí legalment contractat en el territori d'un
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Estat membre de la Unió Europea no podrá ésser discriminat per rao de la seva

nacionalitat peí que fa referencia a les condicions de treball, remuneració o

acomiadament. Tanmateix el seu cónjuge i filis podran accedir al mercat laboral

d'aquell Estat membre al llarg de la durada professional autoritzada del

treballador sense prejudici de les condicions i modalitats aplicables a cada Estat

membre.

A mes la garantía del principi d'igualtat de tráete per rao de la nacionalitat

es circumscriu únicament a les condícions d'exercici de l'activitat económica

assalariada i en relació ais treballadors que ja es traben exercint a un Estat

membre; en canvi respecte a l'accés a l'exercici de l'activitat económica

assalariada el plantejament és diferent. En efecte en les disposicions deis acords

europeus s'estableix que, respectant les normes vigents en cada Estat membre i

la seva situacio del mercat laboral s'haurá de mantenir i en la mesura del possible

minorar les facilitats deis treballadors deis paísos associats a l'accés al mercat de

treball ja existents, i concedides per a determináis Estats que teñen acords

bilaterals amb el mateix Estat associat, animant a la resta deis Estats membres a

que celebrin acords en aquest sentit amb cadascun deis paísos associats.

En els acords d'associació s'estableix que el Consell d'Associació, máxim

órgan encarregat de l'aplicació de l'acord, haurá d'examinar noves formes de

millorar la circulado deis treballadors en el país associat. Condicionant aqüestes

mesures a dos factors: d'una banda la situacio económica i social de l'Estat

associat; i d'una altra, la situacio del mercat de treball dins la Comunitat. En

aquest sentit, la Comissió a l'hora d'esbossar el marc general deis acords

d'associació va plantejar que en relació a ía lliure circulado de persones, en

una primera fase i tenint en compte la competencia de la Comunitat i la deis

seus Estats membres, es podrien posar en, práctica determinades millores en

les condicions que afectin la circulado de persones. A mes s'haurá de facilitar

l'assisténcia técnica per a l'establiment de sistemes adequats de seguretat

social que tindran especial importancia en el procos d'ajust económic i en la

reorganizado del treball. En una segona fase una vegada les condicions

económiques i socials deis Estats membres s'hagin apropat a la deis Estats



membres, la Comunitat ¡ les institucions de l'Associació es plantejarien la

possibilitat d'aprofundir en la lliure circulado de persones.

Per aixó la profundització en l'ámbit de la lliure circulado de treballadors no

depén únicament de les condicions internes de l'Estat associat sino també de

com pugui resoldre la Comunitat els seus propis problemes socials interns.

B) El període transitori.

S'ha previst que l'impacte de Tadhesió en termes de fluxos migratoris

(lliure circulació de treballadors) será limitat, malgrat que podria afectar

significativament a determinades regions frontereres d'alguns Estats membres,

especialment Alemanya i Austria.

En les negociacions per a l'adhesió la Unió Europea s'ha proposat un

procés transitori per a tots els Estats candidats excepte Malta i Xipre que

consisteix en el següent: un període de dos anys en que serán d'aplicació la

legislado nacional deis Estats membres (que podria implicar la possibilitat de

concedir la plenitud de l'accés a l'activitat económica). Abans de la finalització

del període es fará una revisió automática i una posterior sol licitud del nou

Estat membre. En aquest procediment s'inclourá un informe de la Comissió,

malgrat que la decisió de l'aplicació de la normativa comunitaria dependrá de

cadascun deis actuáis Estats membres.

El període transitori tindrá una durado máxima de cinc anys malgrat que

podria prolongar-se per dos anys mes en el supósit de que existeixi una

distorsió seria, o l'amenaca de distorsió greu al mercat de treball. En tot cas

aqüestes mesures de salvaguarda hauran de finalitzar al seté any des de

Centrada en vigor de l'adhesió. I durant el mateix els Estats membres es

comprometen a garantir la preferencia deis nacionals deis nous Estats

membres sobre la resta de la má d'obra que sigui nacional d'un tercer Estat.

Ara bé, s'estableix una cláusula de salvaguarda en la que els mercats de treball no

podran ésser mes restringits que l'existent en el moment de signar-se el Tractat d'adhesió.
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Tanmateíx, s'establirá una declarado en la que els Estats membres es comprometen a

esforgar-se a incrementar l'accés al mercat de treball d'acord amb la seva legislado nacional

en vistes a accelerar l'aproximació de la seva legislado amb la normativa comunitaria. De la

mateixa forma Austria i Alemanya podran aplicar mesures nacionals complementáries dirigides

a evitar les distorsions en determinats sectors sensibles del seu mercat laboral que poguessin

produir-se en determínades regions per la prestado de servéis transfronterers.

C) L'efectiva aplicado de la lliure circulado de treballadors.

Una vegada finalitzat el període transitori será de plena aplicado la lliure

circulació de treballadors. S'ha de destacar amb carácter preliminar que des de

la perspectiva comunitaria, la lliure circulació es refereix a dos tipus de

mesures: l'eliminació deis obstacles a l'entrada, permanencia i sortida deis

nacionals d'un Estat membre a un altre Estat membre; i les mesures que

asseguren que aquests nacionals podran accedir i exercir lliurement una

activitat económica en el territori de qualsevol Estat membre.

En aquest sentit és rellevant subratllar que la noció de treballador

assalariat té un carácter comunítari i el seu contingut no pot dependre única i

exclusivament deis drets interns deis Estats membres; ja que, en cas contrari,

els Estats membres tindrien la possibilitat de modificar el seu contingut i

podrien eliminar de l'ámbit d'aplicació d'aquesta llibertat, certes categories de

persones de la forma que consideressin pertinents, la qual cosa podría suposar

que les disposicions comunitáries relatives a la lliure circulació de treballadors

poguessin quedar buides de contingut (Sentencia del TJCE de 19 de marc de

1964, assumpte 75/63, Unger, Rea 1964).

El Tribunal ha estat ciar en la seva jurisprudencia, tot manifestant que el

concepte de treballador assalariat té un abast comunitari, que ha d'ésser definit

segons uns criteris objectius que caracteritzen la relació laboral. En concret, ha

precissat que la característica essencial que determina aquesta relació laboral es

la següent: que una persona prestí uns servéis que tinguin un valor económic a

favor d'una altra persona i sota la direcció d'aquesta i en contrapartida rebi una
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remunerado Sentencia del TJCE de 3 de juliol de 1986, assumpte 66/85,

Lawrie-Blum, Rec 1986).

En quant a les activitats a desenvolupar el TJCE també ha considerat

que les activitats realitzades a temps parcial son activitats assalariades dins el

context de la lliure circulado de treballadors comunitari, indos si la remunerado

sigui inferior a la del salari mínim, sempre i quan les activitats realitzades fossin

reals i efectives, tot excloent-se a les activitats tan reduídes que es

presentessin com a purament margináis o accessóries (Sentencia del TJCE de

23 de marc de 1982, assumpte Levin, op.cit, Rec.1982, p. 1049.

Es mes el fet de que el treballador migrant sol liciti un ajut social a les

autoritats de l'Estat membre a on realitza l'activitat assalariada per a poder

completar les rendes derivades del seu salari, no exclou la possibilitat de que

l'activitat realitzada sigui considerada com a real i efectiva; i per tat sigui

qualificada com a treball assalariat (Sentencia del TJCE de 3 de juny de 1986,

assumpte 139/85, Kempf, Rec. 1986).

En canvi no es considera com a activitat assalariada la realitzada en llocs

de treball obtinguts en empreses en les que la seva finalitat no sigui estrictament

económica; com per exem.ple, el treball assalariat realitzat en empreses en les

que la seva finalitat sigui la de constituir un medi de reeducado o de reinserció

laboral (Sentencia del TJCE de 31 de maig de 1989, assumpte 344/87, Bettray,

Rec. 1989).

L'ámbit d'aplicació material de les normes comunitáries relatives a la

lliure circulado de treballadors compren a totes aquelles activitats económiques

que s'exerceixin d'una forma assalariada, amb Túnica exclusió deis llocs de

treball a l'administració pública. Ara bé entenent com a lloc de treball a

l'administració publiques de forma molt restrictiva. No es una definició que es

deixi en mans de les autoritats deis Estats membres sino que té una connotado

comunitaria. Només quedarien exclosos els llocs de treball que impliquin

compliment de dues condicions de forma acumulativa: una participado directa

o indirecta en l'exercici del poder públic i en les funcions que teñen per a
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objecte la salvaguarda des interessos generáis de l'Estat o d'altres

col lectivitats publiques, (vid. per exemple la Sentencia del TJCE de 17 de

desembre de 1980, assumpte 149/79, Comissió de les Comunitats Europees

contra el Regne de Bélgica, Rec. 1980). Aproximado de carácter funcional que

ocasiona problemes de concreció práctica i que va donar lloc a una

Comunicació de la Comissió sobre el seu abast.

En definitiva, un nacional d'un Estat membre pot ésser considerat com a

treballador assalariat, des del punt de vista del dret comunitari europeu, malgrat

que des de la perspectiva del dret nacional, no adquireixi tal categoría. Malgrat

aquesta dicotomía, el nacional d'un altre Estat membre es beneficiará deis dret

continguts a la Iliure circulado de treballadors comunitaria.

El fet de que una persona que exercici una determinada activitat es trobi

inclosa dins l'ámbit d'aplicació de la Iliure circulado de treballadors permet que

li sigui aplicable tot un seguit de drets que configuren el contingut jurídic

d'aquesta llibertat. El contingut jurídic de la Iliure circulado de treballadors

implica básicament la igualtat de tráete en l'accés i exercici a un treball

assalariat, segons es recull en els articles 39.2 i 39.3 (antics articles 48.2 i 48.3)

del Tractat CE. És a dir, la prohibido de discriminar per rao de la nacionalitat

tant en Paccés com en Pexercici d'una activitat assalariada. I la prohibido de

discriminació es interpretada d'una forma molt amplia, peí Tribunal de Justicia,

no només la discriminació directa, es a dir les manifestament fonamentades en

la nacionalitat sino també, qualsevol altre forma de discriminació encoberta que

aplicant altres criteris de diferenciado condueixi a la práctica al mateix resultat

(per exemple en particular, las Sentencia del TJCE de 12 de febrer de 1974,

assumpte 152/73, Sotgiu, Rec 1974, p. 153).

El Reglament 1612/68 de 15 d'octubre de 1968 (D.O.C.E. L 257 de 19

d'octubre de 1968) recull en el seu articulat, d'acord amb Particle 39 (antic

article 48) del Tractat CE, la necessitat d'eliminar les discriminacions per rao

de la nacionalitat produ'ídes tant en Paccés com en les condicions del seu

exercici. En quant a l'accés, es prohibeixen totes les condicions que no estiguin

previstes per ais propis nacionals, com per exemple, els procediments
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especiáis de contractació per a estrangers o la subordinado de l'oferta de

treball a criteris de qualsevol carácter que siguin discriminatoris per ais

nacionals deis Estats membres (per exemple, adoptar disposicions relatives al

nombre o percentatge de treballadors estrangers, o supeditar la concessió de

determináis beneficis a les empreses que donin llocs de treball a un

percentatge mínim de nacionals; o la mateixa exigencia d'un permís de treball

per a poder accedir al lloc de treball).

Es a dir desapareix el principi de la preferencia nacional i en

consonancia qualsevol práctica que es dirigeixi a reservar el mercat nacional es

contraria al dret comunitari.

. Respecte a les condicions d'exercici, es tracta de que les condicions de

treball siguin equiparables; i així en el Reglament (arts. 7 a 9) es disposa que el

treballador nacional d'un Estat membre no podrá essertractat de forma diferent

que els treballadors nacionals en les condicions de la seva ocupació i

condicions de treball, especialment en materia de retribució, d'acomiadament i

de reintegració professional, o en l'ocupació d'un nou lloc de treball si es trabes

en atur. En aquest sentit, i a tall d'exemple, es prohibeix l'adopció de mesures

discriminatóries en relació a l'afiliació a organitzacions sindicáis o respecte a

l'elegibilitat en els órgans de representació del treballador a reimpresa.

A mes el treballador comunitari es beneficia de les mateixes avantatges

socials i fiscals que els treballadors nacionals. Entenent el concepte

d'avantatges socials de forma molt amplia, com ara, i per exemple, la reducció

del preu deis transports a favor de les famílies nombroses (Sentencia del TJCE

de 30 de setembre de 1975, assumpte 32/75, Cristini, Rec. 1975, p. 1085), la

concessió d'un préstec sense interés per naixement d'un fill (Sentencia del

TJCE de 14 de gener de 1982, assumpte 65/81, Reina, Rec. 1982, p. 33); o

l'abonament de les despeses peí sepelí d'un treballador al seu Estat d'origen

(Sentencia del TJCE de 23 de maig de 1996, assumpte C-237/94, O'FIynn,

Rec. 1996, p. 1-2617). Com també es beneficia de l'accés a la formado

professional o a les escoles de readaptado de l'ensenyament.
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La familia del treballador assalariat (cónjuge i descendents menors de 21

anys o al seu carree, i els ascendents deis treballadors i cónjuge que siguin al

seu carree) també es beneficien de les avantatges socials així com la igualtat

de tráete en l'accés a l'ensenyament general i la formació professional (per

exemple, la Sentencia del TJCE de 3 de juliol de 1974, assumpte 9/74,

Casagrande, Rec. 1974, p. 773.).

Aquest principi d'igualtat en el tráete s'ha interpretat d'una forma tan

amplia peí Tribunal que ha considerat com a discriminatori el fet de que

existeixi un acord entre dos Estats membres que reservin la concessió de

beques ais nacionals deis seus respectius Estats excloent ais treballadors

nacionals d'altres Estats membres. (Sentencia del TJCE de 27 de setembre de

1988, assumpte 235/87, Matteucci, Rec. 1988, p. 5589). Aixó no obstant

existeix una excepció a aquesta igualtat detracte contemplada a l'article 3 del

Reglament del Consell 1612/68 en relació ais coneixements lingüístics del

treballador en funció de la naturalesa del lloc de treball a cobrir (vid. per

exemple la Sentencia del TJCE de 28 de novembre de 1989, assumpte 379/87,

Groener, Rec. 1989, p. 3967).

D'altra banda, també es preveu en el Tractat CE l'adopció de mesures

en materia de seguretat social deis treballadors migrants ais efectes d'establir

uns sistema que permeti garantir els seus drets a percebre les prestacions

socials en els Estats membres. En aquest sentit, de la coordinado realitzada

per la Comunitat Europea es poden sintetitzar en els següents punts: garantir la

igualtat de tráete deis treballadors migrants deis altres Estats membres amb els

nacionals, en el que es refereix al régím de cotització i prestacions de la

Seguretat Social; assegurar al treballador migrant Tacumulació deis períodes

de cotització que ha realitzat en els diferents Estats membres ais efectes

d'establir els naixement, la conservado i el cálcul de les prestacions socials que

s'ha de rebre; i la possibilitat de realitzar el pagament de les prestacions socials

ais beneficiaris que resideixin en el territori de qualsevol Estat membre.
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B) Algunes consequencies directes i indirectes de l'adhesió.

Les consequencies de l'adhesió deis nous Estats membres implicará en

l'ámbit de la migració regular un flux que s'estima petit, en quan el volum de

persones que puguin desplagar-se a exercir una activitat económica.

Indirectament, pot teñir una incidencia en relació a altres col lectius

nacionals de tercers Estats, que es traben treballant en el nostre país. I aixó

d'entre altres per dos motius, durant el període transitori, es preveu una

preferencia deis primers sobre els segons, peí que es refereix a l'accés a una

activitat económica; i en segon lloc, una vegada transcorregut el període

transitori, o abans com podría ésser el cas, en el nostre país, els nacionals deis

avui pa'ísos candidats gaudiran del principi d'igualtat de tráete tant en l'accés

com en 1'exercici a una activitat económica, tal i com ho interpreten la

jurisprudencia del Tribunal de Justicia de les Comunitats Europees. I en

conseqüéncia la Llei d'Estrangeria i les normes que la desenvolupin no serán

les normes aplicables, de la mateixa forma que a l'actualitat aquesta no és

aplicable ais ciutadans europeus.

Aixó no obstant, l'aplicació de la normativa comunitaria que els equipara

amb els propis nacionals, i la considerado de ciutadans europeus amb els drets

que aixó comporta (entre d'altres el sufragi actiu i passiu a les eleccions de

carácter local), previsiblement podría donar lloc a que la substitució deis

nacionals de tercers Estats pels nacionals deis nous Estats membres, no fos

significativa a la Marga.

En efecte, és probable que si bé inicialment es pugui produir una

substitució de nacionals de tercers Estats d'altres regions per a nacionals de

Paísos d'Europa Central i Oriental, a mesura que l'equiparació de drets es

produeixi, i gaudeixen de les mateixes avantatges socials, en sentit molt ampli,

els treballs de poca qualificació i de remunerado escassa probablement

quedaran abandonáis per aquests nacionals. Serán els nacionals de tercers

Estats, ja no de la Unió Europea, que necessiten autorització per a trebaltar i
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l'acreditació de que no existeixen nacionals o comunitaris que demandin aquest

lloc de treball.
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II. LA MIGRACIO DE CARÁCTER IRREGULAR.

En relació a la migració de carácter irregular, la situado es planteja en

termes relatius a la permeabilitat i permissibilitat de les fronteres exteriors. No

es tracta tant de nacionals deis Estats membres candidats, ates, que una

vegada entrin en vigor els Tractats d'adhesió, es consideraran com a nacionals

d'un Estat membres i gaudiran deis drets inherents ais ciutadans europeus,

salvant el períodes transitoris.

La qüestió es deriva de la seva situació com a frontera externa de la

Unió Europea, i com a pa'ísos a partir deis quals es produeixi un control extern

de les persones que creuin les seves fronteres. En el ben entes de que una

vegada haguessin traspassat la frontera exterior, no existeixen controls en les

fronteres internes de la Unió Europea.

1. Marc jurídic aplicable.

El marc jurídic aplicable és el que es deriva de raplicació del anomenat

cabal Schengen i de l'anomenat Espai de Seguretat, Llibertat i Justicia. La

qüestió en aquest ámbit es diferent a la relativa a la lliure circulado, ja que no

es tracta de posar-se d'acord sobre períodes transitoris, sino sobre la idone'ítat

per a poder aplicar les disposicions sobre aquest ámbit.

Al respecte s'ha de teñir present, que no tots els membres actuáis de la

Unió Europea formen part de l'anomenat espai Schengen que implica la creado

d'un espai sense fronteres interiors.

El problema s'emana no tant de l'efectiva incorporació de les normes

que integren aquest cabal sino de l'efectiva disponibilitat i capacitat deis nous

Estats membres per a poder aplicar la normativa en qüestió. És a dir la seva

capacitat administrativa i policial per a fer front a les noves obligacions que es

deriven de l'adhesió.
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En aquest sentit s'ha de mencionar que d'entre els instruments que

s'han adoptat per la Unió Europea destaca, les exigéncies previstes a l'hora de

creuar les fronteres exteriora.

Així, al Conveni d'aplicació de Schengen (CAS) es disposa els requisits

que s'han de satisfer pels estrangers ais efectes de ésser autoritzada l'entrada

al territoh d'un Estat part contractant per a una estada que no excedeixi els tres

mesos. Aqüestes exigéncies serien les següents: teñir un document o

documents válids que permetin el creuament de la frontera; estar en possessió

d'un visat válid quan aquest sigui exigit; en el seu cas, presentar els documents

que justifiquin l'objecte i les condicions de Cestada prevista i disposar deis

medís adequats de subsistencia (recursos económícs), tant per al període

d'estada com peí retorn al país de procedencia o tránsit a un tercer Estat.

Finalment estar exclós de la llista de no admissibles, i no suposar un perill per a

l'ordre públic, la seguretat nacional o les relacions ¡nternacionals de les parts

contractants (article 5 CAS). Aqüestes condicions son acumulatives, i en cas

d'incompliment d'alguna, se li negará l'entrada a l'estranger, malgrat que poden

haver-hi excepcions per motius humanitaris o d'interés nacional.

Deis requisits exigits convé detenir-nos en dos. L'exclusió de la llista de

no admissibles i l'exigéncia d'un visat d'entrada.

La determinado deis subjectes qué es troben inclosos en la llista de no

admissibles es correspon amb els que s'inclouen en l'anomentat Sistema

Informació Schengen (SIS, articles 92 a 119 CAS). Es tracta d'un sistema que

permet la consulta automatitzada de persones i objectes en els controls en

frontera, en les comprovacions i controls policials i duaners, i en els

procediments d'expedició de visats, permisos de residencia. Per tal de

permetre l'increment de dades a incloure en el SIS dehvades de l'adhesió de

nous Estats membres es va crear el desembre de 2001 un Sistema de

Informació Schengen de segona generació (SIS II). La introducció d'una

persona en el llistat SIS depén de les legislacions nacionals deis Estats

membres, i de les autoritats administratives o jurisdiccionals competents deis
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Estat que ho decideixi. En principi els nacionals deis Estats membre no poden

ésser inscrits a la Mista comuna de persones no admissibles.

La Decisió es pot fonamentar en l'amenaga que per a l'ordre públic o la

seguretat nacional pot constituir la presencia de l'estranger al territori nacional.

Especialment, quan l'estranger hagi estat condemnat per una infracció

sancionada amb una pena privativa d'una durada mínima d'un any, o quan

existeixin raons serioses per a creure que ha comes aquests delictes o

existeixin indicis reals de que pensen cometre aquests delictes (article 91.1 i 2

CAS). De la mateixa forma, es pot incloure al nacional d'un tercer Estat quan

hagi incomplet les disposicions nacionals relatives a i'entrada o residencia

d'estrangers que comporti l'aplicació d'una mesura d'expulsió, devolució que

inclogui la prohibido d'entrada o residencia.(article 96.3 CAS). Formulació que

deixa un ampli marge de discrecionalitat ais Estats contractants, i que pot

constituir diferenciáis de seguretat en el control de les fronteres externes deis

Estats membres.

A mes, es preveu mecanismes i principis per a la correcta aplicado de

les normes comunes relatives al creuament de les fronteres exteriors, que es

traben al Conveni d'Aplicació de Schengen, desenvolupades per l'anomenat

Manual Comú de les Fronteres Exteriors. Així, per exemple, es preveu que el

creuament de la frontera exterior es realitzi pels passos fronterers habilitats i en

les hores d'obertura establerts, penalitzant els creuaments no autoritzats. O els

Estats s'obliguen a controlar les persones, els vehicles i els objectes que portin,

comprometent-se també a vigilar els espais de les fronteres exteriors que es

trobin situats entre els passos fronterers amb el personal adequat, tant en

nombre com en preparado. Així, els estrangers hauran d'ésser objecte d'un

control mes minuciós que comprengui la verificacio deis documents de viatge, i

les restants condicions d'entrada, residencia, treball i sortida, així com la

investigado i prevenció deis perills per a la seguretat nacional i l'ordre públic

(article 6 CAS).

En tot cas per a garantir la correcta aplicació de les normes s'ha adoptat

un instrument de vigilancia comuna denominada Comissió permanent

20



d'avaluació i aplicado de Schengen, que avalúa la idone'ítat deis Estats

membres de la Unió Europea per la correcta aplicado del Conveni d'Aplicació

de Schengen, i d'altra vetlla per la correcta aplicado per part deis Estats que ja

son part contractant (per exemple, mitjans técnics i humans, modalitats de

control i vigilancia de les fronteres exteriora, cooperado policial en les regions

fronteres aspectes técnics, de control i d'utilització del Sistema de Informado

de Schengen). Malgrat que els procediments creats per l'instrument no es

poden considerar com a una inspecció, i no permet la realització de visites

sense un avis previ; i a mes en cas de detectar-se anomalies, les possibles

solucions com la imposició de sancions o la concessió d'ajuts operatius i

financers no son aplicables.

També es preveu que les parts contractants es prestin l'assisténcia i cooperado

necessária per tal de que la vigilancia de les fronteres exteriors sigui efectiva. En aquest sentit

cal destacar el programa d'acció relatiu a la cooperado administrativa en els ámbits de les

fronteres exteriors, visats, asil i immigració (programa ARGO), adoptat peí Consell, el 27 de

maig de 2002. I en el que es contemplen accions per a refalar 1'eficácia de la vigilancia de les

fronteres exteriors.

La preocupado per l'efectiu control de les fronteres exteriors s'accentua

amb l'adhesió deis nous Estats membres tal i com s'expressa al Catáleg de

Recomanacions i práctica per a la correcta aplicado del cabal Schengen,

segons el qual, es proporciona ais Estats candidats a l'adhesió indicado sobre

el que s'espera d'ells en 1'aplicació del cabal Schengen.

En aquest sentit, convé recordar que en l'anomenat Pía Global per a la

lluita contra la immigració, aprovat peí Consell el 28 de febrer de 2002, es

contempla l'adopció de mesures que millorin la gestió de les fronteres exteriors

(com a instrument de prevenció de la immigració irregular). D'entre aqüestes

mesures s'obre la porta a la possible adopció de mesures que analitzin la

necessitat i viabilitat d'un servei comú de gestió de les fronteres exteriors.
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A) L'exempció de visats d'entrada.

A l'actualitat i ais paísos d'Europa Central i Oriental no s'exigeix un visat

d'entrada de curta durada, fins a tres mesos, per a entrar al territori de la Unió

Europea (anomentats visats Schengen). En efecte segons el Reglament

539/2001 els pa'ísos candidats a l'adhesió queden exclosos de la sol licitud d'un

visat per a creuar les fronteres exteriors. Malgrat que en el cas deis nacionals

de Romanía, l'efectiva eliminació s'ha produít a partir de l'1 de gener de 2002.

Les reticéncies sobre Romanía, i en menor mesura també sobre Bulgaria,

obeíen a l'adopció deis instruments jurídics necessahs pera poder Iluitar contra

la immigració il legal, cap al seu territori, des de o en tránsit peí seu territori i la

capacitat per a posar-los en práctica.

B) Els Acords de readmissio.

De la mateixa forma, i també com a contraprestació d'alguns Estats candidats s'han

celebrat acords de readmissió amb els paísos membres de la Unió Europea. Es a dir com a

contrapartida per l'eliminació del visat d'entrada per part de la Unió Europea, i la progressiva

realització de la lliure circulado europea, i ais efectes de controlar i prevenir les immigracions

originaries (o en tránsit) deis paísos candidats), aquests últims es comprometen a admetre ais

seus nacionals i en alguns casos al nacionals de tercers Estats que es trobessin en situado

irregular en el territori d'un Estat membre.

En la práctica existeix un acord multilateral celebrat entre Polonia, i les

parts contractants deis Acords de Schengen, signat el 29 de marg de 1991, al

qual es va adherir Espanya amb posterioritat (1993). Tanmateix Espanya ha

celebrat acords internacipnals amb Bulgaria (1996), Romanía (1996), Estonia

(1997), Lituánia(1998), Letonia (1999), i República Eslovaca (1999).

A pesar de que el régim jurídic previst en els acords és similar, es

mantenen certes diferencies. Així, en alguns acords es preveu la readmissió de

nacionals estrangers que es trobin en el territori de les parts contractants (els

acords amb Lituánia; República Eslovaca; Letonia; i Estonia); en altres només

es preveu la readmissió de nacionals de les parts contractants (els acords amb
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Bulgaria i Romanía). A mes, en principi no existeix una preschpció de l'obligació

d'admissió pels nacionals deis Estats part, si be pels estrangers el termini de la

prescripció es preceptúa, per aquells acords que es contempla la possibilitat,

en un any, a partir de la constancia de l'entrada i presencia irregular. A mes, en

tots ells, excepte el celebrat amb Polonia es preveu el tránsit de nacionals de

tercers Estats per vía aérea.

B) Algunes Conseqüéncies directes i indirectes de l'adhesió.

El control de la ¡mmigració irregular es probablement l'aspecte que mes preocupa de

l'adhesió deis Estats membres a la Unió Europea. I aixó no tant peí moviment que puguin

realitzar els nacionals deis Estats membres sino per la seva actuado com a pa'ísos en tránsit,

per la permeabilitat de les seves fronteres amb tercers Estats i per incapacitat administrativa i

policial de fer front ais nous compromisos de control de fronteres externes.

El efectes que l'adhesió deis nous Estats membres pot produir es

tradueixen en relació a una major dificultat en el control de la immigració de

carácter irregular que utilitzi com a pas d'entrada el nous Estats membres.

En el ben entes que els problemes es deriven essencialment de la

dificultat en la capacitació técnica i de recursos humans per tal de fer front ais

controls fronterers i interns. La qual cosa produeix que la previsió d'eliminació

deis controls interns pels pa'ísos candidats estiguin previstes per a anys

després de la seva adhesió a la Unió Europea.

S'ha de teñir en compte que l'actúació en aquest ámbit per part de la

Unió Europea i deis seus Estats membres es focalitza essencialment sobre els

aspectes relatius al control de l'entrada de la migració irregular. En el supósit

de que malgrat el control, accedeixin, o accedeixin de forma regular i després la

seva situado esdevingui irregular, la regla general és l'establiment d'obstacles

en l'accés a una actívitat económica, en el ben entes que aquesta actitud

desincentiva la immigració irregular. Cabria altres aproximacions, contingudes

en instruments internacionals, que no es troben en vigor, que parteixen d'un

fonament diferent: la concessió de drets, especialment en l'ámbit económic i
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social, incloent ais que es trobin en situació irregular, actuaría com a métode

per a desmotivar l'ocupació irregular, per les repercussions que suposaria ais

empleadors i per la possibilitat que tots els treballadors poguessin fer valer el

seus drets davant les instáncies pertinents.
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II. NORMATIVA, LEGISLACIÓ I DOCUMENTACIÓ.

1. UNIÓ EUROPEA.

A) NORMATIVA.

. Reglament del Consell 1612/68 de 15 d'octubre de 1968 relatiu a la Mure
circulació de treballadors dins la Comunitat Europea, (D.O.C.E L 257 de 19
d'octubre de 1968).

• Directiva del Consell 68/360 de 15 d'octubre de 1968 sobre la supressió de
les restriccions al desplac.ament i a Pestañea deis treballadors deis Estats
membres i de les seves famílies dins de la Comunitat, (D.O.C.E. L 257 de 19
d'octubre de 1968).

. Reglament de la Comissió 1251/70 de 29dejuny de 1970 relatiu al dretdels
treballadors a romandre en el territori d'un Estat membre després d'haver
exercit en ell una ocupació. (D.O.C.E. L 142 de 30 dejuny de 1970).

• Conveni d'aplicació de l'Acord de Schengen de 15 de juny de 1985
(reproduit a D.O.C.E L 239 de 22 de setembre de 2000).

. Reglament del Consell 539/2001 de 15 de marc de 2001 per el que
s'estableix el llistat de tercer paísos els nacionals deis quals son sotmesos a
l'obligació de visats per creuar les fronteres exteriors i el llistat de tercers
paTsos els nacionals deis quals es traben exempts d'aquesta obligació.
(D.O.C.E. L 81 de 21 de marg de 2001).

. Decisió del Consell 2001/886 de 6 de desembre de 2001 sobre el
desenvolupament del Sistema de Informado Schengen de segona
generado (SIS II). (D.O.C.E L 328 de 13 de desembre de 2001).

• Decisió del Consell, de 13 de juny de 2002, per el que s'adopta un
programa d'acció relatiu a la cooperació administrativa en els ámbits de les
fronteres exteriors, visats, asil i immigració (programa ARGO), L 173 de 3
dejuliolde2002.

B) ACORDS ENTRE LA COMUNITAT EUROPEA I EL PAÍSOS CANDIDATS A L'ADHESIÓ.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Hongria d'altre, D.O.C.E. L 347 de 31 de
desembre de 1993.

. Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Polonia d'altre, D.O.C.E. L 348, de 31 de
desembre de 1993.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Romanía d'altre, D.O.C.E. L 357, de 31 de
desembre de 1994.
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. Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Bulgaria d'altre, D.O.C.E. L 358 de 31 de
desembre de 1994.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i la República Eslovaca d'altre, D.O.C.E. L
359 de 31 de desembre de 1994.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i la República Checa d'altre, D.O.C.E. L
360 de 31 de desembre de 1994.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Letonia d'altre, D.O.C.E L 26 de 22 de
febrerde 1998.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Estonia d'altre, D.O.C.E L 68 de 9 de
marcde 1998.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Lituania d'altre, D.O.C.E L 51 de 20 de
febrerde 1998.

• Acord Europeu establint una associació entre les Comunitats Europees i els
seus Estats membres d'una part i Eslovenia d'altre, D.O.C.E L 51 de 26 de
febrerde 1999.

. Acord por el que es crea una associació entre la CEE i Malta, D.O.C.E L 61
de 14 de margde 1971.

. Acord por el que es crea una associació entre la CEE i la República de
Xipre, signat el 19 de desembre de 1972, D.O.C.E L 133 de 21 de maig de
1973.

C) SENTENCIES DEL TRIBUNAL DE JUSTÍCIA DE LES COMUNITATS
EUROPEES.

. Sentencia del TJCE de 19 de marg de 1964, assumpte 75/63, Unger, Rec.
1964.

- Sentencia del TJCE de 12 de febrerde 1974, assumpte 152/73, Sotgiu, Rec
1974.

. Sentencia del TJCE de 3 de juliol de 1974, assumpte 9/74, Casagrande,
Rec. 1974.

• Sentencia del TJCE de 30 de setembre de 1975, assumpte 32/75, Cristini,
Rec. 1975.

. Sentencia del TJCE de 17 de desembre de 1980, assumpte 149/79,
Comissió contra Bélgica, Rec. 1980.

• Sentencia del TJCE de 14 de gener de 1982, assumpte 65/81, Reina, Rec.
1982.
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• Sentencia del TJCE de 23 de marg de 1982, assumpte Levin, op.cit,
Rec.1982.

. Sentencia del TJCE de 3 de juny de 1986, assumpte 139/85, Kempf, Rec.
1986.

. Sentencia del TJCE de 3 de juliol de 1986, assumpte 66/85, Lawrie-Blum,
Rec. 1986.

. Sentencia del TJCE de 27 de setembre de 1988, assumpte 235/87,
Matteucci, Rec. 1988, p. 5589

• Sentencia del TJCE de 31 de maig de 1989, assumpte 344/87, Bettray, Rec.
1989.

• Sentencia del TJCE de 28 de novembre de 1989, assumpte 379/87,
Groener, Rec. 1989.

. Sentencia del TJCE de 23 de maig de 1996, assumpte C-237/94, O'FIynn,
Rec. 1996.

D) DOCUMENTS I ESTUDIS DE LES INSTITUCIONS DE LA UNIÓ
EUROPEA.

• Acuerdos de asociación con los países de Europa central y oriental: un
• esbozo general. Comunicació de la Comissió al Consell i al Parlament

Europeu, COM (90) 398 final de 27 d'agost de 1990.

• Migration and Asylum in Central and Eastern Europe, Working Paper,
European Parliament, Directorate General for Research, Civil Liberties
Series, 2-99.

• Information Note. The Free movement of workers in the context of
enlargement, 6 March, 2001.

• Incidencia de la ampliación en las regiones limítrofes de los países
candidatos - Acción comunitaria en favor de las regiones fronterizas,
Comunicació de la Comissió, COM (2001) 437 final de 25 de juliol de 2001.

• Hacia una gestión integrada de las fronteras exteriores de los Estados
miembros de la Unión Europea, Comunicació de la Comissió al Consell i al
Parlament Europeu. en COM (2002) 233 final de 7 de maig de 2002

• Enlargement of the European Union. Guide to the Negotiations. Chapter by
Chapter, European Commission, Directorate-General Enlargement, June
2002.

• Planes de acción sobre la capacidad administrativa y judicial, y el
seguimiento de los compromisos contraídos por los países negociadores en
las negociaciones de adhesión, Comunicació de la Comissió, COM (2002)
de 5 de juny de 2002.

• Plan Global para la lucha contra la inmigración ilegal y la trata de seres
humanos en la Unión Europea, D.O.C.E C 142 de 14 de juny de 2002.
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2. ESPANYA

A)LEGISLACIÓ.

. Llei Orgánica 8/2000, de 22 de desembre, que modifica la Llei Orgánica
4/2000 d'11 de gener sobre Drets i Llibertats deis estrangers a Espanya i la
seva integrado social. (B.O.E de 23 de desembre de 2000).

. Real Decret 864/2001 de 20 de juliol per el que s'aprova el Reglament
d'execució de la Llei Orgánica 4/2000, d'11 de gener, sobre Drets i Llibertats
deis estrangers a Espanya i la seva integrado social, reformada per la Llei
Orgánica 8/2000, de 22 de desembre (B.O.E de 21 de juliol de 2001).

B) ACORDS INTERNACIONALS CELEBRATS PER ESPANYA AMB PAÍSOS
CANDIDATS A L'ADHESIÓ.

• Adhesió d'Espanya a l'Acord relatiu a la readmissió de persones en situado
irregular, fet a Brussel- les el 29 de marc de 1991 per les Parts contractants
en l'Acord de Schengen i la República de Polonia. (Instrument de 27 octubre
1992), B.O.E. 19 de gener de 1993).

• Acord de 16 de desembre de 1996 entre el Regne d'Espanya i la República
de Bulgaria relatiu a la readmissió de persones en situado irregular, (B.O.E
de 28 de febrer de 1997).

• Acord de 21 de juny de 1996 entre el Regne d'Espanya i Romanía relatiu a
la readmissió de persones en situació irregular (B.O.E de 21 de junio de
1996).

. Acord de 28 de juny de 1996 entre el Regne d'Espanya i la República de
Estonia relatiu a la readmissió de persones en situació irregular. (B.O.E de
11 de mayo de 2000).

. Acord de 18 de novembre de 1998 entre el Regne d'Espanya i la República
de Lituania relatiu a la readmissió de persones en situació irregular (BOE de
19 de abril de 2000).

. Acord de 30 de marg de 1999 entre el Regne d'Espanya i la República de
Letonia relatiu a la readmissió de persones en situació irregular (BOE de 18
de abril de 2000).

• Acord de 3 de marg de 1999 entre el Regne d'Espanya i el Govern de la
República Eslovaca relatiu a la readmissió de persones en situació irregular
(B.O.E de 20 de abril de 1999).

. Acord de 22 de gener de 2002 entre el Regne d'Espanya i Romanía relatiu a
la regulado deis fluxos migratoris laboráis entre ambdós Estats, (policopiat).

• Acord de 21 de maig de 2002 entre el Regne d'Espanya i la República de
Polonia sobre la regulació i ordenado deis fluxos migratoris laboráis entre
ambdós Estats (Aplicació provisional a B.O.E de 20 de setembre de 2002).
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Propostes

El Consell Europeu de Lisboa (mar? 2000) convida al Consell "Educado" a fer una
reflexió general sobre els futurs objectius precisos deis sistemes educatius, centrada en
interessos i prioritats comuns....". El 14 de febrer de 2001 l'esmentat Consell
"Educado" va remetre un informe al CE sobre "Futurs objectius precisos deis sistemes
d'educació i formado"1. En la primera part de rinforme "Reptes que es plantegen" s'hi
identifiquen quatre: (i) canvis en la vida laboral, (ii) societat, demografía i migracions,
(iii) igualtat d'oportunitats i exclusió social, i (iv) ampliació a la vista.

A continuació 1'informe estableix una serie d'objectius comuns europeus pels diferents
sistemes educatius, notablement:

Objectiu nu 1: M¡llorar la Qualitat i Peticada deis sistemes d'educació i formado a
laUE.

1.1. Millorar l'educació i la formado de professors i formadors
1.2. Desenvolupar aptituds per a la societat basada en el coneixement:

• Augmentar la capacitat de lectura i escriptura i la capacitat de cálcul
• Actualitzar la definició de les capacitáis básiques per a la societat del

coneixement

• Mantenir la capacitat d'aprendre
A .3. Garantir l'accés de tots a les TIC

• Equipar escoles i centres d'aprenentatge
• Participado de professors i formadors

• Utilització de xarxes i recursos
1.4. Augmentar la matriculado en els estudis científics i técnics
1.5. Aprofitament máxim deis recursos

Objectiu n" 2: Facilitar l'accés de tots ais sistemes d'educació i formado
2.1. Entorn obert d'aprenentatge
2.2. Fer l'aprenentatge mes atractiu
2.3. Promoure la ciutadania activa, la igualtat d'oportunitats i la cohesió social

Objectiu n" 3: Obrir els sistemes d'educació i formació a un món mes ampli
3.1. Reforcar els lligams amb la vida laboral i de recerca, i amb la societat en
general
3.2. Desenvolupar Tesperit d'empresa
3.3. Millorar l'aprenentatge d'idiomes
3.4. Incrementar la mobilitat i els intercanvis
3.5. Reforcar la cooperació europea.

hltp://europa.eu.int/coinin/education/socrates/observation/call/rapobi es.pdf
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L'informe assenyala que l'ampliació tindrá repercussions en els objectius deis sistemes
d'educació i formació de la UE, i tal vegada en major mesura, en els deis paisos
candidats. Tanmateix, els objectius identifícats en l'informe valen igualment pels pai'sos
candidats.

En el Consell de Barcelona (15 i 16 de marc de 2002) es va revisar el progrés en el
camp de l'educació i la formació respecte a l'objectiu de Lisboa (marc de 2000) de "fer
de la UE l'economia basada en el coneixement mes competitiva del món". En les
conclusions de Barcelona es diu: "El CE dona la benvinguda a l'acord basat en el Pía de
Treball per a 2010 pels sistemes d'educació i formació. El CE estableix l'objectiu de fer
deis seus sistemes d'educació i formació una referencia mundial de qualitat peí 2010".
Acorda els tres objectius esmentats com els principis básics que inspirin el programa, i
remarca que caldrá acció futura en:

• La introdúcelo d'instruments per a garantir la transparencia de titulacions i per a
una major cooperado de titulacions universitáries i en l'ámbit de la formació
professional

• Millorar el domini de competéncies clau, en particular mitjancant l'ensenyament
de al menys dues llengües estrangeres des de les edats mes primerenques, tot
establint peí 2003 un indicador de competencia lingüística; desenvolupar
l'alfabetisme digital: generalització d'un certificat d'usuari informátic i
d'Internet pels estudiants de secundaria.

• Estudi de viabilitat per a identificar les opcions que facilitin que les escoles
secundáries estableixin un lligam d'agermanament amb escoles de qualsevol
altrapart d' Europa

• Promoure la dimensió europea a l'educació i la seva integració en les
competéncies básiques deis alumnes peí 2004.

Així mateix, el CE de Barcelona va aprovar la Comunicació de la CE "Fer realitat l'área
europea per a la formació al llarg de la vida"

Deis diferents objectius comunitaris, i amb vistes ais objectius del present informe, en
destaquem les següents prioritats:

7. Reforjar les polítiques tendents a facilitar la compatibilitat entre la vida
professional i laboral i ia familiar.

Els objectius d'aquestes polítiques son:
• d'una banda, facilitar l'accés al mercat de treball de dones en edat laboral

(augment de la participació), amb el conseqüent increment de la capacitat
adquisitiva de les llars;

• de l'altra, posar les condicions per a que les persones en edat laboral que ho
desitgin puguin teñir filis, sense que aquesta opció comporti una pérdua
d'oporrunitats en llur carrera professional i laboral;
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• aixó passa, en part, per la potenciació deis servéis personáis de proximitat a les
famílies, en especial aquells que teñen com a població beneficiaría: els infants
en edat escolar no obligatoria (0-6 anys); els joves en transició del sistema
educatiu al treball (16 a 25 anys); i les persones grans queja es troben fora de
l'edat laboral (65 anys endavant).

2. MHlorar i desenvolupar els mecanismes i les polítiques que teñen com a objectiu
la formado i actualittació professionals al llarg de la vida.

D'acord amb l'evolució deis requeriments competencials de tipus professional que
experimenten les empreses del país (especialment aquells lligats a la nova economia,
intensiva en coneixement), i amb vistes a augmentar ia productivitat de les persones
i la competitivitat de l'economia, cal incrementar les dotacions publiques i privades
destinades a la formado continuada i ocupacional deis recursos humans en edat
laboral.

La inversió en capital huma, a curt i mig termini, és essencial per tal continuar la
fase de desenvolupament económic i social que ha caracteritzat les dues darreres
décades de la societat i economia catalanes.

3. Desenvolupar i millorar Veficiencia de les estructures dfeducado secundaria
(inclosa la formado professional) i superior.

Amb aquesta finalitat, els poders públics hauran de posar en marxa:
• Avaluació periódica de les reformes en curs per ais ensenyaments secundaris i

superiors, i la dotació pressupostária suficient per tal d' incorporar les millores
pedagógiques i organitzatives identificades en el curs d'aquestes revisions

• Millora deis mecanismes de concertado amb els agents socials i económics,
amb vistes a: (i) la identificació periódica de necessitats i de les prioritats en
materia d'assignació; així com (ii) la participació deis agents socials i económics
en la gestió de polítiques actives de formado i educació.

4. Avaluar les necessitats de má d'obra.

En la mesura que l'acció política definida en els anteriors punts no sigui suficient
per a cobrir les necessitats en materia de recursos humans que precisen les
empreses, caldrá que les administracions publiques, en l'acompliment del seu nivell
competencial: (i) identifíquin la quantitat i qualitat deis recursos humans requerits;
(ii) gestionin els fluxos migratoris necessaris per a cobrir aqüestes necessitats; així
com (iii) posin en marxa les polítiques dirigides a l'acolliment, adaptació i
integració social de les persones que migrin a Catalunya.

A aquest efecte, les administracions publiques hauran de preveure i gestionar, en
primer lloc, els fluxos migratoris lligats a la lliure circulació de persones i de má
d'obra provenint deis Estats Membres de la Unió Europea. Peí que fa ais nous Estats
Membres, i en fundó deis acords d'adhesió i les mesures transitóries que s'hi
estableixin, es facilitará la seva incorporado a la societat catalana, en compliment
estríete deis drets de ciutadania europea que els hi son inherents.
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En el cas que les potenciáis necessitats identificades no es satisfacin suficientment
amb ciutadans de la Unió Europea, caldrá preveure la incorporado de persones
procedint de territoris extracomunitaris. En aquest sentit caldrá teñir en compte no
solament les necessitats del teixit productiu i de la població catalans, sino també la
solidaritat amb aquells paísos menys desenvolupats o que pateixen régims polítics
no assimilables ais principis de l'Estat de Dret i de Reconeixement deis Drets
Fonamentals de la Persona, especialment d'aquells mes próxims a Catalunya. Així
mateix, caldrá avaluar i facilitar l'acollida de persones desplacades com a
conseqüéncia de guerres o catástrofes naturals.

5. Promoure els mecanismes per a la integrado social de les persones migrades a
Catalunya.

Per tal de facilitar la integració social de les persones origináries de fora de
Catalunya i Tactitud d'acollida positiva per part de la ciutadania catalana, els poders
públics hauran de:

• Desenvolupar una política d'immigració que inclogui mesures
d'acompanyament social de les persones nouvingudes, i en especial la garantia
deis drets fonamentals i deis económics i socials de les persones, així com la
facilitació en el compliment deis seus deures ciutadans

• Els costos que generin aqüestes mesures no hauran d'anar en detriment de les
polítiques socials de les que son beneficiaris els ciutadans/nes catalans/nes, a fi i
efecte que no es generin situacions de greuge comparatiu que puguin donar lloc
a un deteriorament de la convivencia.

• En el que fa referencia a la política educativa per ais estrangers menors d'edat,
caldrá potenciar la política de respecte a la diversitat educativa en un marc que
faciliti la convivencia i integració social i el coneixement de la cultura i llengua
propia del país, en especial per a aquelles persones amb cultura i identitat menys
próxima a les de Catalunya (fer efectiu el Pía d'Acollida ais Centres Educatius,
ja elaborat peí Departament d'Ensenyament). La major competencia en el
tractament de la diversitat deis alumnes, per part del conjunt del sistema
educatiu pero molt especialment per part deis seus professionals, esdevé una
necessitat per ais menors amb cultura altra que la catalana, pero alhora una
oportunitat molt important de millora peí conjunt del sistema i per les polítiques
de reforma en curs (necessitat de minimitzar el fracás escolar)

6. Potenciar la participació catalana en les polítiques estructuráis europees.

En el que respecta a la participació catalana en les polítiques i programes de la Unió
Europea, i concretament ais Fons Estructuráis, les propostes variaran en fundó de
rorientació final que prengui la reforma deis reglaments que guien aquests
instruments de la Política Estructural Comunitaria.

En l'escenari de una reforma redui'da del reglament, cal preveure una continui'tat
respecte al que ha caracteritzat la participació catalana des del 1986. Aquest escenari
de manteniment de les condicions podría veure's maximitzat, en la perspectiva de
l'ampliació, en la mesura que les entitats i organitzacions beneficiáries d'ajudes
tinguin un paper principal en la formado de consorcis, pels projectes i programes
que així ho requereixin, amb partners provenint deis PECOs. Aixó tindria un efecte
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de transferencia de coneixements i de bones practiques, així com una facilitació per
a que d'altres operadors económics vagin considerant de forma mes activa la
participado en els beneficis que aporta el mercat intern ampliat.

En la perspectiva d'una reforma aprofundida, que renacionalitzi les poíítiques
estructuráis (per ais pa'ísos contnbuents nets), caidrá preveure que Catalunya entri en
aquesta categoría. En aquest sentit, peí que fa a les poíítiques estructuráis, és
convenient que no es redueixin els esforcos en la dotació pressupostária per aqüestes
poíítiques, encara que no es generi una obligació de cofinancament en el nou marc
de poíítiques nacionals coordinades per la CE. En qualsevol cas, Catalunya haurá de
compensar la pérdua potencial de fons provenint de la CE tot facilitant ais operadors
económics una ampliació de l'activitat comercial i inversora en els mercats deis
PECOs, ja membres de la UE.

7. Promoure l'educació de ciutadania democrática mes en lia de les fronteres de la
UE.

La cooperacio estratégica amb els pa'ísos candidats així com d'altres de l'Europa SE
hauria d'establir les bases per al desenvolupament d'una societat europea. En
aquesta línia la cooperacio catalana hauria de teñir en compte, entre d'altres coses,
la valuosa tasca feta i l'experiéncia deis organismes internacionals que treballen en
l'ámbit de I'educació, com ara la UNESCO, l'OCDE i el Consell d'Europa.

F.CIREM





Ambit Escenaris Impacte
Poblado
(eixos: classe social,
edat, genere, origen,
distribució de la
renda)

1. Substilució.
Les persones immigrades provenint deis nous estats membres (a resultes
de ]'ampliado) substitueixen socialment les persones extracomunitáries
actualment presents a Catalunya (podent-se donar un enduriment de la
política d'immigració de persones extracomunitáries).

Peí que fa a la revi tal ització demográfica lligada ais patrons famüiars
deis immigrants extracomunitaris, 1' hipótesi de la substitució
comportaría una nova pérdua de dinamisme, en la mesura que els que
provinguin de la lliure circulado segueixin patrons familíars mes propers
ais catalans.

Juntament amb la vinguda de treballadors, com a efecte de la lliure
circulado, arribarien persones en situació, o en risc d'exclusió social,
pels quals el feble desenvolupament de l'Estat del Benestar no podría
donar resposta adequada per a llur integrado social.

Sí el recurs a persones provenint d'altres mercats de treball externs
aposta per la recerca de má d'obra barata (com s'ha vingut fent fins
aleshores amb la immigració extracomunitária), aquest fet podría estar
connectat amb la inseguretat que es percep en sectors de la classe
treballadora del país, en incidir aquest factor en el conjunt deis salaris,
tot pressionant-los a la baixa. L'argument que els immigrants realitzen
feines que no volen realitzar els nacionals el que realment pot indicar és
que hi ha empresaris que opten per estratégies empresarials de reducció
de costos laboráis enfront d'altres altematives basades en l'augment de la
productivitat i l'elevació de salaris fins a condicions acceptables.
La lliure circulació, com a efecte de l'ampliació, contribueix així a
mantenir la polaritzacíó social i la desigualtat de renda de la població
vivint a Catalunya, en la mesura en que la mateixa no vagi acompanyada
de polítiques socials destinades a desenvolupar polítiques de Benestar
Social (veure l'apartat de propostes).

2. Acumulado.
Les persones immigrades provenint deis nous estats membres (a resultes
de 1'ampliació) se sumen ais stocks de persones extracomunitáries
actualment presents a Catalunya.

En la mesura que augmenti la má d'obra disponible, i sempre que no es
produeixi una expansió de Focupació, es donaría un augment de la
situació d'atur (dones, joves i majors de 45 amb baixa qualificació).
Aquests sectors podrien vincular la seva situació social a la presencia de
ciutadans estrangers competint amb ells - llevat que es disposi d'una
xarxa social suficient (pels nou vinguts pero també pels autóctons) que
tingui un efecte d'amortidor deis conflictes potenciáis.

Alhora, la població extracomunitária continuaría aportant dinamisme a la
demografía catalana.

Si del que es tracta és de cobrir les necessitats de les empreses catalanes
en les franges mitja i alta de qualificació i competencia professionals,
Tambada de treballadors comunitaris (fruit de ¡'ampliado) vindria a
reforcar el potencial de creixement de l'economia catalana, tot aportant
un valor importan! de coneixement a la seva producció.
Si la taxa de població en atur (franja de qualificació baixa) i el
diferencial entre població potencialment activa i població activa efectiva
no es redueix, aixó no tindria relació directa amb la lliure circulació des
deis nous estats membres, sino que estaría en relació a l'ocupabilitat
d'aquests sectors, les condicions d'accés a l'ocupació (incloent-hi la
persistencia d'un mercat de treball irregular) i el grau de
desenvolupament de la política de benestar.



Ocupado
(eixos: ocupado,
condicions
d'ocupació,
qualificació de
Tocupació)

Fons Estructuráis

1 Substitució. El major nombre de persones amb formació secundaría i
superior (expansió educativa) estaría aleshores millor situada per ocupar
les professions de la franja mitjana i alta que reclamen les empreses, en
la nova fase de desenvolupament de Peconomia catalana (e-economía).

2 Acumulado. De mantenir-se les taxes de fracás escolar vigents, en un
context de precarització de les condicions laboráis, l'ocupabilitat de les
persones que pateixen aquesta situació empitjora i pot donar lloc a
fenómens d'increment de les taxes d'atur.

1 Manteniment, a grans línies, deis criteris utilitzats fins ara en els
Reglaments deis Fons Estructuráis.

2 Reforma deis Reglaments en un sentit de re-estatalitzar polítiques
d'ocupació, socials i de desenvolupament regional i local.

Les necessitats de les empreses de persones amb qualificació mitjana i
alta es veuria satisfeta principalment amb les persones que provenen de
l'expansió educativa. Les persones provenint deis nous Estats Membres
(per tant amb ciutadania europea) tendeixen a substituir a treballadors
extracomunitaris, millorant els drets cívics d'aquesta franja de la societal.
La pressió a la baixa deis salaris es veuria aleshores ampliada a les
franges mitja i alta de qualificació, produint-se un efecte pínca tant pels
sectors autóctons amb formació secundaria i superior com pels que no
completen satisfactóriament la secundaria. Tot i així el nombre de
persones provenint d'aquestes franges mitjana o alta seria petit (tendiria
mes aviat cap a d'altres mercats europeus amb millors nivells de
retribució d'aquests sectors), per la qual cosa l'impacte sobre els salaris,
per la banda alta seria forca limitat.
Catalunya no quedaría exposada a un canvi substancial respecte a la seva
catalogació. Continuaría gaudint, dones deis fons del FEDER i del FSE,
per a les zones afectades peí objectiu 2 (declivi industrial estructural) i,
en tant que zona objectiu 3 continuaría rebent el suport del FSE per a la
seva estrategia d'ocupació. Sí podría quedar afectada, en la mesura en
que ho siguí tot l'Estat Espanyol, peí que fa al repartiment de fons
provenint del Fons de Cohesió (infrastructures de transport i medi
ambient). Deis altres programes financats pels Fons Estructuráis
(Iniciatives Comunitáries i Accions Innovadores) no hauria d'haver cap
efecte a resultes de Fampliació. Els fons del FEOGA per Catalunya
estarien mes en fundó del sentit que finalment prengui la reforma de la
Política Agraria Comuna previa a l'ampliació

Essent la majoria d'aquestes polítiques competéncies transferides,
1'aportado que Catalunya ve fent ais Fons Estructuráis (via l'Estat)
restaría a disposició de 1'administrado catalana, tot contribuint a un
alleujament del déficit fiscal cátala respecte de la UE. En aquest cas,
Catalunya compartiría els objectius i metodes a nivell europeu, pero
s'autofinancaria en les seves polítiques.



Estructura Social i Sistema d'Ensenyament

L'aproximació a la realitat social catalana esdevé fonamental per preveure els efectes
que pot produir per a Catalunya l'ampliació de la Unió Europea ais pa'ísos de l'Europa
Central i Oriental. Entre aquests efectes, podem diferenciar:

• Per un costat, un efecte quantitatiu, relatiu al nombre de persones que poden emigrar
de l'Europa Oriental a Catalunya. Els fenómens migratoris es poden explicar, en
part, per una serie de factors d'atracció articuláis des de la societat receptora que
generen expectatives de millora de la qualitat de vida de les persones migrades, en
comparado a la seva situació en la societat d'origen. Els factors d'atracció poden ser
socials (per exemple, xarxes socials), económics (per exemple, nivells de renta mes
alts per ais diversos perfils socioocupacionals o oportunitats de mobilitat
socioeconómica), polítics (per exemple, sistema democrátic), etc. Amb tot, el mercat
de treball (nivells d'atur mes baixos, necessitats de má d'obra, etc.) és un deis
mecanismes principáis per al qual s'indueixen els fluxos migratoris internacionals
de persones. Per aixó, cal conéixer la realitat social i els factors sociolaborals que
ens poden ajudar a preveure l'impacte migratori de l'ampliació. Naturalment,
Catalunya no és l'únic país de destí possible i, per tant, la comparativa amb la resta
de pa'ísos de la Unió Europea resulta fonamental per entendre l'elecció migratoria.

• Per un altre costat, un efecte qualitatiu, relatiu a la integrado de les persones
immigrades a Catalunya. Per aixó, cal conéixer l'estructura social, és a dir, la forma
com s'articulen els diferents tipus de desigualtats socials a la societat receptora.

L'análisi de l'estructura social ens porta a intentar identificar la diversitat de grups
socials que conformen la societat. La finalitat és comprendre els principáis trets a partir
deis quals aquests grups es configuren en la societat i en els seus sistemes de
desigualtat, de repartiment d'oportunitats, etc. L'aproximació ais grups socials es fa a
partir de diversos eixos d'estratificació social.

Catalunya, com la resta de pa'ísos occidentals, ha fomentat el seu model societal entorn
al treball com a principal forma de participado social, económica, política i cultural deis
seus ciutadans. D'aquesta forma, la posició que ocupen els individus en el mercat
laboral/sistema productiu condiciona la seva posició en la societat. Per tant, divisió del
treball i estratificació social están íntimament relacionades.
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ler eix: relació amb l'ocupació

Un primer eix d'estratificació es troba entre els que disposen i els que no disposen
d'ocupació. Si bé l'any 2001 ha suposat un alentiment deis ritmes de creació
d'ocupació, les dades referides a Catalunya mostren una tendencia positiva d'encá del
darrer lustre i ofereixen uns millors resultáis en termes comparatius a la resta de l'Estat
espanyol.

Taula 1: Evolució de les taxes d'activitat, ocupació i atur a Catalunya

Taxa

Taxa d'activitat

Taxa d'ocupació

Taxa d'atur

1999

52,6

47,0

10,6

2000

53,2

48,5

8,8

2001

53,1

48,4

8,4

Font: elaboració propia a partir de dades de PIDESCAT

La taxa d'activitat a Catalunya se sitúa el 2001 en el 53,1%, xifra que es troba 1,5 punts
per sobre de l'espanyola. Malgrat que en el darrer any s'ha produít un decrement de
0,1%, la tendencia és creixent en relació al contingent de persones que treballen o es
troben en disposició de fer-ho. La progressiva incorporado de la dona al mercat de
treball ha afavorit aquesta tendencia.

La taxa d'ocupació a Catalunya se sitúa el 2001 en el 48,4%, 3,6 punts superior a
l'espanyola i amb un decrement d'un 0,1% en comparació l'any anterior. La tendencia
és creixent en relació a la proporció de persones que están ocupades. El bon ritme de
creació d'ocupació deis darrers anys ha afavorit aquesta tendencia.

La taxa d'atur estimat a Catalunya se sitúa el 2001 en el 8,4%, 4,6 punts per sota de la
taxa espanyola. La tendencia en els darrers anys és decreixent, és a dir, existeix una
menor proporció de persones actives que no disposen d'ocupació.

En aquest sentit, les dades ens porten a preveure que:

• Catalunya ofereix a priori unes bones expectatives d'ocupació, especialment en
comparació a la resta de l'Estat espanyol. La taxa d'activitat és baixa en comparació
la mitjana europea. Aixó significa que existeixen encara eleváis contingents de
població potencialment activa que podrien incorporar-se de forma progressiva al
mercat, sempre que es promoguessin polítiques en el seu favor.

• Els bons índexs d'ocupació es mostren desiguals en fiinció del col lectiu de
referencia. Així, els joves, les dones i els homes majors de 55 anys es troben en una
situado de desigualtat en relació la resta de col- lectius. Aquests mostren majors
dificultáis d'incorporació al mercat de treball i, per tant, una major prevalenca en
l'atur i la precarietat sociolaboral. Si bé les prestacions d'atur permeten atenuar els
efectes socioeconómics de la desocupació, cal teñir present que un 77,5% deis
aturats no rep cap subsidi i, d'aquests, un 25,5% viuen en habitatges amb tots els
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actius desocupáis. Per tant, existeix un important grup social que no té garantida la
subsistencia económica.

Taula: Percepció de la prestado per desocupado a Catalunya (2001)

Percepció prest, per desocupado
Rep subsidi o prestado
No rep subsidi o prestació
No classificables
Total

VaEors absoluts

56,8

196,5
0,4

253,7

%
22,4
77,5
0,2

100,0

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

2on eix: condidons d'ocupació

Les bones dades d'ocupació s'han assolit, en part, grades a un augment de la
degradado de les condicions laboráis d'una part del mercat de treball. La dualització del
mateix ja no es produeix tan sois en termes d'ocupadó/atur sino que s'incorporen altres
variables com l'estabilitat (eix estábil i tat/precarietat en l'ocupació).

La precarietat laboral atribueix al treballador limitacions per planificar i controlar el seu
present i futur i la conseqüent vulnerabilitat social i económica que aquesta representa
per a la seva vida. Diversos son els estudis que demostren I'augment de la precarietat
laboral a Catalunya, fruit de les diverses reformes laboráis promogudes d'encá 1984 a
nivell de l'Estat espanyol.

Segons Cano (1997), la precarietat es caraeteritza per quatre dimensions fonamentals:

• La primera gira entorn la inseguretat que manifesta el treballador sobre la
continuítat de la relació laboral. La reducció del cost de l'acomiadament fa que
aquesta dimensió no afecti exclusivament ais treballadors temporals. "La precarietat
apareix quan el futur d'una situació no está assegurat" (Fourcade, 1992, citat a
Cano, 1997:55) i es manifesta en forma d'inestabilitat i de deteriorament de la salut
mental (ansietat, manca d'autoestima, etc.) pero també en una pérdua gradual de
l'ocupabilitat. Aquests son elements que poden incidir negativament sobre el procés
d'inserció sociolaboral deis individus.

• La segona gira entorn la degradado i vulnerabilitat de la situació de treball. La
vulnerabilitat es manifesta en una pérdua de control sobre la propia situació laboral i
té uns efectes nefastos sobre la seguretat i higiene en l'espai de treball, la posició del
treballador dins l'organització productiva, la durada i la distribució de la jomada, la
qualitat del suport relacional i técnic, les possibilitats de promoció i de formado,
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etc. De fet, la 3a Enquesta sobre condicions laboráis de la Unió Europea assenyala
que no hi ha hagut cap millora significativa deis factors de risc ni de les condicions
generáis deis llocs de treball en els darrers dos lustres.

• La tercera gira entorn la insuficiencia i incertesa deis ingressos salariáis. Aquesta
dimensió de la precarietat tindria uns efectes dramátics sobre la subsistencia del
treballador (Offe, 1997). "El nivell de retribució determina en bona mesura el nivell
de vida, la posició social del treballador i, fins i tot, la seva percepció sobre la
qualitat de 1'ocupado" (Cano, 1997:82).

• I, finalment, la quarta fa referencia a la insuficiencia i reducció de la protecció
social. La protecció social augmenta el control i les garanties de subsistencia en el
futur i, per tant, la seva reducció es tradueix en incertesa i vulnerabilitat per al
treballador. Com apunta Miró (1999:42), aquesta dimensió s'ha accentuat no tan
sois per una reducció efectiva de la protecció social en els treballs estables sino
també peí desenvolupament de la contractació temporal i a temps parcial, que porta
els col lectius mes febles a no poder gaudir deis avantatges de la protecció social ja
que es produeix "una discriminado indirecta per la necessitat de cobrir determinats
períodes de temps per accedir a les prestacions".

Un indicador que ens permet valorar el pes de la precarietat pot ser la taxa de
temporalitat en la contractació. A Catalunya, un 24,8% deis ocupats treballa amb un
contráete temporal. A mes, de tots els contractes enregistrats el 2000, un 87,3% era
temporal.

Taula : Tipus de contráete a Catalunya (2001)

Tipus de contráete
Indefinit
Temporal
Total

Valors absoluts

1705,3
562,3

2267,6

%
75,2
24,8

100,0

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

En termes d'estratifícació social, el procés de precarització ha comportat la conformado
de dos segments laboráis íntimament relacionáis1.

D'una banda, un segment priman que está regulat per un sistema formal de relacions
laboráis (Zubero, 1998), en el qual la precarització s'ha vist mes atenuada. En aquest
s'hi troben els treballadors estables, relativament protegits per elevats costos
d'acomiadament, amb salaris acceptables, amb possibilitats de promoció interna. Aquest

1 "No es tracta de dos mercats laboráis independerás entre sí; al contrari, el mercat periféric empeny el

mercat central provocan! una disminució de les condicions salariáis, de treball, etc." (Zubero, 1998:63).
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grup ocupa sovint els llocs mes qualificats i es troba integrat en els processos
d'innovació tecnológica de l'empresa, constituint-ne el nucli i disposant del
coneixement i 1'experiencia necessária per afrontar amb eficiencia els reptes productius
de r empresa. L'éxit de la majoria de processos productius requereixen aprenentatge i
una implicació autónoma i fídel per part deis treballadors que els duen a terme, una
lieialtat que es desenvolupa amb major facilitat quan existeix una relació estable entre
empresa i treballador, quan les normes imposades per l'empresa es desenvolupen
mitjancant unes pautes considerades justes, i és aquest segment que diposita les
esmentades qualitats.

D'altra banda, existeix també un segment secundan que aglutina les formes de
flexibilitat laboral mes controvertides: els treballadors amb contractes temporals,
inestables i sotmesos a una elevada rotació, que realitzen tasques puntuáis sense
continu'ítat, externalitzats de Tempresa i del nucli del procés productiu, amb baixos
salaris i pitjors condicions de treball. Ocupen generalment els llocs menys qualificats,
en uns casos per formado insuficient i en altres perqué la duració limitada del contráete
ni fa rentable per a Tempresari l'esforc en formado d'aquests treballadors ni fa
interessant peí mateix treballador obtenir una formado que no li servirá per
promocionar quan sigui acomiadat en un termini breu.

Un cop mes, joves i dones son els co! lectius que manifesten una major prevalenca en el
segment secundan del mercat.

3er eix: qualificació de I'ocupació

Les reestructuracions productives que es desprenen de la revolució tecnológica i el
procés de terciarització de l'economia están modifican! la naturalesa deis llocs de treball
i els requeriments de qualificació que el treballador ha de posar en práctica, de tal forma
que pot dir-se que la nova ocupació que es genera en el nucli de la innovado
tecnológica i en el seu entorn és notablement diferent a la tradicional (Torres, 1999). En
relació a aquesta qüestió, hi ha un enfrontament entre les visions de la "modernització" i
les de la "degradado" del treball. Els primers diuen que l'automatització-robotització
solament té conseqüéncies beneficioses, ja que els llocs de treball que elimina, sobretot
en el sector industrial, son els de tasques repetitives i manuals, de major implicació
física, mes nocius i degradants per al treballador (Freeman et ai, 1996). Estaríem
assistint a una evolució des de l'obrer manipulador deis materials al treballador del
coneixement i a r emergencia d'una estructura professional eminentment técnica, que
requereix majors nivells d'instrucció i de formado (OIT, 1999) per afrontar treballs de
creixent naturalesa mental. Els segons, en canvi, denuncien la degradació del treball i de
les seves condicions ja que la tecnologització és utilitzada pels empresaris capitalistes
per reduir els costos i controlar els treballadors i la classe obrera.

El cert és que molts donen la rao a ambdues visions i indiquen que s'estableix un procés
dinámie de desqualificació/qualificació deis llocs que es creen, és a dir, una polarització
de les qualificacions en dues direccions: d'una banda, un creixement del treball
qualificat (responsabilitat, direcció, control o poder en el sistema productiu),
especialment a Tocupació de carácter tecnoprofessional, sovint vinculada a processos
d'innovació tecnológica i organitzativa de les empreses industriáis i de servéis; i d'altra
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banda, un creixement del treball desqualificat, associat a ocupacions merament
instrumentáis del sector industrial i a ocupacions de baix valor afegit en el sector
servéis.

La distribució de la població ocupada a Catalunya peí tipus d'ocupació es mostra en la
taula següent. Des d'una perspectiva temporal, la tendencia consisteix en una
disminucio del pes de les persones ocupades com a treballadores qualificades en la
industria manufacturera i de la construcció, un decrement deis operadors de maquinaria
i muntadors, un augment deis técnics i professionals de suport i un lleuger increment
deis treballadors no qualificats i deis treballadors de servéis de restauració, personáis i
comerc.

Taula : Població ocupada per tipus d'ocupació a Catalunya, 2001

Tipus d'ocupació
Directius administrado i empresa
Técnics i prof. científics i intellectuaís

Técnics i professionals de suport
Empleáis admínistratius
Treb. serv. restauració, personáis, comerc.

Treb. qualificats agraris i pesquers

Treb. qual. manufactures i construcció
Operadorsd'installacionsi maquinaria
Treballadors no qualificats

Forces armades
Total

%
8,5

11,5
10,9
12,7
13,3
2,1

17,6
12,6

10,9
0,1

100,0

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

Aquesta tendencia de les qualificacions está íntimament relacionada a la dualització del
mercat que hem indicat en els eixos anteriors. Per un costat, el treball qualificat
s'estabilitza i incrementa la remuneració, el nivell d'autonomia i les possibilitats de
promoció social. Per l'altre, el treball no qualificat és cada cop mes inestable i precari.

Aquest segon segment (treballadors no qualificats i treballadors de servéis de
restauració, personáis i comerc), com s'observa en la següent taula, és el que aglutina
unes pitjors condicions d'ocupació i unes taxes d'atur mes elevades.

F. CIREM



L'im pacte de l'ampNació de la UE a Catalunya. Scctors: Estructura social i sistema educatiu i profesional

Taula : Població aturada i taxa d'atur per tipus d'ocupació a Catalunya (2001, 2on
trimestre)

Tipus d'ocupació
Directius administrado i empresa
Técnics i prof. científics i intel-lectuals
Técnics i professionals de suport
Empleats administratius
Treb. serv. restauració, personáis, comerg
Treb. qualificats agraris i pesquers
Treb. qual. manufactures i construcció
Operadors d'installacions i maquinaria
Treballadors no qualificats
Forces armades
Total

Població aturada
2,5
9,1

10,1
19,2
43,8

3,9
25,7
24,9
37,0
0,0

253,4

Taxa d'atur
1,0
2,7
3,3
5,1

10,7
6,3
5,0
6,7

11,1
0,0
8,4

Font: elaborado propia a partir de dades de FIDESCAT

En aquesta darrera taula val la pena assenyalar que els nivells de qualificació mes
elevats (directius d'administració i empresa, técnics i professionals científics i
inte! lectuals i técnics professionals de suport) mantenen una taxa d'atur inferior a
l'estructural (4%). Si bé es deu a unes millors condicions d'ocupació deis professionals
qualificats, aixó podría indicar també una manca de má d'obra en aquests nivells de
qualificació.

4rt eix: classe social

Aquests tres eixos d'análisi ens porten a una important transformado de 1'estructura
social catalana d'encá deis 70s des del punt de vista de classe social. Els dos grans
fenómens que han afavorit el canvi han estat:

• la reestructurado productiva cap al sector terciari, de servéis, en detriment de
l'ocupació industrial.

• la crisi de l'ocupació, (a) amb una decreixent demanda de forca de treball, que ha
afavorit l'aparició de l'atur com a problema estructural del mercat de treball, i (b)
una creixent precarització de les condicions laboráis.

Miguélez, en el llibre La societat catalana (Giner, 1998), identifica tres grans grups
socials, amb dinámiques ben diverses:

• D'una banda, la classe treballadora^ situada a la base i formada per obrers de la
industria durant els anys 60 i 70 a partir d'un desenvolupament económic
marcadament industrial i deis efectius laboráis aportats per la forta immigració
procedent de 1'Estat espanyol, está patint un procés de desarticulado. Per un costat,
el procés de terciarització ha derivat bona part d'aquest grup cap al sector servéis i,
per Taltre, la crisi de l'ocupació els ha dividit entre estables/precaris i
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ocupats/desocupats. Per tant, s'está destruint les bases d'homogeneitat del treball i
de les condidons de vida sobre les quals s'assentava la classe obrera. Es tracta del
grup amb menys recursos económics (encara que la crisi de l'ocupació hagi
incrementat les dificultáis en altres capes), culturáis (encara que hi hagi un
important increment de dones i persones de la classe treballadora que arriben ais
nivells educatius mitjans o superiors), socials, etc. i, per tant, en el que els seus
membres ocupen una situado sociolaboral mes frágil dins el sistema productiu.

Cal destacar que, entre aquest grup social, s'está produint un creixement d'una
"infraclasse", alimentada per coi lectius de desocupáis inestables format
especialment per dones, joves i majors de 45 anys. Mentre la poblado de classe
mitjana té mes accés a l'ocupació, sembla que la classe treballadora ha vist redu'ída
les seves oportunitats.

Entre les segones generacions, el futur es pensa en termes de mobilitat ascendent a
través de l'educació, amb el model de classes mitjanes. Esdevé mes prestigios un
treball técnic o del sector servéis que un de manual.

• D'una altra banda, les velles capes mitjanes, formades pels propietaris de capital
amb assalariats, técnics, professionals liberáis i autónoms, que protagonizaren el
desenvolupament económic deis 60, malgrat teñen un lleuger increment numéric,
cedeixen el seu protagonisme a les noves capes mitjanes. Les reestructuracions
productives, el canvi tecnológic, les transformacions en l'estructura de l'empresa, la
penetrado de les multinacionals i altres raons eleven el poder d'una amplia direcció
mitjana i deis técnics professionals, que assumeixen la necessitat de modernització
de l'economia i el paper de responsables del nou ordre social a les empreses.

Si bé es tracta d'un grup poc homogeni i sense el desenvolupament d'instruments
d'identificació col lectiva, gaudeixen d'una situado de benestar social i vehiculen a
nivell simbólic els valors dominants de la societat.

• Finalment, el bloc alt, format per alts directius d'empresa i grans propietaris, está
cada cop mes lligat al procés d'internacionalització de l'economia. Es el grup que
mes busca la bona ubicació en les noves regles de la competitivitat mundial:
flexibilitat laboral, mobilitat de capital, etc.

Des del punt de vista económic, conforma el grup dominant.

Amb tot, sembla existir a Catalunya una tendencia a rhomogene'ítzació de les
condicions socioeconómiques entre els diversos grups i classes socials situats en les
franges mitjanes i una creixent dualització deis extrems de l'estructura social.

En els darrers anys, malgrat l'augment de les classes mitjanes i la millora de les
condicions de vida de la població en aspectes claus com l'esperanca de vida, la baixada
de l'atur, l'augment del nivell educatiu de la població, certa recuperado de nivells
importants de consum, etc., la desigualtat social és una característica també creixent en
la nostra sodetat. Ens ho confirma el funcionament del mercat de treball i la seva
creixent segmentado.
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I aquesta dualització deis extrems és especialment prevalent en determinats col lectius,
associats a eixos de desigualtat en funció del genere, l'edat i 1*origen, entre d'altres.

5é eix: edat

En els anteriors eixos, hem citat algunes desigualtats socials referides a l'estructura
d'edats. Les dues taules següents mostren com, a mesura que disminueix l'edat,
augmenta la prevalenca de l'atur i la precarietat laboral.

Taula : Evolució de les taxes d'actívitat, d'ocupació i d'atur per grups d'edat, 2001

Grup d'edat
De 16 a 19 anys
De 20 a 24 anys
De 25 a 29 anys
De 30 a 34 anys
De 35 a 39 anys
De 40 a 44 anys
De 45 a 49 anys
De 50 a 54 anys
De 55 a 59 anys
De 60 a 64 anys
De 65 anys i mes

Taxa d'activitat
1999

31,3
68,1
87,8

86
82,8
78,9
77,1
67,7

56
27,4
1,5

2000
32,6
69,5
89,2
86,5
84,6
81,8
78,4
67,2
56,2
29,5
1,7

2001
34,2
71,7
89,8
87,3
83,6
81,5
77,5
69,5
54,5
33,5
1,7

Taxa d'ocupació
1999

21,5
56,9
77,6
77,9
75,1
72,5
70,3
63,6
50,7
25,8
1,5

2000
23,2
59,3
81,5
80,1

78
76,7
72,8
63,3

52
27,3
1,7

2001
24,5
61,7
81,5
79,9
77,3
76,1
72,5
65,3
50,8
31,3
1,7

Taxa d'atur
1999

31,3
16,4
11,6
9,4
9,3
8,0
8,9
6,0
9,5
6,0
1,1

2000
28,7
14,7
8,7
7,5
7,8
6,2
7,1
5,7
7,5
7,6
0.0

2001
28,3
14,0
9,3
8,5
7,6
6,6
6,3
6,1
6,7
6,7
1,8

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

Taula : Poblacio ocupada assalariada segons tipus de contráete per grups d'edat,
2001

Tipus de contráete
Indefinü

Temporal
Total

De 16 a 24 anys
38,6
61.4

100,0

De 25 a 54 anys
80,4
19,6

100,0

De 55 anys i
mes

90.1
9,9

100,0

Total
75,2
24.8

100,0

Font: elaborado propia a partir de dades de i'IDESCAT

En efecte, els joves representen un grup social sobre el qual la crisi de Tocupació ha
actuat amb forca i ha incrementat la seva vulnerabilitat social. Els joves teñen dificultáis
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per incorporar-se al mercat de treball en situació estable i satisfactoria i, per tant,
remancipació familiar es dificulta i augmenta la seva dependencia socioeconómica2.

Sembla, a mes, que entre els grups d'edat mes grans que formen part de la classe
treballadora s'está produint també una situació de creixent precarietat en el treball i un
increment de les dificultáis de reincorporar-se al mercat després d'una expülsió.

La dificultat deis joves en el mercat laboral i el retard de la seva emancipado és un deis
factors que ha afavorit un descens de la natalitat. En aquest sentit, l'evolució de
l'estructura per edats a Catalunya es caracteritza per un progressiu envelliment de la
seva població. Aquesta tendencia és compartida també a nivell estatal i európeu.

Taula : Distribució percentual per grups d'edat, 1999

•. VS:; sGrups;d'édatfi#;BI|

Menys de 20 anys
20 a 39
40 a 59

60 a 79
80 ¡ mes
Tota!

íp; CatalunyaO^
19,9
32,0
25,9
18,4
3,9

100,0

;!.V:í.Espáhyáife:-H.
22,5

32,3
23,5
18,0
3,7

100,0

:s:;:;;rEurópa*t¿
23,3

30,0
25,5
17,4
3,7

100,0

Font: elaboració propia a partir de dades de FIDESCAT

*Les dades per a la UE corresponen a 1997

No obstant, com s'observa en la taula anterior, en el cas de Catalunya Tenvelliment és
mes accentuat, ja que té un percentatge de població jove significativament inferior al
d'Espanya i la Unió Europea. Si bé l'any 2000 sembla haver suposat un punt d'inflexió,
una de les explicaeions principáis al fenomen ve donada per la baixa taxa de natalitat i
fecunditat, que provoquen un reduit creixement natural de la població.

La taxa de natalitat expressa el nombre de naixements per a cada mil habitants. L'any
2000 fou de 10,3 a Catalunya.

Taula : Evolució de les taxes de nupcialitat, natalitat, mortalitat i creixement
natural de la població a Catalunya

2 Continua existint desigualtats d'oportunitats entre ells a causa de les distancies en l'ámbit educatiu, a les

desigualtats en les ajudes relacionáis i a altres factors molt vincúlate a 1'origen social.
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Taxes per 1.000 habitants
Nupcialitat
Natalitat
Mortalitat
Creixement natural

1997
4,9
9,3
9,0
0,3

1998
5,1
9,2
9,0
0,2

1999
5,1
9,7
9,4
0,3

2000
5,1

10,3
9,0
1,3

Font: elaborado propia a partir de dades de TIDESCAT

L'indicador conjuntural de fecunditat o nombre mitjá de filis per dona es calcula com
l'addició de les taxes de fecunditat per edats i representa el nombre de filis que una
generació de dones tindria si es mantinguessin estables les taxes de fecunditat per edats
que s'observen en un moment donat.

L'any 2000 el nombre mitjá de filis per dona se sitúa a Catalunya en un 1,3, mentre que
a la UE és próxim a 1*1,5 (sobretot grácies ais paísos nórdics).

Taula : Evolució de l'indicador conjuntural de fecunditat a Catalunya

Any
1975
1986
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000

Indicador conjuntural de
fecunditat

2,72
1,37
1,24
1,22
1,23
1,19
1,16
1,14
1,15
1,19
1,18
1,23
1,31

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

A banda de la natalitat, Catalunya fomenta el seu creixement poblacional a partir de la
postguerra civil amb les aportacions del saldo migratori. La immigració era un deis
motors fonamentals de creixement poblacional. Aquesta particularitat ha estat
anomenada per Anna Cabré com a "model cátala de reproducció", el qual es veié
afavorit per una forta industrialització i creixement de Feconomia catalana i per l'iníci
del creixement del sector tercian, que van provocar increments en la demanda de má
d'obra. No obstant, a partir de la crisi del 73 Faportació del saldo migratori al
creixement de la poblado catalana decresqué notablement.
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Aquest alentiment del creixement poblacional ha provocat una profunda transformado
en l'estructura per edats de la població catalana. En resum, s'ha produít:

• Una forta davallada deis efectius de població menor de 15 anys.

• Un augment de la població en edat activa, entre 16 i 64 anys, reforcada per les
cohorts que formaven part del baby boom. Aquest fet genera una forta pressió en el
mercat laboral i en el mercat de l'habitatge.

• Un augment deis efectius de població anciana. Aquest fet genera pressió sobre la
demanda de determináis servéis medies i socials específics i, per tant, sobre la
despesa pública (pensions i sanitat).

Des del punt de vista de les desigualtats socials, cal dir que l'envelliment de la població,
juntament a la debilitat de l'Estat de benestar, afegeix noves causes d'exclusió social.
De fet, s'está produint un augment de la relació de dependencia entre la població
anciana i la població en edat activa, que posa en qüestió, segons alguns posicionaments,
Tactual sistema de pensions. La incorporado de la dona i d'efectius laboráis procedents
de la immigració al mercat podrien atenuar la tendencia.

6é eix: genere

Com succei'a amb l-'edat, el genere és un altre eix important de desigualtat social a
Catalunya. Les dones conformen un grup social que manifesta una menor taxa
d'ocupació (37,6% vs. 60% l'any 2001) i una major taxa d'atur (11,9% vs. 6,6%) i de
temporalitat (28,3% vs. 22,2%) que els homes.

Taula : Evolució de les taxes d'activitat, d'ocupació i d'atur per sexes a Catalunya

Taxa
Taxa d'activitat

Taxa d'ocupació

Taxa d'atur

1999
Homes

64,5

59,7

7,3

Dones

41,9

35,5

15,2

2000
Homes

64,3

60,3

6,2

Dones

43,1

37,7

12,4

2001
Homes

64,2

60,0

6,6

Dones

42,7

37,6

11,9

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

Població ocupada assalariada per sexe segons tipus de contráete, 2001

Tipus de contráete
Indefinit
Temporal
Total

Homes

77,8

22,2

100,0

Dones .

71,7

28,3

100,0

Total í;

75,2

24,8

100,0

Font: elaboració propia a partir de dades de FIDESCAT
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Poblado ocupada per sexe segons situació professional, 2001

Situació professional

Empresaris i cooperativistes

Ajudes familiars
Ass alaríais

Al tres
Total

Homes
20,1
0,8

79,1

0,0
100,0

Dones
11,2
2,3

86,4
0,0

100,0

Total
16,5

1,4
82,0
0,0

100,0

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

Per tant, les dones, en relació ais homes, están menys ocupades en el mercat de treball
normalitzat, aquelles que están en disposició de treballar teñen mes propensió ha quedar
en Patur i aquelles que teñen feina están mes abocades a la precarietat laboral.

Si bé les polítiques d'incorporació de la dona al mercat de treball están disminuint la
forca discriminatoria del genere, encara només ocorre en certs grups socials. Si bé el
treball reproductiu es tendeix a repartir i moltes dones accedeixen al treball, aixó
succeeix básicament en les classes mitjanes. En aquest sentit, la taxa d'activitat
femenina a Catalunya (42,7% el 2001) encara está 3 punts per sota que a la UE (45,7%
el 1997).

El nivell d'estudis té una forta incidencia en les oportunitats d'inserció laboral. Si bé
sembla que les dones mes qualificades están assolint una paritat cada cop mes gran amb
els homes, per a les menys qualificades les desigualtats continúen constituint una
realitat.

7é eix: origen

Un altre eix generador de desigualtat ve donat per Porigen. Catalunya, ens els darrers
anys, está experimentant un progressiu augment deis residents d'origen estranger. El
2001, aquest grup social representa el 4,4% sobre el total de la població i el 25,3% sobre
el total d'estrangers a PEstat espanyol (on el percentatge d'estrangers és del 2,7%).

Per tant, Catalunya es configura com un lloc de destí de les immigracions estrangeres
cada cop mes important.

Taula : Evolució de la presencia de població estrangera a Catalunya

Nombre

% sobre el total de la

poblado

% sobre el total d'estrangers

a Espanya

1994

83296

1,4

18,1

1995

106809

1,8

21.4

1996

114264

1,9

21,2

1997

124550

2

20,4

1998

148803

2,4

20,7

1999

183736

2,9

22,9

2000

214996

3,4

24

2001

280167

4.4

25,3
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Font: Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior

Per orígens, destaca especialment el marroquí, amb un 31,6% del total d'estrangers
residents. Peí que fa referencia a l'Europa no comunitaria, majoritáriament de l'Est,
aquesta només representa el 5,3%.

Taula : Residents estrangers per país de procedencia. Catalunya. 2001.

Orígens
Total Unió Europea

Europa (sense UE)
Total Europa
Marroc
Gámbia

Senegal
Algéria

Resta África
Total África
Perú
República Dominicana

Equador

Colombia
Argentina

Cuba
Estats Units
Resta América

Total América
Xina

Filipines
Paquistan

Resta Asia
Total Asia
Total Oceania
Apatrida
País desconegut
Total

Valore absoluts
51242
14897

66139
88642

7958

3622
3687
7197

111106
12374
8272

15173
8277
4987

3806

2153
11795
66837
11912
5502

10495
7726

35635
212
37

201
280167

%
18,3
5,3

23,6
31,6
2,8

1,3
1,3
2,6

39,7
4,4
3,0
5,4
3,0
1,8

1,4
0,8
4,2

23,9
4,3
2,0
3,7
2,8

12,7

0,1
0,0
0,1

100,0

Font: Dirección General de la Policía. Ministerio del Interior

En la seva majoria, es tracta de persones que es troben en una edat plenament activa. No
obstant, no tots manifesten les mateixes oportunitats d'incorporació al mercat de treball.
Els principáis factors que fonamenten la segmentado de la població estrangera a
Catalunya son: historia migratoria, situació legal, condicions materials (ocupació,
recursos económics, etc.), suport relacional familiar i projecte migratori.
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Taula : Població estrangera segons edat. Catalunya. 1999

Valors absoluts

%

Menys de
16anys

2705
20.3

16 a 34

6536
49.2

35 a 54

2997

22,5

55 i mes

1058
8.0

Total

13296
100,0

Font: elaborado propia a partir de dades de PIDESCAT

Així, a grans trets podríem distingir:

• Efectius "migratoris" procedents de paisos enriquits, procedents
majoritáriament de la UE i que treballen en empreses multinacionals situades a
l'Area metropolitana. Son un col lectiu sense grans dificultáis
socioeconómiques.

• Efectius migratoris procedents de paisos empobrits durant la década deis '70 i
'80, procedents del continent áfrica o americá i que, molts d'ells, están en un
procés de consolidació d'integració social a Catalunya. Així, han iniciat
processos d'assentament i de reagrupament familiar i les dificultáis
socioeconómiques depenen de la relació que mantenen amb el treball.

• Efectius migratoris procedents de pal'sos empobrits a la segona meitat de la
década deis '90 fins a l'actualitat, que viuen en unes condicions materials mes
precáries i manifesten riscos evidents d'exclusió social. Son els col lectius amb
un major desconeixement de la llengua, amb majors problemes d'irregularitat,
etc. i, en resum, amb una major precarietat sociolaboral. Molts d'ells obtenen
ingressos a partir d'activitats situades en l'economia submergida.

La segmentado socioeconómica de la població estrangera se suma a la segmentado
sociolaboral exposada anteriorment per al conjunt de la població. El segment secundan
del mercat, que ocupa la major part deis efectius migratoris, presenta un "procés
d'etnoestratificació, en virtut del qual els immigrants s'ocupen en les posicions inferiors
del mercat de treball en comparado amb la forca de treball autóctona, no a causa de la
seva falta de qualificació, sino a causa de les practiques discriminatóries deis
col locadors de treball i del mateix estat" (Solé, 2001:136). És a dir, els efectius
migratoris ocupen aquells llocs del segment secundari que la població autóctona no vol
desenvolupar. En aquest sentit, s'estan formant determinats nínxols de mercat
"reserváis" per a determinats orígens (servei doméstic per a persones d'origen peruá o
dominica; construcció per a persones d'origen marroquí; etc.).

Aquests processos denoten que a Catalunya s'está experimentant una creixent
complexitat en relació al fet migratori. Aquesta complexitat s'accentua, d'altra banda,
pels següents factors:

• S'incrementa la situació de precarietat socioeconómica de les persones
nouvingudes.
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S'incrementa la competencia entre els habitants, especialment entre aquells que
teñen una situado mes vulnerable -nouvinguts o no-, en l'obtenció deis recursos
existents (ocupació, ajudes publiques, etc.).

S'incrementa la diversitat sociocultural deis habitants i, per tant, també la
multiplicitat de referents (lingüístics, legislatius, polítics, etc.) que s'han de teñir
en compte a l'hora d'abordar el fenomen.

8c eix: la distribució de la renda

La renda familiar, des d'una perspectiva social, és la variable de la comptabilitat
económica que mes directament es pot vincular amb el nivell de benestar de la població.
La renda bruta disponible de les famílies (RBDF) és la maeromagnitud que mesura els
ingressos de qué disposen els residents d'un territori per destinar-los al consum o a
l'estalvi. Aquesta renda no només depén deis ingressos de les famílies directament
vinculats a la retribució per la seva aportado a l'activitat productiva (remuneració
d'assalariats i excedent brut d'explotació), sino que també és influida per l'activitat de
rAdministració pública mitjancant els impostos i les prestacions socials.

La següent taula mostra l'evolució de la renda bruta disponible de les famílies en els
darrers anys a Catalunya.

Taula : Evolució de la renda bruta disponible familiar (en milions d'euros)

Renda bruta disponible familiar
Renda bruta disponible per habitant*
Renda bruta disponible per habitant corregida*

1993
48478,7

117,6
111,2

1994
50241,2

118
111,8

1995
54398,1

118,2
112,1

1996
57286,9

118,5
112

1997
60010,5

118,6
111,9

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

•índex Espanya= 100

Si bé Catalunya mostra una renda familiar superior a la resta de l'Estat espanyol, la
distribució d'aquesta es realitza de forma desigual, amb una tendencia a l'acumulació en
les llars mes riques. Així, en la franja superior, trobem que el 25% de les llars acumulen
el 36% deis ingressos familiars i el 45% del consum. En canvi, en la franja inferior, el
25% disposa del 16% deis ingressos i el 12% de les despeses (dades de 1991, de
Masats, 1998). Les desigualtats afecten fonamentalment a sectors que queden al marge
del mercat laboral (llars de gent gran, aturats de Uarga durada, aturats recurrents), amb
una tendencia a l'envelliment i a la feminització de l'exclusió.
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Taula : Principáis magnituds de les llars, 2001

Principáis magnituds de les llars
Total d'habitatges familiars

habitatges sense actius

habitatges sense ocupats

habitatges sense perceptors d'ingressos
Total d'habitatges familiars amb un actiu i mes

habitatges amb tots els actius ocupats
habitatges amb algún actiu desocupa!
habit. amb almenys la meitat deis actius desocupats

. habitatges amb tots els actius desocupats
Total d'habitatges familiars amb un ocupat i mes

habitatges amb algún ocupat assalariat
habitatges amb tots els ocupats assalariats
habitatges amb tots els ocupats amb contráete temporal

habitatges amb algún ocupat a temps parcial
Total d'habitatges familiars amb un assalariat i mes

habitatges amb algún assalariat amb contráete temporal
habit. amb tots els assalariats amb contráete temporal

Valors absoluts
2189,6

564
618,9

38,3
1625,6
1397,5

228
169,3
54,9

1570,7
1387,8
1171,3

151
193,5

1387,8
469,6

195

%
100,0
25,8
28,3

1,7
100,0
86,0
14,0
10,4
3,4

100,0
88,4
74,6
9,6

12,3
100,0
33,8
14,1

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

En aquest sentit, si bé en proporcions menors que a l'Estat espanyol, en els darrers anys
s'ha produít un augment de les llars que manifesten dificultáis per arribar a final de mes.

Taula
2001.

Percentatge de llars amb dificultáis per arribar a fi de mes. Catalunya.

4t trimestre

3r trimestre

2n trimestre

1 r trimestre

Amb motta dificultat

4,8
5,1

5
5,4

Amb dificultat

11,1

9,8
10,5

9,1

Amb poca

dificultat

33,4

33,5

33,4

32,8

Total

49,3

48,4

48,9

46,3

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

En la mateixa línia, l'Enquesta de la Regió Metropolitana de Barcelona indica que s'está
produint un increment de la població amb dificultáis económiques: del 33,8% el 1985 al
45,7% el 1995.

Cal destacar que aquest augment de les desigualtats está acompanyada per un Estat del
benestar mes feble que en el conjunt de la UE. La despesa mitjana (comptada en unitats
homogénies de poder de compra) per habitant en protecció social a Catalunya era l'any
1996 dues terceres parts de la realitzada al conjunt de la UE. Tan sois Irlanda, Portugal i
Grecia mantenien una despesa inferior, mentre que Dinamarca duplicava les xifres
catalanes i Luxemburg era a mig camí de triplicar-Íes.
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Gráfic 1. Evolucio de la despesa en proteccio social i del
producte interior brut a Catalunya. 1991-1997.
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Font: elaboració propia a partir de dades de PIDESCAT

Taula : Evolucio de la despesa en proteccio social per habitant

Ám bit territorial
Catalunya
Espanya
UnióEuropea-15

1991
2,677.0
2,455.6
4,287.3

1992
2,857.4
2,628.7
4,481.9

1993
3,059.9
2,780.1
4,495.2

1994
2,989.1
2,690.9
4,502.8

i yííD í̂ĵ

2,904.8
2,682.4
4,499.9

Iá1996jg;
2,935.6
2,708.5
4,625.9

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

Taula : Evolucio de les despeses en proteccio social. Proporció del producte
interior brut.

Ámbit territorial
Catalunya
Espanya
UnióEuropea-15

1991
19.6
21.6
26.6

1992
20.6
22.8
27.9

1993
22.7
24.4
29.0

1994"
21.7
23.3
28.7

1995
20.3
22.6
28.5

1996
20.3
22.4
28.7

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT
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Ensenyament

La Llei d'Ordenació General del Sistema Educatiu (LOGSE) és el marc legislatiu que
regula com s'organitza el sistema educatiu en l'ámbit de l'Estat espanyol. La llei, que
fou aprovada l'any 1990, es comencá a aplicar, d'una manera general i tzada, durant el
curs 1992-1993 i s'acabá d'implantar el curs 2000-2001. Els canvis principáis que ha
introduít la LOGSE son els següents:

• L'educació infantil (abans, Preescolar) s'amplia deis 3 ais 6 anys (abans, deis 4 ais 6
anys).

• L'educació obligatoria s'amplia fins ais 16 anys (abans, fins ais 14 anys).
L'Educació General Básica (deis 6 ais 14 anys) desapareix i s'incorpora 1'Educado
Primaria (deis 6 ais 12 anys) i 1*Educado Secundaria Obligatoria (deis 12 ais 16
anys).

• Quan s'acaba TESO, l'alumne pot estudiar 1'Educado Secundaria Postobligatoria, en
concret el Batxillerat o un Cicle Formatiu de grau mitjá de Formado Professional.
Els alumnes que no superen la graduado en ESO, en canvi, poden seguir Programes
de Garantía Social, que faciliten la seva incorporado al món laboral.

• La Formado Professional 1 i 2 desapareix i s'estableixen els cicles formatius de
Formado Professional, amb vies d'accés no equivalents a ranterior sistema
educatiu.

• El BUP i el COU desapareixen i s'introdueix el Batxillerat (deis 16 ais 18 anys), que
dona accés ais Cicles Formatius de Grau Superior o ais estudis universitaris. En
aquest últim cas s'haurá de superar una prova d'accés, l'anomenada selectivitat.

• Després deis Cicles Formatius de grau mitjá, amb els coneixements técnics
adquirits, ja es pot accedir al món laboral. També es pot estudiar el Batxillerat.

• Per estudiar un Cicle Formatiu de grau mitjá o superior sense la titulació previa
requerida (ESO o Batxillerat) caldrá superar una prova d'accés.

• Finalment, a banda deis canvis de tipus estructural esmentats, la LOGSE ha
modificat continguts, sistemes d'avaluació, metodologies, etc.

El següent quadre il lustra els diversos itineraris formatius que pot seguir un alumne en
el sistema d'educació reglada.

Quadre: Sistema d'educació reglat

Llar
d'lnfants ¡Parvulari

Cicle
Inicial

Cicle
Mitjá

Cicle
Superior Ir.cicle i2ri.cicle

8 10 12 14

Educació Infantil Educació Primaria Educació Secundaria
Obligatoria

Batxi-
11erat

16

FP Grau
Mitjó

PAt I r . cicle 2n. cicle 3r. cicle

Estudis Universitaris

FP Grau
Superior

16 18

Font: Departament d'Ensenyament
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El Departament d'Ensenyament, davant la creixent diversificado cultural i lingüística
de l'alumnat, com a conseqüéncia del fenómens migratoris recents esmentats, ha posat
en manca un Pía d'Acollida deis Centres Docents, per al tractament d'aquest alumnat i
de les seves famílies. En la seva presentació, el Sr. Pere Sola i Montserrat, Director
General d'Ordenació i Innovació Educativa 3, indica que "des de temps immemorials el
nostre país ha estat zona de passatge i d'acollida de gent vinguda de terres i cultures
diverses; actualment també, i entre la població nouvinguda n'hi ha que está en edat
escolar. La Generalitat de Catalunya escolaritza tot infant i jove que es trobi entre
nosaltres, per tal de contribuir a la seva formado i facilitar-li la integrado en la
societat."

Per a aconseguir aquesta fita, és important que el col lectiu docent disposi d'unes eines
pedagógiques que l'ajudi en la tasca d'acollida. Per a ajudar a rebre l'alumnat
nouvingut, el Departament d'Ensenyament ofereix a mestres i professors la publicació
"Pía d'acollida del Centre Docent", amb la finalitat d'afavorir la incorporado d'infants i
joves al nostre sistema educatiu i també a l'entorn social i cultural.

Aquest material del Pía d'acollida del centre docent es planteja uns propósits que
superin el simple acolliment administratiu del jovent nouvingut. Pretén que la
incorporado a les escoles es faci en unes condicions que incloguin l'afecte envers el
nou alumnat i les seves famílies, com es fa habitualment, i en conseqüéncia que
estimulin l'adquisició per part deis nous ciutadans escolaritzats deis hábits de
convivencia i socialització, juntament amb el coneixement de la Ilengua catalana i
l'aprenentatge corresponent a les Arees del curriculum.

Aquesta publicació del Pía d'acollida del centre docent és una eina de treball per ais
centres educatius per ajudar-los a planificar i personalitzar el seu pía a partir de les
orientacions i models que es proposen en aquest document. La proposta de centre és
oberta i flexible, i consta de diferents protocols que teñen en compte diverses
necessitats: programar les actuacions i estratégies que el centre escolar es plantegi a curt
termini i a llarg termini; dissenyar itineraris curriculars per a l'alumnat, i el seu
seguiment; assessorar les famílies sobre aspectes de l'ensenyament obligatori a
Catalunya i de l'organització del centre en particular.

Cada centre educatiu, en rebre alumnes nous, duu a terme un seguit d'accions per
incorporar-los a la comunitat escolar amb els mateixos drets i deures que la resta de
1*alumnat. En aqüestes circumstáncies, 1'Administrado Educativa veu amb bons ulls
qualsevol mitjá per a aconseguir aqüestes finalitats. Es la seva intenció que aquests
materials facilitin el sentiment del nou alumnat de sentir-se membre d'una nova

http://www..gencat.es/ense/pdf/acoliida/presenta.pdf
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comunitat, Tadquisició deis coneixements escolars i 1'experiéncia de relacions personáis
satisfactóries.

Millorar l'acollida de l'alumnat i les seves famílies és un pas important per a aconseguir
un bon progrés educatiu de tot l'alumnat i una societat futura que practiqui els valors de
la convivencia. En aquest sentit, el model de normalització de la Ilengua catalana
(política d'immersió lingüística en centres unitaris, peí que fa a la no diferenciació
segons la Ilengua materna deis alumnes), que ha esdevingut una eina fonamental en els
darrers vint anys per garantir la integrado social i la convivencia, pot veure's afectada
amb Tambada a les escoles de contingents de persones amb llengües i cultures familiars
amb major distancia cultural respecte a la catalana. Les mesures fonamentals preses per
part de les administracions publiques s'han centrat fins ara en evitar la concentraeió deis
alumnes amb diversitat cultural (formado de guetos) i reforcar Taprenentatge de la
Ilengua instrumental del sistema escolar. En qualsevol cas, l'avaluació de Tadequació
de les polítiques educatives actuáis, front al nou fenomen, i (en el seu cas) l'adopció de
mesures adients per millorar el sistema son una necessitat en els moments actuáis per a
facilitar el debat entorn a aquesta qüestió.4

Des deis diversos estaments de la comunitat educativa s'han fet múltiples i diferents
valoracions de la LOGSE. A grans trets, alguns consideren que la seva implantació s'ha
traduít en una millor qualitat de la proposta educativa que s'ofereix ais alumnes.
D'altres, en canvi, creuen no ha resolt els problemes principáis que oferia l'anterior
sistema i que, amb els recursos disponibles actualment, només ha introduít una major
complexitat sobre l'acció docent. En la present análisi, ens servirem d'alguns deis
arguments plantejats per ambdues posicions com a base per analitzar el possible impacte
de rampliació de la UE ais pai'sos de l'Europa Oriental.

Escenari 1

Un deis canvis mes importants que ha introduít el nou sistema educatiu ha estat
l'allargament de l'etapa d'educació obligatoria fins ais 16 anys, justament en el moment
vital clau en el qual la legislado laboral estableix l'inici de l'edat laboral. Aixó significa
que, en principi, els infants i joves es troben a Tescola com a mínim fins ais 16 anys i
que, a partir d'aleshores, teñen obert un ventall divers de possibles trajectóries a seguir:
continúen la formado en el Batxillerat o en Toferta d'ensenyaments técnics
professionals deis diversos subsistemes de la FP, entren en el mercat de treball o
combinen una activitat laboral amb una d'educativa.

Vegeu http://www.sencat.es/icm/politiques immÍKracio/csessio203.htm; Polítiques d'immigració; ICM;
Sessió: Escolarització i model educatius (203); Dia 14 de desembre de 2000
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Un deis aspectes positius inherents a l'allargament de l'obligatorietat ha estat
I'increment de la taxa d'escolarització deis joves de 14 a 16 anys. En aquest sentit, entre
el curs 1986-87 i el curs 1999-2000, la taxa d'escolarització deis joves de 15 anys ha
passat del 83,6% al 99,8%.

Taula : Evolució de la taxa d'escolarització per ais alumnes de 14 a 16 anys

Curs

1986-87

1987-88

1988-89

1989-90

1990-91

1991-92

1992-93

1993-94

1994-95

1995-96

1996-97

1997-98

1998-99

1999-2000

14 anys

94,8

96,5

97,3

96,3

98,8

98,4

98,1

97,5

97,7

98,1

99,0

100,8

100,8

101,5

15 anys

83,6

84,9

85,7

87,0

87,0

89,5

91,2

91,8

92,8

93,2

94,3

95,6

97,2

99,8

16 anys

68,9

70,2

71,1

71,6

73,2

73,6

76,7

79,7

80,7

81,1

81,5

82,6

81,2

82,5
Font: elaboració propia a partir de dades del Departament d'Ensenyament

Aquest increment, pero, no es circumscriu tan sois en aquest grup d'edat i no es deu
únicament a la implantació de la LOGSE (si bé l'afavoreix). L'increment de les taxes
d'escolarització es deu a un procés d'expansió educativa expenmentat en la majoria de
pa'ísos europeus d'encá de la instauració de la denominada escola de masses (Casal,
1996), fruit de l'atribució a l'escola del paper fonamental de socialització de les noves
generacions de forca de treball i d'instrumentalització de la mobilitat social ascendent.
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L'expansió de l'escolarització comporta dos efectes importants:

• D'una banda, un major nombre de joves que completen l'educació secundaria i, per
tant, una ampliació de la base social -classe mitja i baixa- potencialment disponible
per a l'accés ais ensenyaments postobligatoris. L'increment del contingent de
persones disponibles a sobrepassar l'educació obligatoria s'ha traduít en un major
nombre de persones que accedeixen i assoleixen nivells educatius superiors. Per
posar un exemple, des de 1992 fíns al 2000, el nombre d'alumnes universitaris a
Catalunya ha augmentat un 18,1%.

• I de Taltra, la prolongado del període d'estudis i, de retruc, la demora de la
integrado deis joves al món del treball.

El resultat, dones, és un increment del nivell d'estudis assolit de les persones que
accedeixen al mercat de treball. Aquesta tendencia s'observa en Tevolució deis estocs
educatius que ofereix la següent taula, en el qual destaca un decrement deis nivells
inferiors i un augment deis superiors.

Taula : Evolució deis estocs educatius a Catalunya

Any
1986
1991
1996

Nosap llogirní
escriure

5,2
2,3
1,7

Primaría
incompleta

25,9
16,8
16,0

Estudis
primaris

32,0
36.6
35,7

EGB complet
16,4
21,3
15,9

Formado
Professional

6,6
7,2

10,7

BUPiCOU
7,4
9,3

10,0

Estudis tercer
grau

6,5
6,5

10,0

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

Escenari 2

La millora de les taxes d'escolarització no ha d'amagar una realitat també present en els
centres educatius de Catalunya i que está associada a la insuficiencia formativa. Per
citar un exemple: malgrat que els 16 anys és l'edat establerta de finalització de TESO,
quasi un 40% deis joves entre 16 i 19 anys de Catalunya no ha completat encara
l'educació secundaria obligatoria.

Taula : Nivell d'estudis de la poblado entre 16 i 19 anys per sexe a Catalunya
(2001)

Nivell d'estudis
Analfabets

Estudis primaris incomplets
Estudis primaris complets
Educado secundaria 1a. etapa

Educació secundaria 2a. etapa, llevat FP
Formado professional de grau mitjá
Educació superior de 1r. cicle
Educació superior de 2n. i 3r. cicle
Total

Homes

0,9
8,4

25,1

27,0
11,9

6,2
13,1
7,4

100,0

Dones

2,6
13,1
27,4
22,1

10,7
6,1

11,8
6,2

100,0

Total

1,8
10,8
26,3
24,5
11,3

6,1
12,4

6,8
100,0
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Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

En el marc de la LOGSE, la no graduacio en ESO és el principal indicador de fracás
escolar del qual es disposen dades estadístiques oficiáis. El fracás escolar correspon al
conjunt de joves que surten del sistema educatiu obligatori de forma prematura, sigui
sense cap tipus d'acreditació escolar específica o sigui amb una certificado académica
que acredita un temps d'escolarització suficient pero un nivell d'aprenentatge
insuficient (no superació de l'avaluació de l'ensenyament obligatori).

En el cas de Catalunya, la taxa de no graduacio en 4rt d'ESO se sitúa al voltant del
31,9%5, segons dades de la Generalitat de Catalunya6 per al curs 1999-2000.

Diversos son els factors que els entesos atribueixen al fracás escolar del jove. Entre ells,
destaquen l'impacte negatiu de l'entorn familiar i social en la seva escolarització (p. ex.
en fundó del nivell formatiu deis progenitors), el contrast cultural entre l'academicisme
escolar i els models de vida treballistes de les classes populars i obreres, cultures
antiescolars deis grups d'iguals, les discriminacions físiques, mentáis, étniques o
intel lectuals deis alumnes, etc. Aquests factors porten a la reiteració de rendiments
escolars insuficients, a actituds de resistencia i conflicte envers la institució escolar i, en
darrer terme, a l'abandonament prematur de l'escola o al no assoliment deis nivells
d'aprenentatge exigits (Teoría de la reproducció social de l'escola).

La no graduacio porta implícita una situació d'insuficiencia formativa que pot provocar
efectes negatius sobre l'ocupabilitat posterior del jove, sigui en el seu procés d'inserció
laboral, sigui en el seu manteniment en el mercat de treball.

Alguns deis indicadors que reforcen aquesta considerado s'exposen en les dues taules
següents. Per un costat, s'observa com la població ocupada té una major qualificació
que la població aturada i, per un altre costat, la taxa d'atur augmenta de forma
inversament proporcional al nivell de formado.

Taula : Percentatge de població ocupada i aturada per nivell d'estudis i sexe

Niveli d'estudis
Analfabets i educado primaria
Educado secundaria 1a. etapa
Educado secundaria 2a. etapa
Educado superior
Total

Població ocupada
Homes

22,0
31,4
19,8
26,8

100,0

Dones
18,0
25,2
23,1
33,7

100,0

Total
20,4
28,9
21,1
29,6

100,0

Població aturada
Homes

22,3
41,1
22,3
14,5

100,0

Dones
18,1
38,8
22,5
20,6

100,0

Total
19,9
39,8
22,4
17,9

100,0

Font: elaboració propia a partir de dades de l'IDESCAT

5 La taxa de no graduacio compren els alumnes que han obtingut el Certificat Escolar i els que han
abandonat TESO sense cap tipus d'avaluació.
6 Altres fonts sitúen la taxa a nivells superiors, si es teñen en compte, per exemple, els alumnes
absentistes o els que, havent fet els 16 anys, abandonen l'escola abans d'arríbar a 4rt d'ESO.
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Taula : Poblado aturada i taxa d'atur per nivell de formació assolit

Nivel! de formació assolit
Analfabets i educado primaria
Educació secundaria 1a. etapa
Educació secundaria 2a. etapa
Educació superior
Total

Població aturada
46,3

107,5
59,9
39,7

253,4

Taxa d'atur

7,5
12,0
9,4
4,6
8,4

Font: elaborado propia a partir de dades de l'IDESCAT

Els entesos coincideixen en assenyalar que la manca de formació és un deis factors que
determina l'exclusió laboral. A mes, d'una banda, el jove no disposa d'una formació
técnica o professional específica que li permeti desenvolupar ocupacions d'una mínima
qualifícació. I de l'altra, la situado d'insuficiéncia formativa s'accentua quan entra en
competencia en el mercat de treball amb altres joves que han romas en el sistema
educatiu fins a obtenir una qualificació de major grau.

A mes, cal esmentar que la graduado en ESO és el requenment necessari per prosseguir
l'educació pels circuits escolars postobligatoris (batxillerat o cicles formatius de grau
mitjá). Així, I'abséncia de graduado porta associada l'abandonament del sistema
educatiu reglat i, per tant, l'exclusió escolar del jove. En altres paraules, i en base a la
taxa de no graduado, l'escola no dona solucions positíves de qualificació a quasi una
tercera parí de la població infantil i juvenil de Catalunya, malgrat que hagin pogut
complir el grau d'obligatorietat i que existeixin polítiques d'igualtat d-'oportunitats i de
compensado que intenten contrarestar aquest tipus de trajectória escolar.

El nombrós contingent de persones que no accedeix a nivells mes elevats de qualificació
explicada, en part, la diferencia que manifesta Catalunya i l'Estat espanyol en els
nivells de qualificació de la seva població en relació a d'altres paísos de la UE.

Ais menors nivells de qualificació s'hi afegeix, alhora:

• l'escassa prevalenca de l'oferta formativa reglada de tipus professional a Catalunya
(els cicles formatius professionals). La següent taula ofereix la proporció d'alumnes
en cadascun deis nivells educatius per al curs 2000-2001 i s'observa el pes de la
Formació Professional en relació la resta d'estudis.

Taula : Percentatge d'alumnes per a cadascun deis nivells educatius (curs 2000-
2001)
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•;-; Ensenyament

Educació Infantil

Educado Primaria

Educació Secundaria Obligatoria
Cicles formatius

Batxillerat

Universitat

Total

. %

18,2
29,2

21,7

5,0
8,6

17,4
100,0

Font: elaborado propia a partir de dades del Departament d'Ensenyament

l'oferta poc qualificant del sistema educatiu no reglat (els cursos de Formació
Ocupacional), que hauria de permetre la promoció de les persones que parteixen
d'una qualificació mes feble.

Figure 29,-Public direct expenditures for education as a percentage of
the gross domestic product: Selocted countries, 1997

Country

Australia -
Belgium -
Canadá ~
France -

Germany —

Ireland -
Itaty -

Japan ~
Ntexico -

NewZeafend ~
Norway -

Portugal -••

Spain
Swedsn ~

Switzsriand -
United Kíngdom ~

United States -

4,3

4.3

5,4

I 5.6

14.5
14.5
14.6

3.6

14.5

16.1
16.6

5.S

14.7
IBS

5.4
14.6

15.2

¡ • i • i

3 4 5
Peicentags of GDP

SOURCE" Otganszatbn tot Economc Oooperaíón and fJtevetapmsni ÜducsUon as a Glanca, 2000.
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Relació entre sistema educatiu i mercat de treball

Escenarí 1

L'expansió educativa i el conseqüent increment del nivell d'estudis no ha estat
acompanyat d'un increment equiparable de les qualificacions de l'ocupació. L'actual
procés de terciarització de Teconomia catalana hauria comportat una proliferació
sobretot de llocs de poca qualifícació i baix valor afegit en el sector servéis,
acompanyats sovint de condicions precáries, irregulars, salaris baixos, etc.

Aixó provoca una massa gran de persones qualifícades que es troben en greus
problemes per accedir al mercat en els nivells de qualifícació que els correspondria per
formado. Aquest fet ha estat descrit com de sobrequalificació o hipereducació de la
forca de treball (Garrido, 1996), que porta a la frustrado i a possibles deficiéncies en la
dimensió professional de la formado d'una part important de la població. Ens trobaríem,
dones, davant d'una saturado deis subjectes que aspiren a ocupar el nombre limitat de
llocs corresponents ais seus nivells formatius, molts deis quals es veuen obligats a
accedir a ocupacions menys qualificades, o persones molt qualifícades que simplement
romanen en una situació de desocupacio {atur experí) a l'espera de la seva oportunitat.

En aquest sentit, dones, les necessitats de má d'obra estañen associades ais nivells mes
baixos de qualifícació.

Escenarí 2

Les reestructuradons productives derivades del procés de terciarització i de la revolució
tecnológica, si bé hauria suposat un increment del nombre de llocs no qualificats,
s'hauria traduit també en l'emergéncia de noves demandes d'ocupació
tecnicoprofessionals associades a la creació, control i ús de les noves tecnologies i deis
nous sistemes de producció. Aqüestes no estañen suficientment cobertes degut a una
oferta de qualifícació no adaptada a la demanda.

La menor qualifícació de la població, en termes comparatius a d'altres paísos europeus,
representaría per a Catalunya una situació de desavantatge a l'hora de completar de
forma competitiva el procés de reestructurado productiva.

En aquest sentit, dones, les necessitats de má d'obra tendirien a concentrar-se en
determinades ocupacions de nivell alt de qualificació.

Plans Estatals de Desenvolupament de la Política Social Europea.

El Tractat d'Amsterdam (TUE, 1997) integra l'ocupació i els drets deis ciutadans com
un deis eixos de la Unió Europea. En el seu desenvolupament, la Comissió Europea
aprová l'Estratégia Europea per a l'Ocupació7, basada en quatre pilars básics d'actuació
(ocupabilitat, esperit d'empresa, adaptabilitat i igualtat d'oportunitats). En el marc

7 http://www.europa.eu.int/comin/employnient social/empl&esf/ees en.htm
_ _ _ _ _ _ _
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d'aquesta estrategia, els Estats Membres defineixen anualment els seus Plans Nacional
d'Acció per a l'Ocupació (PNAE).

En el PNAE del Regne d'Espanya peí 2001 , dins del Pilar I (Ocupabilitat) es preveuen
diverses Directrius de Lluita contra la discriminació i de Promoció de la Integrado
Social mitjancant l'Accés a l'Ocupació, les quals inclouen polítiques a favor de les
persones amb discapacitat, els Immigrants i emigrants, i els "altres col lectius
desfavorits" (definit de forma forca genérica com "persones en situado d'exclusió
social").

Peí que fa a la contribució del FSE a les diferents mesures previstes al PNAE, cal
destacar l'eix del Programa Operatiu sobre Integració en el Mercat de Treball de les
persones amb especiáis dificultáis, el suport a les iniciatives locáis generadores
d'ocupació i la inidativa EQUAL, destinada a facilitar l'accés o la reintegració en el
mercat de treball de les persones que pateixen dificultáis per a integrar-se o reintegrar-se
en un mercat de treball obert a tots.

D'altra banda, el tractat d'AmsterdamXTUE), en les seves disposicions relatives a la
política social de la UE (articles 136 i 137) estableix també com a objectiu comunitari la
lluita i la prevenció contra l'exclusió social. En el Consell Europeu de Lisboa i de Feira
es decidí que aquesta lluita passava a ser un deis elements centráis de la modernització
del model sodal europeu. (9)

El CE de Ñipa va adoptar els objectius adients per a la lluita contra l'exclusió social i la
eliminació de la pobresa, i insta ais Estats Membres a emmarcar les seves prioritats en
aquests objectius i a presentar en el mes de Juny del 2001 un Pía d'Acció Nacional per a
dos anys.

Els objectius adients aprovats a Nica son:

i- El foment de la participado en l'ocupació i de Taccés ais
recursos, drets, bens i servéis per part de tots.

ii- La prevendó deis riscos d'exclusió

iii- L'actuació a favor deis mes vulnerables, així com

iv- La mobilització de tots els agents

El Pía Nacional d'Acció per a la Inclusió Social del Regne d'Espanya (PNAin), fet
públic.el juny del 2001, desenvolupa aquests objectius i promou un seguit de mesures i
intervencions.

http://www.europa.eu.int/comm/ernployment social/news/2001 /may/nap2001 es es.pdf
9 http://www.europa.eu.int/comm/employment social/soc-prot/soc-incl/Índex en.hlm
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El PNAin desenvolupa 10 línies prioritáries, totes elles relacionades, amb major o
menor mesura, amb la inserció sociolaboral:

1. Col laboració i sincronització deis servéis soeials amb els d'oeupació

2. Incorporado a l'ocupació deis col lectius en risc d'exclusio

3. Rendes mínimes d'inserció

4. Servéis comunitaris per a la integrado social

5. Educació com a eina d'inserció social i en el món laboral

6. TIC per a tothom

7. Salut integral

8. Habitatge digne

9. Conciliació entre treball i familia

10. Mobilització i participado
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Impacte a Catalunya de rampliació de la UE a PEst.
Sectors: Estructura Social i Sistema Educatiu i Professional.

L'ampliació de la Unió Europea cap a l'Est i Sud-Est (10 candidats son Paísos de
l'Europa Central i Oriental1, PECOs, mes tres son Paísos Tercers Mediterranis, PTM2)
ha estat considerada per la Comissió Europea com el gran repte estratégic de la
construcció europea peí nou segle. Peí conjunt d'Europa, rampliació comporta acabar
amb la divisoria del Continent en dos blocs antagónics, mes alguna illa de neutralitat, la
qual va caracterizar gaire bé tota la segona meitat del segle XX. Es per tant una fita
histórica, molt important des de la lógica política del procés de construcció europea, i de
l'opció estratégica fonamental en Tactual escenari de globalització i d'acceleració de la
integrado continental i internacional.

El que interessa, no obstant, no és aquesta valoració de conjunt, amb la qual molts
coincidiríem en tant que catalans europeistes, sino el seu impacte a Catalunya, en les
seves estructures i en la manera en que el propi model d'integració europea
experimentat per Catalunya des de mitjans deis anys 80 pot veure's afectat per aquest
procés.

En els dos sectors a considerar (l'estructura social i el sistema educatiu) fixarem la
nostra atenció en tres fenómens deis quals cal preveure un impacte, tot reservant-nos per
a les conclusions la valoració d'aquest impacte. Els tres fenómens a considerar son:

1. L'impacte de l'ampliació en la població de Catalunya.
2. L'impacte de l'ampliació en l'estructura ocupacional de Catalunya.
3. L'impacte de l'ampliació en els fons i programes de la Unió Europea, i mes

concretament, en l'alteració que puguin teñir les assignacions a carree deis
Fons Estructuráis deis quals Catalunya n'és beneficiaría.

Farem, pero, primer unes consideracions generáis sobre el tema de l'ampliació. Les
condicions per a l'adhesió, fixades el 1993 peí Consell Europeu de Copenhague, i
detallades posteriorment en diversos Consells Europeus, estableixen les pautes per a
avaluar els progressos de cadascun deis candidats. Aqüestes condicions continúen
essent valides, segons la Comissió Europea, i no está plantejada en absolut la seva
revisió. En la fase actual (Juny 2002) s'está centrant l'atenció en la capacitat deis
candidats per tal de posar en efecte el cabal comunitari i la conseqüent transposició
legislativa ais seus propis mares jurídics. La capacitat administrativa i judicial esdevé,
en aquests moments, especialment crucial.

El 1993, el CE de Copenhaguen acordá que "els paisos associats d'Europa Central i
Oriental que ho desitgin esdevindran membres de la Unió Europea". Des d'aleshores
enea rampliació no ha estat tant un qüestió de "Si" sino de "Quan". En relació a aixó
darrer la resposta va ser clara: "L'adhesió tindrá lloc tan aviat com un candidat siguí
capac d'assumir les obligacions d'ésser membre peí fet de satisfer les condicions
económiques i polítiques requerides". Peí que fa. a aqüestes, a Copenhaguen va fixar
que el candidat ha d'assolir:

1 Estonia, Letónia, Lituánia, Polonia, República Txeca, Eslováquia, Hongria, Eslovénia, Romanía i
Bulgaria.
2 Xipre, Malta i Turquía.
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• Estabilitat de les institucions que garanteixen la democracia, l'Estat de
Dret, els drets humans i els respecte cap a les miñones i la seva
protecció.

• L'existéncia d'una economía de mercat en funcionament, així com la
capacitat d'assumir la pressió competitiva i les forces de mercat dins de
la Unió

• L'habilitat per entornar les obligacions d'ésser membre, tot incloent-hi
l'adhesió ais objectius de l'unió política, económica i monetaria

Així com, el candidat hagi creat:
• Les condicions per a la seva integrado mitjancant l'ajust de les seves

estructures administratives, de tal manera que la transposició de la
legislado de la Comunitat Europea a les legislacions nacionals sigui
aplicada efectivament mitjancant estructures administratives i judicials
adients.

El CE de Luxemburg (Desembre de 1997) també va subratllar que "com a requisit per a
l'ampliació de la Unió, la operativa de les institucions ha de ser reforcada i millorada
per tal de satisfer les provisions contingudes al Tractat d'Amsterdam"

La Unió Europea va desenvolupar en el seu dia (Agenda 2000) una estrategia per a
l'ampliació, la qual ha anat seguint amb cura, i es fonamenta en els principis exposats
en els diferents Consells Europeus. Aixó té com a conseqüéncia un métode transparent i
objectiu, basat en la fixació d'uns criteris clars, i l'avaluació regular deis progressos
assolits pels diferents candidats.

El Consell Europeu de Góteborg establí uns objectius molt ambiciosos quan fíxá que "el
pía de treball hauria de permetre que, per fináis de 2002, les negociacions amb els
candidats que estiguin preparáis puguin concloure, sempre que es mantinguin a bon
ritme els progressos en l'acompliment deis criteris d'adhesió. L'objectiu és que aquests
participin en qualitat de membres a les eleccions al Parlament Europeu de 2004".

Així dones, les regles del joc van ser fixades de manera forca objetiva i transparent.
L'impacte negatiu ais territoris queja formen part de la Unió no pot ser presentat com a
argument per tal d'endarrerir l'adhesió d'aquells que compleixin amb els criteris i els
corresponents plans de treball fixats. En tot cas es tractaria de veure quines polítiques es
poden dur a terme, en els diferents nivells competencials, per tal de reduir la dimensió
deis impactes.
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1. L'impaete de l'ampliació en la població de Catalunya.

En els escenaris de població projectada per Catalunya, elaboráis per l'lnstitut
d'Estadística de Catalunya, es treballa amb quatre escenaris (baix, central, tendencial i
alt). Segons aquests cálculs, la població catalana hauria augmentat, respecte a 1996,
entre un 0,87 % (escenari baix) i un 4,30 % (escenari alt) el 2005, i entre un 1,79 % i un
7,39 %, respectivament, el 2010. És a dir, la població de Catalunya seria el 2010 d'entre
6.200.000 i 6.550.000 persones.

Val a dir que les previsions per a Espanya (INE) i per a la UE15 (Eurostat) projecten
increments encara mes baixos (si bé no juguen amb diferents escenaris). Així, per
Espanya es preveu el 2010 un increment del 1,27 %, donant com a resultat una poblado
no superior a 39.800.000 (39.300.000 el 1996). La prospectiva per a PUE15 és d'un
increment peí 2020 del 4,48 %, essent aquesta xifra per Espanya del -0.13%, i per
Catalunya entre 2,07 % i el 12,49 %. Per la UE es preveu un decreixement peí 2050 del
1,04% respecte de 1995.

Tot i agafant les dades de rescenari menor, en íes previsions els increments atribuíts
per Catalunya son superiors ais estimats per Espanya i pels paísos de Tactual UE. Val a
dir, tanmateix que una xifra absoluta d'entre 100.000 i 450.000 persones en catorze anys
(entre 7.000 i 32.000 persones per any) tampoc signifiquen increments molt
significatius per Catalunya, respecte a la dinámica demográfica que ha experimentat al
llarg del segle XX i molt especialment en els anys 60s i primera meitat deis 70s.

Mes important potser que les dimensions absolutes de la població catalana, siguí les
característiques de la mateixa.

Així, un estudi d'Eurostat sobre 12 deis 15 Estats Membres de la UE assenyala que les
llars on treballen els dos membres de la parella son el 'model dominant' a Europa.
Suposen 6 de cada 10 llars a la UE. Tanmateix, a Espanya no se segueix aquesta pauta
comuna i la proporció gaire bé s'inverteix: a prop del 60 % deis matrimonis o unions de
fet només un deis dos membres está ocupat. 3 Existeixen poques diferencies en el
percentatge de les parelles espanyoles amb dos sous segons tinguin, o no, fílls/es. El
2000, estaven ocupats ambdós conjugues en el 42,2% de les famílies sense fills/es i en
el 43,7% de les que tenien descendencia. És una proporció forca inferior a la mitja
europea (60,7% i 59%, respectivament). Malgrat aixó, el canvi ha estat espectacular en
vuit anys, havent-se incrementat en 12 punts (a Espanya) els respectius percentatges4.

Mentre el percentatge de la població que és activa és relativament baix, comparat amb
Europa,(a Espanya el 51,6 %, a Catalunya el 53,1 %, el 2001) el percentatge d'homes
entre els 25 i els 54 anys actius no baixa, a Catalunya, del 90 %, i el de les dones
s'inicia amb percentatges lleugerament inferiors pels grups d'edat menors (del 86,6 %
peí grup de 25 a 29) fa una important davallada a partir deis 40 anys fins arribar al nivell
de 46,8 % peí grup de 50-54. De mantenir-se en activitat les dones de les generacions
catalanes mes joves, aqüestes forcaran el nivell de participado femenina en el mercat de

3 EL PAÍS, dimecrcs, 22 de maig de 2002

4 El 1992 només treballaven els dos conjugues en 30,2% de les llars sense fílls/es i en el 31,9% deis que
tenien descendencia.
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treball, en els propers anys, podent-se cobrir una part deis llocs de treball que es té
previst crear a partir de la població actual potencialment activa.

Dins de la Unió Europea i des de l'any 1975, l'indicador de primo-nupcialitat indica que
cada vegada mes els homes i les dones solieres es casen a edats mes tardanes. L'any
1995 l'edat mitjana al primer matrimoni era de 26,5 anys per les dones i de 29.0 anys
pels homes i aquesta diferencia d'edat de 2,5 anys es manté estable al llarg del temps. El
2002, a Catalunya, la mitjana d'edat deis homes en fer e! primer matrimoni era de 29,9 i
la de les dones era del 27,79.

Les dimensions de les llars (nombre de persones) s'ha anat reduint amb el temps. Les
llars amb 1, 2 o 3 persones eren a Catalunya (el 1991) el 61,06 %, mentre que el 1996 ja
signifícaven el 66, 36 %. El 52,11 % de les llars, el 1991, estava constitu'ít per parelles
amb filis, mentre que el 1996 aquest percentatge s'havia reduít fins el 47,15 %, essent
d'entre els altres tipus de llars que havien augmentat la seva representativitat el mes
significatiu el de "Pare sol amb fill(s)" (amb un increment del 52 %), seguits per llars
unipersonals (38 % d'increment) i "Mare sola amb fill(s)", (19 %). El 1996 aqüestes
tres categories amb fort augment ja signifícaven el 26, 7 % de les llars. El nombre de
famílies monoparentals s' ha disparat des de la década deis noranta a Catalunya. Un de
cada 10 nens/es catalans viu amb un sol deis seus progenitors i la xifra d' homes sois
amb filis al seu carree ha augmentat el 52%, xifres que denoten la consolidado d' un
nou tipus de nuclis monoparentals 'mes moderns' (vegeu l'estudi de L. Flaquer
referenciat a la nota n° 6)

El 2001 entre el 46% i el 49 % d'aquestes llars manifestaven teñir dificultáis per arribar
a final de mes (entre el 50,5 i el 51,5%, en el cas d'Espanya), si bé peí grup mes
nombrós aqüestes dificultáis eren "poques" (per contra, el pes d'aquest grup és menor
per Espanya en benefici deis que teñen 'molta' o 'forca'). Mes del 80 % manifestaven
estar poc o gens disposats a realitzar una despesa important el 2001. La despesa per llar
catalana era gaire bé de 20.000 € per l'any 1999 (6.625 per persona). Per grups,
l'alimentació, les despeses d' i el transpon sumaven mes del 61 % de la despesa. Per
contra vora un 45 % estalviaven, i gaire bé un 13 % disposaven de segona residencia.

Segons el Banc d'Espanya5 l'endeutament de les famílies espanyoles ha augmentat en
un 25 % en els darrers 5 anys, fins a ultrapassar l'any 2000 el 70 % de la seva renda
bruta disponible. Peí Banc d'Espanya, aquesta intensificado es deu a que els ingressos
corrents de les famílies han resultat "creixentment insuficients" per tal de cobrir les
seves necessitats de consum i d'inversió i la seva demanda d'instruments financers.

Aqüestes diferents dades indicarien que existeix la necessitat d'incrementar el nivell
d'activitat de la població catalana, així com la renda mitja per llar.

Segons Vicenc Navarro "en realitat, les polítiques publiques de suport a les famílies a
Espanya son de les mes insuficients a Europa Occidental."6 Ho atribueix al fet que "les
tradicions polítiques conservadores han considerat la familia com una unitat en la qual 1'
home, a través del seu salan o ingrés, es responsable de la viabilitat de la familia i la
dona es la responsable de la seva reproducció i cura d' infants, de joves i de persones

5 http://www.terra.es/actualidad/articulo/html/act34552.htm
6 EL PAÍS, 21 de Gener de 2002
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grans . L Estat, en aqüestes tradicions polítiques, juga un paper mínim." Mes endavant
assenyala que " al nord i centre d' Europa, la socialdemocrácia s' ha caracteritzat
precisament por ser la tradició política que ha ofert major suport a les famílies, proveint-
les deis servéis (tais com escoles publiques d' infancia per a nens i nenes de 0 a 3 anys i
servéis domiciliaris d' atenció ais mes grans i a les persones amb discapacitats) que han
permés el desenvolupament de cada un deis seus membres, i moit en especial de la
dona, i com a resultat del compromís de la socialdemocrácia amb la igualtat entre
sexes, la qual requereix que la dona tingui els mateixos drets que V home, tot incloent-hi
el seu dret a integrar-se al mercat de treball per a aconseguir la seva propia autonomía,
la qual exigeix alhora el desenvolupament d' una infrastructura de servéis de suport a la
familia que li permeti compaginar les responsabilitats familiars amb les seves
aspiracions professionals."

L'estudi de Lluís Flaquer La situación de la familia en Cataluña assenyala que 'les
regions espanyoles mes pobres teñen una cobertura (de suport a les famílies) molt
superior a la de les regions mes riques'. Així, mentre que a Andalusia i Extremadura
'prop d' un tere de tots els filis menors de 18 anys perceben alguna assignació, a
Catalunya aquesta proporció no arriba a assolir la décima part'. La gran majoria de les
famílies amb filis al seu carree no reben 'al llarg del scu cicle cap ajuda'. Tot i el seu
creixement des de 1991, 'Catalunya i la resta d' Espanya dediquen a la familia i ais filis
el ridícul percentatge del 0,4% del PIB'. Dinamarca, Suécia i Finlandia dediquen 10
cops mes recursos que Catalunya a la familia i la infancia. Peí que fa a servéis destináis
expressament a les famílies, Catalunya i Espanya s'allunen encara mes de les tendéncies
europees. Dinamarca, per exemple, que és un país 'líder en aquest terreny', gasta en
aquest concepte fins a 26 cops mes que Espanya'. Com a conseqüéncia, la fecunditat a
Catalunya fou el 1997 del 1,19 (1,44 al conjunt de la UE), essent l'edat mitjana a la
maternitat de gaire bé 31 anys.

En efecte, el recurs a la immigració de treballadors/es d'altres territoris ha estat a
Catalunya la práctica política tradicional per suplir la demanda de má d'obra peí teixit
productiu del país. Aquesta alternativa és mes barata (a curt termini) que desplegar una
política de suport a les famílies, en un context en el qual la despesa pública social a
Espanya ha baixat del 24 % del PIB, el 1994, al 20 % el 2000.8

La Patronal Pimec Sefes realitzá un estudi el 20019, encarregat a l'Institut Dep i dirigit
peí Dr. Ferran Mané i el Dr. Josep Oliver, segons el qual: "els resultáis d'aquestes
projeccions confirmen que, en els propers anys la capacitat de la població resident per tal
d'ocupar nous llocs de treball es pot xifrar en 370.000 persones (250.000 grácies a
l'increment de la nova activitat i 120.000 procedents de la reducció de l'atur), i per tant, no
será suficient per tal de cobrir una demanda de 600.000 nous treballadors per part del
sistema productiu".

Per tant, "suposant que tota la població activa potencialment ocupable pugui ser-ho
efectivament, el 2010 Catalunya tindrá un déficit de població activa i, per tant, una
necessitat de recursos humans procedint de la immigració proper a les 224.000 persones".

7 Encárrec del Departament de Benestar Social de la Generalitat, un equip de 15 experts coordinats peí
socióleg de la Universitat Autónoma de Barcelona Lluís Flaquer, citat a EL PAÍS 15 de Maig de 2002
8 Vicenc Navarro a EL PAÍS, 22-5-2002: Socialdemocrácia sin clase trabajadora

Vegeu PIMECSEFES; Simposio europeo. Falta mano de obra. Urgencia de cambios legislativos. 29-10-
2001. A http://www.educaweb.com/esp/secciones/8/europeu_castella.pdf
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A aixó s'ha d'afegir l'aspecte qualitatiu que es refereix a la qualificació professional
requerida per tal de satisfer aquesta demanda potencial de llocs de treball. L'estudi de
Pimec Sefes assenyala que:

Desajuste entre oferta y demanda de Habladores en Cataluña el horizonte 2010
f D&ribtidón cte la r.mva onupodótt en nünsro CIB personas
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"En aquest sentit, essent absents les polítiques pro-actives de reciclatge d'aquells
col lectius amb nivells d'estudis mes baixos, que permetin adequar el nivell de la
poblado potencialment ocupada ais requeriments de capital huma de les empreses, les
necessitats d'immigració amb un nivell ediicatiu de formado professional ascendeixen
a 99.000 persones, les de nivell educatiu de batxillerat a 110.000, les de nivell de
diplomatura a 67.900 i, ftnaltnent, la necessitat de captar recursos humans en mercáis
defora de Catalunya amb una llicenciatura o un doctoral supera les 150.000 persones,
la qual cosa configura un escenari de necessitats d'immigració sesgades cap ais nivells
de qualificació mig/alt."

Necesidad de fuerza d& trabajo cualificada en el mercado de trabajo catatán en el
horizonte 2010 sin políticas pro-activas de formación y reciclaje.

NúmoiXi tío puestos de trabajo

Bachillerato Formación
Profssioral

Diplomados Ucendactosy
doctores

Fíente: F. Martí y J. Olivar (2001, Pimec-Sofes)
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Segons dades del Ministeri de 1'Interior, a Catalunya el 2001 hi havia 280.167 residents
estrangers, la qual cosa suposa un 4,59 % de la població. Del total de residents, un 18,29
% provenia de la Unió Europea, essent els africans (i dins d'aquests, els marroquins) els
mes abundants (39,66 % deis estrangers, i 31,64 %, respectivament) i els Llatino
Americans (poc mes del 23 %). Els asiátics sumaven el 12,32 % deis estrangers
residents. Gaire bé el 74 % d'aquests vivien en el territori de la provincia de Barcelona.
A efectes del present estudi cal remarcar que el nombre de ciutadans europeus de fora
de .la Unió Europea era només de 14.897, la qual dada significa el 5,32 % deis
estrangers a Catalunya, i només un 0,24 % de la població catalana.

Evolución de los extranjeros residentes en España
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461.364
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1989 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 2000

Ríante: Mnistariodel Interior ELPAIS

Aquest nombre de residents estrangers suposa, per Catalunya, gaire bé el 30 % del total
d'estrangers residents a Espanya, per la qual cosa la presencia relativa a Catalunya
d'estrangers és igual al doble del conjunt d'Espanya (Catalunya representa poc mes del
15 % de la població espanyola).

Les xifres pero es refereixen ais estrangers en situació legal. Els processos
extraordinaris de regularització d'immigrants han benefíciat (del 2000 al 2002) a prop
de 400.000 persones que estaven en situació irregular. Aquesta via de regularització
extraordinaria probablement no pugui ser utilitzada en els próxims anys.10

Peí conjunt d'Espanya, la incorporado de persones estrangeres está provocant un canvi
de tendencia en el procés d'envelliment que també experimenten els altres paísos
europeus. Les comunitats amb major presencia d'estrangers (com ara, Catalunya) han
vist com en els darrers anys la corba de natalitat ha remuntat substancialment respecte
d'altres que segueixen perdent població

EL PAÍS, 6 de Juny de 2002
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En conseqüéncia, la immigració está suposant una renovació important de les bases
sobre les quals está evolucionant la demografía catalana.

Des del punt de vista de Tampliació, i en el cas que la líiure circulado de persones
esdevingui una realitat a mig termini, el mes probable és que es produeixi un canvi en la
distribució de les persones immigrades, en funció del país d'origen. La recent
experiencia peí que fa a treballadors temporers en la recollida de la maduixa, a Huelva,
on a diferencia deis darrers anys els pagesos han contractat persones provenint de
PECOs (Polonia i Romania, en bona part), apunta a que aquest seria un deis efectes que
es produiria. Tanmateix, aquesta substitució és convertiría en acumulado si el fenomen
de la immigració il legal continúes la tendencia que ve experimentant en els darrers
anys. En qualsevol cas, la Presidencia Espanyola de la UE d'aquest any ha estat
protagonitzada en diverses ocasions per propostes de diferents Estats Membres en la
línia de desenvolupar una política de seguretat de fronteres exteriors de la UE que té
com a objectiu principal fer front a aquesta tendencia.

La qüestió important, aleshores, passa a ser quina és la qualifícació professional que es
requereix.

• En la hipótesi de la substitució d'immigrants, els treballadors provenint deis
nous estats membres fru'ít de l'ampliació vindrien de la franja de qualifícació
baixa-mitja, disponibles en el seu mercat de treball d'origen a resultes de les
polítiques d'ajust macroeconómic i laboral.

• Alguns d'ells, pero, podrien ser joves (forca disponibles a Test), relativament
ben formats pero amb escassa experiencia professional. En aquest cas, és
probable que es dones de nou (com va passar en la segona meitat deis 80)
l'anomenat "efecte sifó", peí qual els joves, amb formado i sense
experiencia, entrarien a les empreses pels nivells baixos de qualifícació i
categoría professional, pero degut a la seva formado de base,
experimentarien una relativament rápida promoció dins de la plantilla a
mesura que mobilitzessin les seves competéncies potenciáis.

• L'altre hipótesi (acumulació) comportaría que a mes del volum d'immigrants
actuáis (en la franja baixa) les necessitats de contractació de les empreses en
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les franges mes altes requerissin per part deis treballadors amb origen ais
PECOs uns nivells de qualificació mitjos-alts. En aquest cas, donat que els
"stocks" en els paísos d'origen son limitats, caldria atraure aquest tipus de
personal en competencia amb d'altres destinacions dins de EU15 que també
els reclamen.

L'increment de la proporció de persones immigrades a Catalunya (siguin d'origen
europeu o no) pot anar acompanyat de nous episodis de comportament o discurs de caire
xenófob, com venen denunciant les organitzacions que fan un seguiment a aquest
tema". Aquests fenómens están lligats a la percepció d'inseguretat d'amplis sectors de
la poblado, relacionada en bona part amb, a mes de la percepció sobre l'augment de la
delinqüéncia, les condicions precáries del mercat de treball i el tímid desenvolupament
de l'Estat de Benestar a Catalunya12.

Segons aquest autor, no hi ha manca de persones que desitgin treballar. Si s'augmentés
el percentatge de dones en el mercat de treball ais nivells promig europeus en el mercat
de treball peí conjunt d'Espanya hi hauria 3 milions mes de dones actives que les que hi
ha avui, les quals sumades ais dos milions de persones desocupades donarien un total de
cinc milions de treballadors/res disponibles. Ara bé, caldrá veure en aquest stock
(quantitatiu) quina és la competencia i qualificació professionals disponibles (qualitatiu)
i en quina mesura es corresponen ambdós amb els requeriments de má d'obra que oferta
el teixit productiu.

Si el recurs a persones provenint d'altres mercats de treball extems aposta per la recerca
de má d'obra barata (com s'ha vingut fent fins aleshores amb la immigració
extracomunitária), aquest fet podría estar connectat amb la inseguretat que es percep en
sectors de la classe treballadora del país, en incidir aquest factor en el conjunt deis
salaris, tot pressionant-los a la baixa. L'argument que els immigrants realitzen feines
que no volen realitzar els nacionals el que realment pot indicar és que hi ha empresaris
que opten per estratégies empresarials de reducció de costos laboráis enfront d'altres
alterriatives basades en l'augment de la productivitat i l'elevació de salaris fins a
condicions acceptables.

Aquest risc d'augment de la polarització social és produeix sobre una base en la qual el
nivell de desigualtat de riquesa i renda és deis mes alts entre els paísos de la UE i de
TOECD.13 La despesa social per cápita a Espanya va passar de ser tres cops menor el
1998 que la despesa social per cápita ais pa'ísos amb major sensibilitat social de la UE a
fins a 4 cops el 1999. En Sanitat, la despesa pública sanitaria representa el 5,8% del
PIB, i aquest percentatge encara es redueix mes si es descompta la despesa
farmacéutica, assolint un baix nivell del 4,6 % del PIB. La despesa educativa és també
forca baixa pels estándards de la UE. Així, en educado secundaria se sitúa un 40 % mes
baixa que el promig de la UE, amb taxes de fracás escolar elevades. En formado
professional i educació superior la despesa també és inferior que al promig de la UE. En
pensions, la despesa és del 8% del PIB, front a un promig del 11 % a la UE. Peí que fa a

11 Vegeu a EL PAÍS, 6 de juliol de 2001, l'informe de SOS Racisme

12 Vegeu Vicenc NAVARRO: "Sobre la inmigración" a EL PAIS, dilluns. 2 d" abril de 2001

13 V. NAVARRO, EL PAÍS , 13 de 1 ebrerde2001 Vegeu tumbé htlp://wwwl.oecd.org/els/
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Assisténcia Social, només el 1,4 % de les persones grans a Espanya reben alguna forma
de servei domicilian, front al 7 % a Franca, 8 % a Holanda , 9 % al Regne Unit, per no
parlar del 20 % de Dinamarca, 24 % de Finlandia o el 30 % de Suécia. En educació
infantil pre-escolar pública el 2 % de nens espanyols contrasta forca amb el 30 % de
Bélgica, 23 % de Franca, 21 % de Finlandia, 33 % de Suécia o el 48,2 % de Dinamarca.

En definitiva, l'impacte que podría teñir l'ampliació de la UE a Catalunya podría ser
relativament important, si la mobilitat de má d'obra que portes aparellada contribuís a
augmentar la polarització social i la desigualtat de renda de la poblaeió catalana.

Aixó no obstant, no es deuria tant a Tambada de persones provenint deis nous Estats
Membres, com a la fragilitat que suposa en l'estructura social pre-existent el nivell de
desenvolupament de TEstat del Benestar a Catalunya. El desenvolupament de les
polítiques socials (en quant a augment de la despesa social i de l'oferta de servéis de
suport a la familia i a la dona treballadora) no només crearía llocs de treball directes per
a les bosses d'atur que romanen al país, sino que elevaría Pocupabilitat de moltes dones
que en aquests moments dediquen forca del seu temps en tasques d'assisténcia i
reproducció sociats.

Ara bé, si del que es tracta és de cobrir les necessitats de les empreses catalanes en les
franges mitja i alta de qualificació i competencia professionals, Tambada de
treballadors comunitaris (fru'ít de l'ampliació) vindria a reforcar el potencial de
creixement de Teconomia catalana, tot aportant un valor important de coneixement a la
seva producció. Aquesta orientado estaría en línia amb Tobjectiu comunitari de fer de
la UE Teconomia intensiva en coneixement mes competitiva del món.

Aqüestes noves aportacions no necessáriament esdevindrien un factor de reducció
salarial, dones a diferencia del que succeeix amb la immigració extracomunitária, la
Iliure circulació dins del territori de la Unió ampliada es veuria sotmesa a les regles de
competencia. Per tant, si Toferta salarial fos baixa (pels nivells de qualificació mitjos i
alts) aqüestes persones optarien abans per d'altres mercats de treball de la Unió que
oferissin millors condicions.

Aixó no obstant, no esgota les actuacions que es puguin dur a terme des de les parts
socials i des de Tadministració pública catalana amb vistes a desenvolupar els recursos
humans de Catalunya en base a polítiques de formació continua de la poblaeió activa (a
curt i mig termini) i a la millora i potenciació del sistema educatiu i de formació
professional (a mig i llarg termini).

Per últim, es podría teñir en compte la possibilitat que la Iliure circulació de persones
comportes Tambada a Catalunya de persones amb risc d'exclusió social, pero per a les
quals, comparativament a la situació deis seus paisos d'origen, trobessin aquí
oportunitats per a una millor qualitat de vida .
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La Comissió14 ha dedicat molts esforcos durant els anys 90 i ara durant la negociació a
garantir els drets i els respecte cap a les minories, i molt concretament cap a les
comunitats Romanís. El terme 'Romaní' es comunament acceptat a la UE per referír-se
genéricament al grup de pobles que parlen la llengua romaní i/o comparteixen una
identitat étnica, cultura i historia comunes. El terme 'Gitano' o 'Zíngar', son considerats
en molts paísos com pejoratius.
Es calcula que hi ha en el món uns 12 milions de romanís. A la majoria deis PECOs
existeixen comunitats romanís significatives en nombre:

Bulgaria
República Txeca
Hongria
Letónia
Polonia
Romanía
Eslováquia
Eslovénia

700,000-800,000
250,000 - 300,000
550,000 - 600,000
8,200
50,000-60,000
1,800,000-2,500,000
480,000-520,000
6,500- 10,000

Font: Comissió Europea.

Com a grup minoritari, han tingut históricament dificultáis per establir-se i defensar els
seus drets humans básics. Acostumen a patir exclusió social i cultural a la majoria deis
paísos europeus. Els problemes de.marginalitat son partí cularment severs ais PECOs, on
els romanís han patit especialment el procés de transició vers l'economia de mercat. Els
problemes ais quals mes sovint s'enfronten son el racisme i la discriminado étnica, els
baixos nivells d'educació, Taita desocupació (entre el 50 i el 90 %), els estándards de
salut -sovint per sota deis de la majoria de la població- i les condicions d'habitatge
precáries.

A Catalunya existeix ja una tradició de treball social que té com a beneficiaría a la
propia població romaní, la qual, en part comparteix amb els deis PECOs problemes
socials i culturáis análegs, pero que en part gaudeix de bons exemples d'integració
social i convivencia. Un deis actius mes importants, en aquest sentit és la col laboració
que les administracions catalanes mantenen amb l'associacionisme romaní. El repte en
aquest sentit vindrá de la capacitat de les administracions catalanes d'ampliar aqüestes
polítiques d'integració social cap ais nou vinguts, pero també de l'esforc que realitzin
els romanís provenint deis PECOs d'aprofítar aqüestes oportunitats i trobar mitjans
efectius d'integració en el conjunt de la societat catalana, en general, i en la comunitat
romaní ja establerta i els seus mecanismes associatius, en particular.

14 Vegeu DG Ampliació, Comissió Europea: EUSUPPORTFOR ROMA COMMUNITIES1N CENTRAL
AND EASTERNEUROPE Maig del 2002 ; http://www.europa.eu.inl/comni/enlargement/docs/index.htm
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2. L'impacte de l'ampliació en l'estructura ocupacional de Catalunya.

La lliure circulació de treballadors és una de les quatre 1 libertáis fonamentals en que es
fonamenta el Mercat Interior de la Unió. Queda defínit en l'article 48 del Tractat de la
CE (art. 39 del TUE) i va ser totalment assolit el 1968, un cop expirava el període
transitori. També es produíren clausules transitóries durant l'adhesió de Grecia (1981), i
les d'Espanya i Portugal (1986). El període transitori afectava, en aquest darrer any, la
circulació entre els Estats Membres durant 7 anys; pero va ser reduít a 6 en el moment
en que es va constatar que els temors d'una migració massiva no tenien fonament. En el
passat no s'ha recorregut mai (en les tres ampliacions anteriors a la present) a
l'establiment de régims transitóos respecte al dret d'establiment i la llibertat per prestar
servéis .

Les previsions que s'han fet respecte a les migracions de tipus laboral des deis paísos
candidats15varíen quant ais seus resultats (segons la metodología i les hipótesis
adoptades) pero la recerca en general suggereix que no ha d'haver increments notables
en la migració, i que per tant l'impacte en el mercat de treball europeu será limitat. Els
estudis també assenyalen que la migració prevista podría concentrar-se en determináis
Estats Membres. A llarg termini, el potencial de migració provenint deis actuáis paísos
candidats seria de l'ordre de l'l % de la població europea actual (3,7 milions de
persones, 60.000 persones per Catalunya, de ser aquesta distribució proporcional).
Respecte deis efectes económics generáis de la migració, els estudis indiquen que la
immigració oferirá petits guanys nets en termes de producte per cápita, ais paísos
receptors, i que produirá un petit efecte en el nivell de desocupació deis paísos d'origen,
tot i que els beneficis no es distribuirán necessáriament entre tota la població.

En la posició Comuna deis Estats Membres de 2 Maig de 2000, el CE destaca "la
importancia política i práctica d'aquesta área del "cabal" i indica que existeixen
sensibilitats sobre aquesta qüestió de la mobilitat deis treballadors, la qual haurá de ser
tinguda en compte en una fase posterior de les negociacions".

La CE preveu cinc grans opcions polítiques per tractar aquesta qüestió, les quals van des
de la plena aplicado del 'cabal comunitari' en aquesta materia, passen per diversos
possibles acords de transició flexible, fins a la no aplicació del cabal per un cert període.
És técnicament possible diferenciar els casos segons actuáis Estats Membres, els paísos
candidats, les regions (principalment, les transfrontereres), sectors económics i durada
(fins a cinc anys). La diferenciado, no obstant, també es veurá limitada per les
possibilitats efectives d'aplicar-les i peí propi procés de negociació. Les cinc opcions
serien: (i) apíicació immediata i plena del 'cabal'; (ii) Clausules de Salvaguarda; (iii)
Sistema flexible d'acords transitoris; (iv) establiment de sistemes de quota; i (v) No
aplicació general del 'cabal' durant un període limitat de temps.

Les opcions (ii), (iii) i (iv) podrien diferenciar entre Estat Membre, país candidat, regió
sector i durada. El model utilitzat per l'adhesió del 86 podría ser adaptat per a l'opció
(iii), juntament amb un model que impliques una llibertat de moviment mes amplia amb
restriccions sota la forma d'excepcions. Si la Comissió proposa mesures transitóries en
l'interés de la Unió (possibilitat prevista en el Document d'Estratégia per a

15 Comissió Europea, Nota Informativa: The Free Movement of Workers in (he context ofEniargement,
Brusel les, 6 de mar? de 2001.
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L'impactc de ('ampliado de la UE a Catalunya. Sectors: Estructura social i sistema educatiu i professional

1'Ampliado ), aqüestes hauran de ser degudament justifícades, i respectar estríctament
els criterís habituáis. Hauran de ser limitades en qúant a temps i ámbit, acompanyades
d'un pía que determini clarament fases per a 1'aplicado del 'cabal', no anar en contra de
les regles de la Unió, ni alterar el seu propi funcionament, o provocar alteracions greus
al principi de lliure competencia.

En la hipótesi que la lliure circulació de treballadors provenint deis ara pa'ísos candidats
comporti una substitució pels que provenen d'altres territoris no europeus, será útil
conéixer les activitats ocupacionals que aquests venen realitzant en el present. Segons
EL PAÍS , l'ocupació laboral de la població immigrant es concentra en quatre árees
d'activitat:, per ordre d'importáncia: agricultura, construcció, hostaleria i servei
doméstic. A aqüestes activitats caldria afegir les activitats que venen realitzant en el
mercat ocult, la qual presenta una altra distribució: servei doméstic (23 %), hostaleria
(16 %), construcció (15 %), i venda ambulant i petit comerc (27 %). S'estima que fíns a
un 19 % viu de la deiinqüéncia o el tráfie de drogues. Xifres oficioses revelen que fíns a
20.000 immigrants (a tota Espanya) sense regularitzar es dediquen a la prostitució.

- Gráflc: Ocupació laboral deis immigrants regularitzats a Espanya. Evolució i composició deis
estrangers afiliáis a la Seguretat Social

Ocupación lateral dé las inmigrantes

• PRINCIPALES SECTORES DE ACTIVIDAD

Resto de actividades
41.970 (18,83%)

Productos
alknentlckos
1.530 ÍO.71<W)

Comerc lo m enor
13.181 [5,92%)

Servicio doméstica
33.375 (14,99%)

Agropecuario
74.033 [33,25%)

Construcción
33.197 (14,91%)

Hostelería
25.315 (11,37%)

• EXTRANJEROS AFIUADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL
Por país tío orlQen. (Daos del 30J06G000)

Perú

Filipinas

I INCREMENTO DE EXTRANJEROS
AFILIADOS A LA SEGURIDAD SOCIAL

Incremento
43.624 (44%)

141.673

26%
Resto países
no comunitarios

258.367

r1998 1999 2000

Comunitarios

31dediciem(jede 1998
30 de Junio do 1999
30 de junio de 2000

199B 1999 2000

No común! Bri os

Mnlmrlodd Inwrtcr

16 Vegeu http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/index.htmriStrategy Paper 2001
17 elpais.es Temas
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L'impactc de ['ampliado de la UE a Catalunya. Scclors: Eslructurti social i sistema educatiu i professional

Des del punt de vista deis paísos candidats (la "demanda" de migració cap ais EU15), el
darrer informe de progrés de les negociacions l8 indica que malgrat els bons resultáis en
materia de creixement, en els 10 PECO la desocupació es troba en un 12,5 %, i ha
continuat a Talca des del 11 % de l'exercici anterior. Les reformes estructuráis, les
retallades laboráis i l'augment de Palta productivitat son els factors explicatius
d'aquesta evolució (només Hongria i Eslovénia no responen a la tendencia general). Els
índexs de participado en la població activa continúen estables, pero son baixos en
alguns casos. Les rigideses al mercat de treball i la manca d'adaptació a les capacitáis
técniques, segons la CE, posen límits a la reducció de la desocupació, ádhuc en
economies d'aít creixement.

Per tal de veure amb mes detall la situació deis paísos candidats, fixarem la nostra
atenció en els quatre que, peí seu volum o peí seu nivell mes endarrerit en quant al
procés de transició (i per tant d'integració) podrien pressionar en major mesura per
exportar má d'obra (Polonia, el mes poblat deis PECOs, i Romanía, Bulgaria i Turquía).
Els quatre pa'ísos consideráis sumen una població de gaire bé 135 milions, és a dir gaire
bé el 80 % de la població de tots els paísos candidats. La seva renda per cápita, respecte
a la mitjana de EU15 es sitúa entre les mes baixes deis candidats, essent Polonia el que
la té mes gran (39 % de la mitjana EU15), seguida per Turquía (29 %), Romanía (27 %)
i Bulgaria (24 %). De la resta deis candidats, sis sobre tretze están gaire bé a la meitat o
molt per sobre de la meitat de la mitjana d'EU15 (amb Xipre -83%-, Eslovénia -72%-, í
República Txeca -60%- en les posicions mes altes, i seguits per Malta, Hongria i
Eslováquia -48%). Per tant, ais efectes del present treball, la situació en els quatre
paísos és rellevant per conéixer l'impacte que Tampliació podría teñir en l'estructura
ocupacional de Catalunya.
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Font: Comissió Europea

Es rellevant recordar, no obstant, que els sistemes d'Economia Planificada, deis quals
provenen els paísos en transició vers l'Economia de Mercat, consideraven l'educació,
aixt com la salut i el dret al treball, com un deis pilars sobre els quals s'erigien i es
legitimaven dits sistemes.

En aquest sentit és paradigmátic el cas d'alguns paísos de desenvolupament económic
menor al d' Occident que prengueren el socialisme com a referent i que van desplegar

http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/report2001/index.htmSProgress
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L'impaete de l'ampliació de la UE a Catalunya. Sectors: Estructura social i sistema educatiu i professional

uns sistemes educatius i sanitaris el cost deis quals superava en gran mesura el que el
país podia financar des del punt de vista del seu niveil de desenvolupament i per tant de
la seva capacitat d'invertir en els individus recursos que en una lógica de mercat haurien
anat destináis a inversions directament productives. El dret al treball era un altre deis
assoliments del sistema d'economia planificada. La formado professional, i la
d'aprenents estava estretament vinculada a les empreses locáis, les quals determinaven
l'oferta educativa en aquests nivells en estreta consonancia amb les seves necessitats
ocupacionals. Les empreses (de propietat estatal) juntament amb els ministeris seetorials
corresponents, a mes, infiuíen en els continguts i curricula académics d'aquestes
modalitats educatives, les quals donaven sortida a la majoria de la joventut.
Paral lelament, el ministeri d'educació definía el que s'anomenava com educació
general.

Labour marfcet fJLO methodokKiyí
Econornic activity rale
Unemployrnent rate, total
Unemployment rale, males
Unemployment mte, témales
Unemployrnent rate of peraons < 2S years
Unemployment rate of persons >- 25year§

Long-terrn unemployment rate
Averageemploymentby NACE branches

- Agricultureand forestiy
- Industry (excluding conslmction)
- Construction
- Services

%of labour forcé
53.2
12,3
11,0
13.9
2S.5
10,1

39,1

22,1
25.5

6.2
46.2

57,7
11.2
9,6

132
24.8

9,3
as %

37,9

20.5
2& .3
6.6

47,6

57.3
10,6
9.1

12.3
23,2

a,a

56,7
13,9
12,4
15.8
31,3
11,4

of ali unemployed
37,5 32,9

in%of total
19,1
25.0
7.0

48.9

18,1
24,-1
6.ÍÍ

50.6

56,6
16,1
14.4
18,1
35.1
13.3

37,9

18,8
23,8

7.0
50,4

Font: Comissió Europea

Polonia19 (amb una població de gaire bé 39 milions de persones) és considerada com
una economía de mercat en funcionament. Sempre que continuí i intensifiqui els seus
esforcos de reforma en un entorn polític consistent, hauria de ser capac d'afrontar la
pressió competitiva de les forces de mercat a la Unió, a curt termini. La taxa d'atur (que
ja era considerada alta) ha augmentat fins el 16,1 %, pero encara podría veure's
incrementada en el futur donat que resten per completar les privatitzacions i els ajustos
laboráis en sectors tradicionals com és la Gran Industria i 1*Agricultura. L'atur juvenil
és mes de dos cops mes alt que el general, i el femení fins a 4 punts superior al masculí.

L'informe assenyala que en l'área deis Assumptes Socials i Ocupació, s'ha preparat
l'estratégia nacional per a l'ocupació, i s'ha realitzat amb la CE una revisió conjunta de
la política d'ocupació. La "Joint Assessment of Employment Policy Priorities" va ser
signada per ambdues parts el gener de 2001.

A l'área de reconeixement mutu de qualifícacions professionals, es continua progressant
Tant a niveil horitzontal (Llei de Reconeixement de Qualificacions per a Professions
regulades, adquirides ais Estats Membres de la UE, maig del 2001),com a niveil
sectorial (infermeria, metges, arquitectes, enginyers civils, veterinaris, e t c . ) . També hi
ha progressos respecte a la llei d'estrangeria, la participado a la xarxa europea de

l9Brussels, 13.11.2001; SEC(2001) 1752
20 Avaluació conjunta de les prioritats de la política d'ocupació
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L'impacle de l'ampliació de la UE a Catalunya. Scctors: Estructura social i sistema educatiu i professional

servéis públics d'ocupació, i el mutu reconeixement del dret a assisténcia a la seguretat
social.

La legislado en l'ámbit de PEducació i la Formació professional compleix els requisits
del 'cabal' i la participació a programes comunitaris es considerada com satisfactoria. El
repte mes important ara és Paplicació de la llei de reforma educativa, i a llarg termini el
desenvolupament d'un enfoc integrat peí desenvolupament deis recursos humans amb
Pobjectiu d'expandir Peconomia i desenvolupar la societat civil, especialment peí que
fa al desenvolupament regional i rural de les zones objecte de reestructurado industrial.
La posada en practica d'un enfoc d'aquest tipus requereix recursos humans i financers
adequats i la cooperado entre els diferents nivells de Padministració, així com la
capacitat de proveir els tipus de formació i educació millor adaptáis a les necessitats
reals sobre el terreny. El reforc del sistema educatiu i de formació professional és
essencial, en aquest sentit. A Pactual li manca flexibilitat, adaptabilitat ais individus i
ais requeriments del mercat de treball.

Romanía21 (22.435.000 persones) ha fet progressos amb vistes a establir una economía
de mercat en pie ftincionament, pero malgrat aixó encara no podría resistir, a mig
termini, la pressió competitiva de les forces de mercat a la Unió. Sempre que es
mantinguin les reformes económiques es podrá desenvolupar aquesta capacitat en el
fütur.

La CE considera que romanen desequilibris económics seriosos amb una alta inflado i
un creixent déficit públie, en un entorn social difícil. Numbrosos obstacles impedeixen
el desenvolupament del sector privat, i a Phora sectors sencers industriáis resten a ser
reestructuráis. La CE i el FMI aconsellen continuar la política d'estabilització
macroeconómica i treballar sobre les causes de la inflado

Labour markot (ILO methodotogy)
Economía activity rote
Unemptoytnent rale, total
Unemployment rate, males
Unemploymentrale, femóles
Unemployment rnle of persone < 25 vears
Unemploymentrale of persons >- 25 years

Long-term unemployment
Average employment by NACE branches

- Agricultureand forestry
- tnduslry (excluding cunstruction)
- Construction
- Services

* %of Inbour forcé
G4.6

6,7
0.3
7,3

20,2
4.2

04,3
6,0
5.7
6,4

18.0
3.S

83,6
6.3
6.5
6,1

18.3
4.2

63.4
6,8
7,4
6,2

18.fi
4.9

63.2 P
7.1 P
7.7 P
6.4 P

15.6 P
5.3 P

os % of a\\ unemployed
51.3 47.7 41.9 44.3 51.5P

In % oí total
3S.0
27,2

4.3
30.5

39.0
26.3

4.2
30,5

40,0
25.4
4.0

30.6

41.7
23.9

3.7
30.7

42.8 P
22.4 P
3.8 P

31.0P

La taxa d'atur continua essent baixa, pero aquest fet reflexa Panomenat 'atur encobert',
peí qual nombrases persones sense activitat real mantenen una relació laboral amb
empreses que no están en fiincionament, pero que mantenen certes prestacions no
salaríais a Pantiga plantilla (habitatge, assisténcia médica, pensions) i per la qual cosa
no consten en Patur registrat. Així, Patur juvenil és mes de dos cops superior al general,
pero el de les dones és inferior al deis homes.

21BrusseIs, 13.11.2001; SEC(2001) 1753
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L'ímpaete de l'ampliació de la UE a Catalunya. Sectors: Estructura social i sistema educa ti u i professional

Romanía no ha completat encara la seva Estrategia Nacional per a l'Ocupació ni la seva
avaluació conjunta amb la CE. Aixó continua essent una prioritat. Hi ha hagut
progressos en el camp del diáleg social.

L'alineament amb el 'cabal' peí que fa a la lliure circulació de persones i treballadors és
limitat, S'han fet reformes administratives pero caldrá major desenvolupament
institucional en les administracions competents. Cal harmonitzar la legislado en
diversos aspectes referits a la llei d'estrangeria, els requeriments de les qualificacions
pro fes si on ais, la igualtat de tráete i els beneficis de la Seguretat Social.

En l'ámbit educatiu i de la formació professional, la participado en programes
comunitaris está sent satisfactoria, amb progressos també en alguns aspectes com la
regulació del treball voluntan o l'educació deis filis de treballadors migrants. Tanmateix
manca un sistema estructurat per a la formació ocupacional i d'adults, precisament quan
mes necessária és amb vistes a processos grans de reestructurado económica. Aquesta
és una prioritat, en un marc de creixent partenariat entre els diferents nivells de
1'administrado pública i les parts socials.

Bulgaria (8.170.000 habitants) és considerada per la CE com "propera" al pie
funcionament en tant que economía de mercat. Hauria de ser capac d'afrontar les
pressions competitives a mig termini, sempre que es mantinguin les reformes en curs.
La macroeconomia evoluciona bé per 4t any consecutiu , amb progressos en diverses
árees per teñir una base per un creixement sostingut. Tot i així es manté una inflado
alta, existeixen obstacles per a la inversió i peí desenvolupament del sector privat.

La taxa d'atur és manté, pero alta. L'atur juvenil doble el general, pero el femení és
molt proper al masculí.

Labour market (ILO methodoiogy)
Econornic activity rale
Unemployment rale, total
Unemployment rafe, males
Unemploynnentrate, females
Unemployrnentrateof per&ons<25years
Untíinployrnenl rafe of persons >= 25 years

Long-term unemployment rate

%of fabourfarc«
51,8
13,7
13,6
13,8
33.5
11.3

51,6
15.0
14,7
15,3
36,0
12,4

50,4
16.0
16,1
15,9
26,0
13,4

í is%of í>il unem
58,6 56,5 53,3

49,2
17,0
17,3
16,8
38,7
14,8

47,5
16,4
16.5
16.2
34,2
14.4

playo d
52.5 58.6

Les prioritats establertes en l'ámbit deis Assumptes socials i l'Ocupació no han estat
encara satisfetes per Bulgaria, amb endarreriments en aspectes com igualtat de tráete per
genere, salut i seguretat laboráis, seguretat social, inspecció de treball i la necessária
creació d'un fons de garantía salarial.

En la lliure circulació de persones, Bulgaria s'ha aproximat en el terreny legislatiu, pero
li manca capacitat administrativa per aplicar el 'cabal'. Cal major desenvolupament

22Brussels, 13.11.2001, SEC(200l) 1744
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legislatiu en Tare de reconeixement mutu de qualifícacions, lliure circulació de
treballadors i de les prestacions de la Seguretat Social.

Malgrat la legislació per un sistema educatiu i de formado móbil i adaptable ja está
desenvolupada, manca encara posar en marxa la reforma educativa en la qual es
substenta. No és veu una estrategia clara entre la planificado a nivell central i el
funcionament des central i tzat del sistema. Son prioritats, en aquest ámbit, el
desenvolupament institucional a nivell regional i la formado del professorat. La
cooperació amb les empreses i els sindicatsés molt limitada, i les mesures actives
d'ocupació, incloent la participació en formado continua, necessita també ser reforcada.

Finalment, Turquía 23(el candidat mes poblat, amb 65.300.000 persones, i un nombre
molt important de migrants a la UE ja establerts), no ha fet massa progressos vers una
economía de mercat en pie funcionament, malgrat una part de la seva economia ja
competeix a la UE, en el marc de la Unió Duanera.

La taxa d'atur és estadísticament baixa, i la juvenil tot i ser superior al doble de la
general, no és alta en comparació amb d'altres candidats. La femenina coincideix amb
la masculina.

Labourmnrk«t (ILO inethodology)
Economía nctlvltymte
Unernploymenl rale, total
Unemployment rate, males
Unemploymentrate, lernales
Unernployrnentrate of persons < 25 years
Unemployrnentrateof persons >~ 25years

Long-term unemployment rate
Average einploymenlby NACE brancties

- Agricullureand forestry
- Induslry (excluding cons truc lio n}
- Construction
- Services

% oí labour forcé
53,4
G.7
G.7
5,9

13,5
4.4

52,2
6.íi
6.3
7.0

14.3
3.9

52,3
6. a
6.8
6.9

14.2

4,5

52.9

7.6
7.7
7.5

15.2

5.2

49.2

6.6
6.6
G.G

13.2

4.5
as % of otl unemploved

46,1
i

42.8
16.7
6.2

34.3

43,71 42.4
in % of total

40,7
17.8
6.3

35,1

40.5

17.4

6.2
35.8

31.0

41.4

16.7

6,0
35.8

23.8

3-1.9

18.1

6.5
•10.5

Peí que fa al capítol 2 de lliure circulació de les persones, la CE considera que Turquía
no satisfa el 'cabal', tot i limitáis progressos en certes árees, que no afecten ni el
reconeixement mutu de qualificacions ni els drets ciutadans i d'estrangeria.

Tampoc s'ha produit un progrés considerable en el capítol referit a Educació i
Formado. Encara no participa en els programes comunitaris.

La Reforma del Sistema de Formado i Educació, ja aprovada el 2001, preveu el
desenvolupament d'un fons per a la formació i educació secundáries fins el 2010.
Juntament amb fons provenint de diversos donants internacionals, els objectius del 8é
Pía de Desenvolupament (12 anys d'educació obligatoria i mecanismes de formació
d'adults i ocupacional) semblen realitzables.

23 Brussels, 13.11.2001 SEC(2001) 1756

F. C1REM 19
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En resum:

• Deis quatre paísos, només Polonia sembla especialment ben situada per entrar en
una primera fase d'ampliació, mentre que en els altres tres existeixen obstacles que
normalment haurien d'ajornar la seva plena incorporado a una segona fase (a
Romanía i Bulgaria, existeix un cert dubte de la seva capacitat per afrontar les
pressions competitives del mercat, mentre que a Turquía, a aquests i altres elements,
cal afegir el dubte sobre el funcionament democrátic de les seves institucions i el
respecte a les miñones).

• Peí que fa a la situació de l'atur, Polonia i Bulgaria mantenen taxes altes, no essent
així en el cas deis altres dos pa'ísos (la qual cosa genera dubtes respecte a la dada).
No sembla apreciar-se diferencies signifícatives en les taxes d'atur, segons genere,
pero en tots quatre paísos l'atur afecta especialment ais joves (mes formats i
disposats a la mobilitat geográfica, per altra banda).

• Els diferents pa'ísos teñen reformes del sistema educatiu i de la formado
professional en marxa, tot i que existeixen dubtes en tres d'ells sobre les
possibilitats de financar i gestionar la reforma. Només Polonia té una bona avaluació
peí que fa al reconeixement de qualiflcacions, la qual cosa és indicativa de les
possibilitats de migració de persones amb qualiflcacions mitjanes o superiors.
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Per tant, en una primera fase d'ampliació, d'aquests quatre paísos només Polonia
disposaria de stocks de persones desocupades, sovint joves (algunes d'elles
formades i amb possibilitats de que es reconeixi la seva qualifícació). Essent país
fronterer amb Alemanya, i proper a d'altres zones desenvolupades del centre i oest
d'Europa, el mes probable és que l'impacte primer d'aquestes migracions potenciáis
(en el cas que no es negociín formules transitóries) difícilment afectaría Catalunya
de manera significativa.

En els altres tres pai'sos, el reconeixement mutu de qualiflcacions seria un
prerrequisit per donar lloc a migracions de persones de la franja de qualifícació
mitjana o alta. La possible incidencia seria dones en les bandes de menor
qualifícació, entrant a competir, en el mercat de treball cátala, fonamentalment amb
les ocupacions que ara per ara realitzen d'altres treballadors estrangers (de manera
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regular o irregular). Val a dir, que només en el cas de Romania (l'únic candidat amb
cultura i llengua llatina) podría haver una certa disposició a escollir Catalunya com a
destí, com ja s'ha anat produint tímidament en els darrers anys. En el cas de Turquía
la tradicional migració cap a Alemanya fa difícil un canvi signifícatiu de país
d'acollida.

• El fet que una part important de les persones en atur siguin joves fa que, en el cas
d'arribar a Catalunya, puguin entrar en conflicte d'interessos amb la població jove
catalana.

Efectivament, la manca de treball estable i de qualitat és el principal problema laboral
deis joves i de les joves a Catalunya, segons indiquen diversos experts i les
organitzacions sindicáis24. Aixó es concreta en elements com ara: els inadequats
itineraris formatius respecte a la realitat laboral - situació especialment preocupant en el
cas de la Formació Professional -, les dificultáis per fer compatibles el treball i els
estudis - que han augmentat airan de la darrera reforma laboral- i, sobretot, les
intolerables xifres de precarietat laboral, d'accidents laboráis i de temporalitat. En el
conjunt de la població juvenil ni ha tres grups que pateixen amb mes duresa la
precarietat i l'atur: les dones joves, la immigració jove i els joves i les joves amb
disminució.

Un greu efecte de la precarietat i la subcontractació és la sinistralitat laboral juvenil. La
franja d'edat entre 16 i 25 anys és la que té mes casos d'accidents i el que és mes greu,
la que té mes casos de mortalitat.

Peí conjunt de Catalunya, la taxa d'accidents moríais per 100.000 ocupats va ser de 6
(els quals pugen a 9 si afegim els accidents mortals in intinere). Aixó sitúa la
sinistralitat laboral a Catalunya a uns nivells molt superiors al promig europeu. Segons
les darreres dades disponibles corresponents a l'any 1998 (vegeu idescat), la taxa de
lesions mortals a la Unió Europea era de 3,4 lesions mortals per cada 100.000 ocupats.
Les taxes estándards mes elevades de lesions mortals per 100.000 ocupats es varen
enregístrar a Portugal (7,7), Irlanda (5,9), Espanya (5,5) i Italia (5,0). Les taxes mes
baixes de lesions mortals per cada 100.000 ocupats varen correspondre a Suécia (1,3),
Regne Unit (1,6) i Finlandia (2,4).

Peí que fa a accidents amb baixa, les dades del 2001 indiquen que van ser de 76.39 per
mil ocupats (les quals pugen fins el 81,5 si s'afegeix els in initere). Per grans sectors, la
majoria deis accidents es concentren en els servéis (43,51 % deis accidents), seguits per
la industria (34,32 %), la Construcció (20,35%) i fínalment 1'Agricultura (1,82 %). La
immensa majoria deis accidents son consideráis lleus (99,02 %). No obstant, a
P agricultura i a la construcció els accidents mortals son molt alts (17 i 10 per cada
100.000 treballadors, respectivament seguits de molt a prop pels servéis... amb 9!).
També es conserva aquesta major incidencia en aquests dos sectors peí que fa ais
accidents greus.

L'agricultura i la construcció son els dos principáis sectors en els que actualment es
concentren treballadors immigrants. En el conjunt de la població assalariada de
Catalunya (la qual representa mes del 80 % de la població activa) només un 1,03 % i un

24 Vegeu diversos documents elaborats peí Consell De la Joventut de Catalunya i peí de Barcelona al
respecte de l'atur juvenil.
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9,28 % es dedica a aquests sectors (ocupen dones mes de 200.000 persones). Els
servéis, per contra, concentren fins a un 57,91 % deis assalariats (1.166.900 persones).
Si considerem que en aquests dos sectors el 4,59 % que suposa la poblacio immigrada
estés doblement representada, aixó donaría una xifra igual a 1910 i 17167 immigrants
treballant en aquest sectors, respectivament. Si a aqüestes quantitats afegim una
proporció igual al nombre de persones residents sobre el conjunt deis assalariats en el
sector servéis, n'obtindrem 53.560 persones mes. Si fínalment considerem una
proporció igual a la meitat del seu pes demográfic en el sector industria, n'obtindrem
19.395 persones mes, la qual cosa suma un total de 92.484 assalariats amb nacionalitat
estrangera.

Aquesta quantitat és en un 50 % superior al nombre de persones provenint deis patsos
candidats que els estudis preveuen que arribarien a la UE a llarg termini, (un 1 % de la
poblacio UE15, si mantenim que Catalunya rebria el mateix percentatge que el promig
de la UE 15).

En la hipótesi de substitució, aqüestes persones desplacarien ais immigrants d'altres
orígens geográfics. En la hipótesi de l'acumulació, el nombre de treballadors estrangers
pujaría fins a 150.000 (i el de residents, de mantenir-se la proporció entre treballadors i
residents) fins a 455.000 persones (tenint com a resultat un nombre de persones
estrangeres al voltant del 7 % de la poblacio catalana).

Aquest nombre de persones, en la hipótesi de l'agregació, equivaldría al 62,68 % del
nombre d'inscrits com a aturats a Catalunya (el 2001).
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3. L'impacte de l'ampliació en els fons i programes de la Unió Europea

Els capítols de les negociacions que es refereixen a la Política Estructural (Agricultura,
Cohesió Social, Ocupació i Política Regional) teñen components pressupostaris
importants i están relacionáis amb el capítol de les disposicions fínanceres i
pressupostáries.

El Consell Europeu de Berlín (marc del 99) aprová el marc financer peí període 2000-
2006 amb, entre d'altres coses, mesures per a 1*ampliado basades en les hipótesis que
en el 2002 s'adheririen 6 nous estats membres. L'acord va incloure, a mes, la reforma
política (desenvolupada parcialment en el CE de Nica) i la reserva de fons necessaris
per a pre-adhesió i Tadhesió:

• límit máxim per a les despeses totals fixat en el 1,27 % del PIB EU-15, i límits
absoluts per ais compromisos pressupostaris anuals dins de cada categoría de
despesa

• la reforma de la política comuna agrícola (PAC), els fons estructuráis i de cohesió

• la duplicacíó deis fons de pre-adhesió pels pa'ísos candidats (3.100 milions d'€ a
l'any).

• Reserves per a financament de l'adhesió, les quals s'incrementarien cada any, des
deis 6.500 milions d'€ del 2002 fíns els 16.800 peí 2.006.

Les hipótesis sobre les quals descansava l'acord de Berlín, pero no s'han complert quant
a terminis d'adhesió i nombre de candidats potenciáis. Si les primeres adhesions es
produ'íssin el 2004 i no fossin 6 sino 10 els candidats, el cost de 1'ampliado actualitzat
seria menor al previst a Berlín.

Amb vistes a les perspectives financeres, peí període a partir del 2006, la Comissió
haurá de:

• Examinar el capítol de 1'agricultura

• Delimitar, en l'esfera de la política estructural, les condicions organitzatives i
institucionals que hauran de complir els diversos paísos per tal de tancar
provisionalment les negociacions en aquest capítol, i explicar el métode per assignar
els fons estructuráis ais nous Estats Membres fíns el 2006

• Examinar, peí que fa al pressupost, les possibles mesures transitóries.

El debat per tant, a efectes del present estudi, se centra en quin será el nou reglament
deis fons estructuráis peí període que s'obre a partir del 2006, amb nous Estats
Membres incorporáis. En aquest sentit cal preveure dues grans hipótesis:

a) El nou reglament no comporta grans canvis en quant a l'assignació de fons, criteris,
objectius i métode.

b) Es produeix, en el nou període, un canvi substancial en la operativa de la política
estructural i en els papers que els Estats Membres i la Comissió juguen en aquesta
nova forma d'actuar.
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Analitzarem qué comporten ambdues hipótesis per a Catalunya.

La primera hipótesi és !a mes probable, vista la trajectória de la construcció europea des
del tractat fundacional. El métode que s'ha seguit ha consistit en fer petits pero
constants avéneos, tot comptant amb els interessos deis diferents Estats Membres i del
interés comú, des de la perspectiva continental. En aquest sentit, cal preveure
modificacions en el pes deis diferents Fons Estructuráis, la seva dimensió global, o les
prioritats i objectius que s'estableixin, pero no grans pérdues o guanys nets pels actuáis
Estats Membres com a efecte de l'ampliació.

Els precedents d'anteriors ampliacions mostren com, en el cas deis patsos del Sud de la
Unió, l'aprofundiment de la integrado comunitaria arrel del TUE comporta la creació
del Fons de Cohesió pels Estats Membres amb renda mitjana (estatal) inferior al 90 %
de la mitja comunitaria. Espanya, en aquest sentit, va ser la principal beneficiaría
d'aquest fons, i Catalunya, en particular (tot i siruar-se en un nivell de renda proper a la
mitja comunitaria) també se'n va beneficiar. D'igual manera, la incorporado deis pai'sos
nórdics ana acompanyada d'un canvi en la definició deis objectius de la política
regional, tot habilitant recursos per a les zones mes despoblades i septentrionals de
Suécia i Finlandia, dos pai'sos amb rendes mitges molt per sobre de la mitja comunitaria.

El fet que alguns candidats mantinguin proporcions de má d'obra agraria
signifícativament altes (i amb rendes forca baixes) comportará possiblement una
reducció en el pes que la PAC arrenca del pressupost comunitari. Aquesta necessitat ja
venia essent reclamada des de forca abans de l'ampliació en curs, pero compta amb
l'objecció contunden! d'alguns deis Estats Membres fundadors de la CE, amb
poblacions agráries també forca importants.

Es calcula que l'adhesió deis pai'sos candidats suposaria un augment del 34 % de la
superficie total de la UE, i un augment de la poblado total de 105 milions de persones
(173 si comptem amb Turquia). Tanmateix, el Producte Interior Brut de la UE tan sol
augmentaría un 9 %, mentre que 1* ingrés per cápita cauria en un 16 %.

Aixó comportaría que algunes Comunitats Autónomes Espanyoles, com ara Valencia o
Castella-La Manxa, podrien passar per sobre (amb aquesta caiguda de la renda mitja
comunitaria) del límit del 75 % del PIB comunitari que es requereix per ser considera!
objectiu 1 del FEDER (la máxima prioritat de la política regional). El mateix podría
passar peí que fa al Fons de Cohesió (90 % del PIB comunitari). Aixó no afecta pero a
Catalunya, que resta fora de les árees objectiu 1.

Peí que fa a 1'objectiu 2 (pensat per zones industriáis amb mitja de renda similar a la
comunitaria pero amb població industrial i taxa d'atur per sobre de les comunitari es),
del qual es beneficia Catalunya, de no canviar els criteris, continuaría mantenint les
aportacions comunitáries actuáis.

Val a dir, per últim, que de no variar-se substancialment els criteris actuáis, 1*impacte a
Catalunya tampoc seria alt (llevat del cas del Fons de Cohesió) si es mantingués el límit
de pressupost comunitari en el 1,27 del PIB comunitari: amb les ampliacions les
quantitats disponibles pels nous candidats no comportarien grans quantitats. Cal
comptar en aquest sentit que la Comissió ja destina una quantitat significativa durant el
període de pre-adhesió a aquests pai'sos (i que a mes no ingressa deis mateixos la
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corresponent contribució, pero sí ho fará un cop siguin Estats Membres), quantitats que
ja quedarien disponibles per d'altres usos un cop els candidats esdevinguin Estats
Membres. Aquests fons de pre-adhesió (Agricultura, Transport i Medi Ambient) ja han
estat dissenyats pensats per tal d'habituar els candidats a la mecánica i lógica deis Fons
Estructuráis i els seus continguts teñen semblances amb els actuáis Fons Estructuráis.

Peí que fa a la segona hipótesi (reforma substancial de la Política Estructural), diverses
propostes provenint deis Estats Membres contribuents nets (aporten proporcionalment
mes al pressupost comunitari del que reben del mateix) aniñen en el sentit de re-
estatalitzar Poperativa (i el financament) de la política estructural tot reduint els fons a
íuncions de redistribució de la renda, per a aquells pa'ísos i regions que se sitúen en
posicions desfavorables respecte a la mitja comunitaria. A nivell comunitari s'acordaria
els objectius de les polítiques a cada territori i les actuacions que depassen Pámbit
territorial estatal, i que per tant esdevenen comunitaris, pero la gestió d'aquestes
polítiques restaría en mans de les administracions nacionals

En aquest sentit, Catalunya (en tant que contribuent net, per efecte del doble déficit
fiscal que pateix) no hauria de quedar necessáriament perjudicada. Si la conseqüéncia
de renacionalitzar Poperativa de les polítiques estructuráis comportes una menor
aportado al financament comunitari, aixó significaría que el pressupost disponible a
Catalunya passaria a ser propi (en comptes de co-financat per la CE). El risc seria, en
aquest cas, que el canvi de métode augmentes el déficit fiscal de fet de Catalunya, dones
la disminució de la contribució romangués en els comptes de P Estat Central i no de
PAdministració Autonómica.

A aquest efecte pressupostari cal afegir els aspectes mes técnics i de contingut. En
aquest sentit, la possibilitat d'accedir a financament comunitari impulsa d'encá la
integrado, a Catalunya (com a la resta de PEstat), la posada en marxa de polítiques
socials (fonamentalment d'ocupació) i de desenvolupament regional i local, de les que
no existia precedent. La Formado Ocupacional, el desenvolupament d'infrastructures
publiques, i tot d'altres programes de desenvolupament territorial i deis recursos
humans, han estat (co)financats per la CE i s'han anat incorporant a la política diaria de
les administracions catalanes. La disponibilitat del recurs ha facilitat la presa de decisió
en aquesta orientado. El gran repte, en aquesta hipótesi, és que, si es nacionalitzessin
aqüestes polítiques, es mantingués la dimensió i el volum que ara teñen (com a resultes
de Pobligació de cofinancament que la CE reclama per tal de fer efectiu els seus
lliuraments). Tot fa preveure que donat que existeix percepció de demanda de les
mateixes, en línies generáis es mantindrien les polítiques i Pesforc de financament que
fins ara han comportat per la política catalana.

L'akre efecte important que va teñir la possibilitat de beneficiar-se de financament
comunitari a Catalunya va ser la generalització de la práctica de paríenariat amb
entitats i regions d'altres Estats Membres. Aixó va introduir tota una dimensió
comunitaria que aporta a Catalunya.no només informado i coneixement d'altres bones
practiques i experiéncies reeixides d'arreu d'Europa sino la possibilitat d'habituar-se a
la internacionalització, el benchmarking i a treballar en xarxa amb persones i
organitzacions d'altres cultures i formes de fer a Europa. L'ampliació sitúa ara a
Catalunya en una posició en que pot aportar molt de la seva propia experiencia reeixida
(la transició viscuda a Catalunya, i el desenvolupament de polítiques de
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descentralizado son una molt bona base per aixó, dones existeix un interés gran arreu
deis PECOs respecte a aquest procés cátala).

En el cas que s'imposés aquesta segona hipótesi, Catalunya hauria de cercar els
beneficis de la seva pertinenca a la Unió Europea no tant en els programes i fons
gestionáis per la Comissió, sino en els beneficis que comporta la participado en el
mercat interior.

Els beneficis de l'ampliació son tant polítics com económics. Breument25:

• L'extensió de la zona de pau, estabilitat i prosperitat reforjaran la seguretat
de tots els seus pobles.

• La incorporado de mes 100 milions de persones, en economies en rápid
creixement, al mercat europeu de mes de 370 milions, estimulará el
creixement económic i !a creació de llocs de treball, tant en els vells estats
membres com en els nous.

• La qualitat de vida deis ciutadans d'arreu Europa també millorará, dones els
nous pa'ísos adoptaran les polítiques euriopees de protecció del medi
ambient, lliuta contra el crim i la immigració il legal.

• Per últim, l'ampliació també reforcará el paper d'Europa al món

En qualsevol cas, el tema de la Reforma deis Fons Estructuráis está emmarcat en la
discussió mes general sobre el model institucional que es vol per a Europa, debat que
esdevé particularment rellevant en el context de l'ampliació. Per Eneko Landáburu26,
Director General d' Ampliació, Comissió Europea, s'han de donar tres condicions a la
UE per tal que l'ampliació sigui un éxit:

1. Que la negociació es dugui a terme d'acord amb els criteris objectius fixats a
Helsinki, sense interferéncies polítiques.

2. S'ha d'assumir que cal un pressupost sufícient per a que els nous membres
gaudeixin deis nivells de solidaritat que van rebre d'altres ampliacions
(infrastructures, desenvolupament, economía, educació i formado) per tal
que aprofitin les oportunitats de! mercat interior. En aquest sentit Landáburu
creu que aquest esforc no el poden fer només els contribuents nets, sino que
s'ha de fer extensiu ais altres socis, concretament Espanya.

3. La mes importan!, les reformes institucionals necessáries dins del marc de la
futura Conferencia Intergovernamental i la Convenció que la precedeix.
Calen els mecanismes per a una UE amb 25 o 27 pa'ísos.

Landáburu creu que aixó només es podrá fer amb una reforma a fons de les institucions,
la qual inclogui el principi de doble velocitat:

25 Comiss ió Europea: European Union Enlargement - A n historie opportunity, a
ht tp: / /www.europa.eu. in t /comm/enlargement /docs/ index.htm

26 Vis ión del proceso de ampliación: Balance, problemas , perspectivas. "Desayunos europeos" ,
Fundación C I D O B , 9 de novembre de 2001
ht tp : / /www.c idob .es /Cas te l lano/ lnves t igac i%F3n/prosrama%20UE/ponencia2Landabuni .h tm
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"...constituir un nucli dur de pai'sos que acceptin definir un projecte mes ambiciós, que
inclogui temes de política exterior, política de defensa, de polítiques de cooperado
judicial i que pongui sobre la taula la necessitat de polítiques eeonomiques majors per a
que Peuro sigui un éxit.(....)Com ho farem? Creant institucions noves (...). Un nou
Tractat per a aquells que vulguin anar mes enllá i que la resta es quedi tal com estem
ara, que tampoc está gens malament"

Per la seva banda, des del Consell Europeu, no existeix una posició unánime entre els
diferents EM. Per Carlos Basterreche, secretari general d' Assumptes Europeus,
Ministeri d' Assumptes Exteriors , la doble velocitat, juntament amb la discussió
sobre si Model Federal vs. Model Interestatal, segueixen sent els vells problemes de la
UE. Amb l'ampliació, els problemes augmenten dones els nous socis difícilment podran
mantenir la mateixa velocitat que el "nucli dur", i a mes (després del 11-Septembre) el
límit en el nombre de candidats s'ha "difiiminat" i podrien ser molts mes els pai'sos que
s'hi incorporin (ádhuc la Federació Russa).

L'escenari peí 2004, segons Basterreche, té tres possibles confíguracions:

1- Ruptura o manca d'acord (institucionalització del grup d' avantguarda)
2- Canvi radical (un sol govern, un pressupost, un exércit)
3- Salt qualitatiu, pero amb el model institucional i competencial actual.

O una combinado entre parells d'aquestes.

Problemas de la construcción europea en la perspectiva de la presidencia española.
"Desayunos europeos", Fundado CIDOB,2I de septembre de 2001

hllp://www.cidob.es/Castellano/lnvestÍgaci%F3n/prograina%20UE/ponencial basterreche.htm
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EFECTES DEMOGRAFICS DE L'AMPLIACIO DE LA UNIÓ

EUROPEA SOBRE CATALUNYA

Andrcu Domingo i Valls

Jordi Bayona i Carrasco

1. INTRODUCCIO: EL CONTEXT EUROPEU

Deis 376 milions d'habitants que a 1 de gener de 2000 registrava Eurostat com a

residents ais quinze paísos de la Unió Europea, aproximadament 18,5 tenien nacionalitat

estrangera, el que representava el 5% del total. D'aquests, 13 milions eren de nacionalitat

de paísos extracomu ni taris, amb un 3,5%, a aqüestes dades caldria afegir-hi aquelles

persones que es troben en situació irregular i que per tant escapen del registre estadístic.

Acceleració, feminització i increment de la clandestinitat han estat les tres característiques

assenyalades deis moviments migratoris dirigits cap a la Unió durant la darrera década del

segle XX (Sopemi, 1999; Salí, 1999; Salt i altres, 2000). L'increment deis fluxos i el

desenvolupament paral- leí de la irregularitat ha despertat arreu d'Europa la prcocupació,

estenent-se també específícament peí que fa ais efectes de l'ampliació de la Unió.

Preocupació que resumirem en tres punts: 1) El possible efecte negatiu de Tambada de

fluxos massius procedents deis paísos candidats sobre el mercat de treball deis paísos

receptors; 2) El control de fronteres deis nous paísos vers paísos tercers a la Unió; i 3) Els

efectes de l'exclusió de la candidatura turca.

Un cop acabada la primera redacció d'aquest informe, el 9 d'octubre de 2002 la

Comissio Europea va aprovar l'entrada a la Unió Europea l'any 2004 de deu deis tretze

candidats iniciáis (Lituánia, Letónia, Estonia, Polonia, Hongria, República Txeca,

Eslováquia, Eslovénia, Malta i Xipre), l'aplacament fins el 2007 de l'entrada de Romanía i

Bulgaria, i l'aplacament sense data de les negociacions amb Turquía. En les següents

planes, si no s'especifica el contrari, quan es parli de paísos candidats es consideren els 12

paísos que han vist, amb diferent termini, acceptades les seves sol- licituds.



L'entrada de Grecia (1981), Espanya i Portugal (1986) a la Comunitat Económica

Europea, ja va plantejar en el seu moment la por sense fonament d'una reactivació deis

moviments migratoris procedents d'aquests pa'isos, fet que explica raplicado d'un període

transitori on es limitava la lliure circulació de treballadors espanyols i portuguesos durant

set anys. Aquesta disposició, l'any 1991 fou reconsiderada i redui'da a 6 anys, en constatar

els escassos fluxos assolits. Per a entendre els efectes demográfics previsibles de

I*ampliado de la Unió a Catalunya, és convenient contextualitzar el fenomen migratori per

cadascun deis pai'sos de la Unió amb les dades mes recents disponibles.

Abans de presentar una primera panorámica de la població de nacionalitat

estrangera, cal advertir que el primer obstacle per al coneixement de les migracions

internacionals a Europa és el produ'ít peí poc nombre, la baixa fiabilitat i la difícil

comparabilitat de les dades estadístiques disponibles. Les principáis causes per aqüestes

deficiéncies cal cercar-Íes tant a les diferencies legislatives en la regulació deis fluxos

migratoris, de la condició d'estrangeria i de l'accés a la nacionalitat, com en

l'heterogeneitat de fonts estadístiques emprades, la qualitat variable en cadascun deis

pa'isos, i els criteris de recompte utilitzats. L'estadística no fa res mes que traduir la manca

d'unitat política en el tractament de la migració i de la població estrangera per part deis

pai'sos que integren la Unió. Tot aixó fa que les dades que disposem siguin només

aproximatives, tant que en el cas deis fluxos aquí n'hem prescindit de la seva presentació.

Així que mostrarem únicament les dades corresponents ais estocs, és a dir, a la població

estrangera resident.

Entre els 15 pai'sos de la Unió existeixen marcades diferencies en el volum i

1'origen de la població de nacionalitat estrangera, tant en nombres absoluts com en termes

relatius (taula 1 i gráfics 1 i 2). En una primera ullada veurem com en nombres relatius, si

exceptuem el cas excepcional de Luxemburg amb el 35% de població de nacionalitat

estrangera, els valors mes alts propers al 10% els ocupen pai'sos tradicionalment receptors

d'immigració com son Austria, Alemanya i Bélgica, mentre que els darrers llocs son

ocupáis pels pa'isos que fins a mitjans deis anys setanta havien estat d'emigració com son

Grecia (1,5%), Finlandia (1,7%), Portugal (1,9%), Espanya (2%), Italia (2,2%) i Irlanda

(3,3%). Entre aquests percentatges se situaría el 2,9% que representava la població de

nacionalitat estrangera present a Catalunya l'l de gener de 2000. En aquest sentit volem

destacar que els pa'isos que menor percentatge presenten, a mes d'un passat migratori



Taula 1: Foblació de nacionalitat estrangera ais Estats de la Unió Europea, i Catalunya. 1 gener 2000.

Total pob. % sobre Unió Paísos Resta
Estrangera. total Europea candidats d'Europa

África Asia América Oceania Apátrides No
consta

Alemanya
Austria (*)
Bélgica
Catalunya
Dinamarca
Espanya
Finlandia
Franca (***)
Grecia (**)
Holanda
Irlanda
Italia
Luxemburg (*)
Portugal
Regne Unit
Suécia

7.343.591
753.528
853.369
183.736
256.276
801.329

87.680
3.263.186

161.148
651.532
126.533

1.270.553
147.700
190.898

2.121.000
487.175

8,9
9,3
8,3
2,9
4,8
2,0
1,7
5,5
1,5
4,1
3,3
2,2

34,9
1,9
3,6
5,5

1.858.672
-
563.556
45.934
53.195

312.203
16.328

-
45.020

195.886
92.209

148.506
131.410
52.429

805.000
177.430

560.475
-
11.078
-
9.470

16.590
13.321

-

20.485
11.607

-
82.747
-

1.025
51.000
27.205

3.511.164
-
86.594

(****) 9.548
94.538
24.181
30.522
-
38.064

125.807
-

266.917
- •

3.258
132.000
126.128

300.611
-

153.356
76.101
23.871

213.012
7.791
-

13.237
149.764

-
411.492

-
89.518

277.000
27.726

823.092
-

19.047
19.298
55.524
66.922
13.813

-
27.884
62.368

236.369
-

7.890
559.042

84.140

205.373
-

18.744
35.633
9.808

166.709
3.649

19.996
36.484

8.044
120.898

-
35.987

252.000
31.814

10.033
-

648
218

1.110
1.013

495
-
1.242
3.168
-
3.154
-

516
87.000
2.171

18.032
-

316
42

8.721
582

1.256
-

0
6.776

-
470

-
273

1.000
5.337

56.139
-

0
-

39
117
505

-
1.357

59.592
26.280

0
-

0
6.000
5.224

Font: Cronos, Eurostat; i Dirección General de Migraciones per Catalunya

(*) corresponent a 1 de gener de 1998.

(**) corresponent a 1 de gener de 1997.

(***) corresponent al Cens de Í999, INSEE.

(****) En el cas de Catalunya les darreres dades amb el nombre de residents deis paísos nous a la UE son d'l de gener de 2001, amb 4.545 residents, per 8.763 de la resta
d'Europa.



comú, comparteixen en el cas deis mediterranis una proporció mes elevada de població

irregular i per tant no registrada (Baldwin-Edwards, i Arango, 1999) i que son els pa'isos on

mes rápidament están creixent els fluxos migratoris en els darrers anys.

Grafio 1: Població de nacionalitat estrangera ais Estats de la Unió Europea i a Catalunya, a 1
de gener de 2000. i

/ \
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Font: Taula 1.

Gráfíc 2: Percentatge que representa la població de nacionalitat estrangera sobre el total de
la població deis Estats de la Unió Europea i de Catalunya, a 1 de gener de 2000.

LUX AUS(-) ALE BEL FRA SUE DIN HOL RU IRL CAT ITA ESP POR FIN GRE

Font: Taula I.

En nombres absoluts sobresurten els 7 milions d'estrangers residents a Alemanya, a

forca distancia deis poc mes de 3 milions de Franca o deis 2 milions del Regne Unit, que

ocupen respectivament el segon i tercer lloc. En contrast aquells pa'isos que en termes

generáis presenten menors percentatges, pero també aquells que teñen menys població total



com Luxemburg son els que registren menys residents estrangers, així en darrer lloc

trobem a Finlandia amb 87 mil persones de nacionalitat estrangera, Irlanda, Luxemburg,

Grecia i Portugal amb poc menys deis 200 mil estrangers. Catalunya, apareixeria a 1 de

gener de 1999 dins aquest bloc amb 183 mil estrangers amb permís de residencia en vigor.

Tot i les importants diferencies en els nivells de poblacio de nacionalitat estrangera,

en termes absoluts i en termes relatius, potser el tret que mes ens interessa en aquest

informe és el que correspon a l'origen de les persones immigrades, reflectit ais estocs de

poblacio de nacionalitat estrangera. Al Gráfic 3 s'ha representa! Torigen de la migraeió de

nacionalitat estrangera en percentatges per grans grups: Unió Europea, Pa'ísos candidats a

la Unió, Resta d'Europa, África, Asia i Oceania, América, i Apátrides i no consta.

Gráfic 3: Distribució percentual de la poblacio de nacionalitat estrangera per grans grups
continentals, a 1 de gener de 2000.

20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

BlNous UE DUE BResta Europa GAsia I Oceania BAmérlca DAfrlca EApátrides I no consta

Font: Tatito 1. Per Catalunya, Padre Continu de poblado a 1 de gener de 2001, a partir de les dades de
{'Instituí d'Estadistica de Catalunya. Elaborado C.E.D.

Al Gráfic 3, podem observar el pes en termes relatius que té la poblacio d'origen

d'alguns deis 12 estats candidats amb data fixa d'entrada en relació al total i a d'altres

grans grups continentals. Son els pai'sos fronterers els que presenten una major proporció

de residents: Finlandia amb un 15%, Grecia, Alemanya, Italia i Suécia (recordem que ens

manquen les dades corresponents a Austria). Els mínims es localitzen ais paísos membres

mes allunyats geográfícament, com és el cas de Portugal amb només un 0,5% de la seva



poblado estrangera. Catalunya, amb un 2% se sitúa a la banda baixa de la classificació. En

termes absoluts, sens dubte és Alemanya, amb mes de 560 mil residents el lloc d'arribada

mes notori. Si considerem les nacionalitats de la poblado de tots els pa'ísos candidats,

incloent aquest cop Turquía, podem destacar quatre característiques: 1) la notorietat de

Turquía; 2) El pes de Polonia entre els 10 candidats de la primera fase; 3) El pes de

Romanía; i 4) La distribució per nacionalitats de cadascun deis candidats entre els estats de

la Unió Europea.

Taula 2: Poblado de nadonalitat estrangera deis tretze pa'ísos candidats, segons el calendan
d'entrada a la Unió Europea i el país de residencia. 1 de gener de 2000.

Alemanya
Franga * *
Pa'ísos Baixos
Regne Unit
Italia
Bélgica
Dinamarca
Suécia
Grecia *
Espanya
Finlandia
Catalunya * * *
Portugal

Primera fase

440.681
49.863

9.497
47.000
35.523

7.838
8.067

23.159
7.364
8.495

12.600
1.795

459

Segona fase

119.794
6.082
2.110

. 4.000
47.224

3.240
1.403
4.046

13.121
8.095

721

2.750
566

Turquía

2.053.564
197.712
100.688
59.000

5.810
69.183
38.055
16.412
3.210

498
1.737

198
89

Total

2.614.039
253.657
112.295
110.000
88.557
80.261
47.525
43.617
23.695
17.088
15.058
4.743
1.114

Font: Cronos, Eurostat
* corresponent a 1 de gener de 1997
•• corresponent al Cens de 1999, INSEE
*** corresponent al padró continu d' 1 de gener de 2001

Turquía l'any 1999 i només per ais pa'ísos consideráis, per ella sola ja aportava mes

residents que la resta de pa'ísos candidats, representant en termes relatius mes del 50% de

tots els ciutadans deis 13 pa'ísos candidats per a sis deis estats de la taula 2: Pa'ísos Baixos

(90%), Bélgica (86%), Dinamarca (80%), Alemanya (79%), Franca (78%) i Regne Unit

(54%). Entre els pa'ísos que teñen la seva data d'entrada prevista per l'any 2004, Polonia és

la nacionalitat mes representada a tots els estats de la Unió consideráis excepte per

Finlandia, amb nombres absoluts que oscil- len entre els 291 mil residents a Alemanya.

Romanía, representa la tercera nacionalitat després de Turquía i Polonia, amb un ciar

avantatge sobre l'altre país candidat de la segona fase, Bulgaria, destacant la seva presencia

en nombres absoluts a Alemanya i Italia. Per a la majoria de pa'ísos de la Unió Turquía,

Polonia i Romanía apareixen com les tres primeres nacionalitats representades dins del



conjunt de candidats, entre les excepcions podem trabar paisos amb especial Uigams

histories i geográfics com la presencia com a primera nacionalitat d'Estónia a Finlandia, o

la de Malta com a tercera al Regne Unit o la de Bulgaria com a primera nacionalitat (i

l'abséncia de Turquia) a Gracia, o paisos com Espanya o Portugal on els fluxos procedents

de l'Est d'Europa son fins ara relativament escassos, apareixent Bulgaria com a primera

nacionalitat a Portugal i tercera a Espanya.

En general la migració deis pai'sos candidats de l'Europa Oriental es presenta com

especialment intensa amb els paisos fronterers de la Unió: Alemanya, Austria, Grecia i

Italia. Pero a la proximitat geográfica s'ha d'afegir també vineles histories o migratoris

tradicionals, com és el cas de Polonia, o Turquia per Alemanya, per exemple, i és ciar,

l'existéncia de cadenes migratóries ja establertes. Cal teñir en compte pero, que durant els

darrers anys els fluxos migratoris procedents d'aquests pai'sos han minvat en termes

generáis, en comptes d'augmentar, i que al seu torn, fins i tot paisos com Polonia amb

importants fluxos d'emigració comencen a experimentar una forta immigraeió procedent

de paisos tercers (Okolski, 2002). També cal assenyalar que bona part de la migració

fronterera pren el carácter d'una migració temporal de curt termini, i en casos extrems es

redueix a un moviment de llancadora: treballar a Alemanya i seguir resident a Polonia per

exemple (European Comission, 2001). Contra les manifestad o ns mes sensacionalistes,

entre els experts europeus s'imposa la previsió que amb l'entrada a la Unió deis paisos

candidats els fluxos no augmentaran a curt termini i que fins i tot a curt i mitjá termini

poden minvar o davallar drásticament, depenent tant de les condicions d'integració deis

candidats, com del creixement económic real i de les expectatives de creixement per a

cadascun deis paisos consideráis (Wallace, 2002). Aquesta previsió queda subjecta

principalment a l'evolució económica i a les decisions polítiques que es prenguin, en tot

cas, poc teñen a veure amb les característiques demográfiques d'uns i altres paisos.

2. IMMIGRACIÓ I POBLACIÓ DE NACIONALITAT ESTRANGERA

PROCEDENT DELS PAISOS CANDIDATS.

2.1. Els fluxos de migrants procedents deis tretze pai'sos candidats amb destinado a
Catalunya



Per I'análisi de la mobilitat s'ha utilitzat les altes padronals registrades anualment a

l'Estadística de Variacions Residenciáis, per a la década de 1991 a 2000. Abans de mostrar

els resultats volem advertir que les greus deficiéncies de cobertura d'aquesta font obliguen

a prendre els.resultats com una aproximació a la tendencia observada mes que no pas el

nivell real d'aquests moviments.

Grane 4: Evolució anual de les altes en municipis catalans de població amb nacionalitat
d'algun deis tretze pai'sos candidats. Període 1991-2000.
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Font: Estadísüqites de Variacions Residenciáis, 1991-2000, a partir de les dudes de ¡'Instituto Nacional de
Estadística (JNE). Elaborado C.E.D.

Durant la década deis noranta, es varen produir 3.289 altes de ciutadans amb

nacionalitat d'algun deis pai'sos candidats, que representaven un 2% de les altes

d'estrangers ais municipis catalans entre 1991 i 2000. Com es pot veure al gráfic 4 i a la

taula 3, destaquen tres períodes que marquen una creixent acceleració, de 1991 a 1996, de

1997 a 1999, i l'any 2000. Si durant els sis anys corresponents al primer període

s'enregistraren només 426 altes, al segon en la meitat de temps es comptabilitzaren una

mica mes del doble d'entrades, per a constatar que només el darrer any 2000, les 1.916

altes doblen els tres anys anteriors.

Aquesta evolució en el registre de les altes reflecteix els canvis en la legislado

vigent, així peí salt que es produeix a partir de l'any 1996, haurem de pensar que, a part de

l'increment real deis fluxos, la llei de bases de régim local aprovada el 1996, que fa de

l'empadronament un dret i un deure independent de la situació legal al país, ha incidit en

l'augment de les altes. Encara amb mes rao podem pensar que els processos de



regularització encetats Pany 2000 (extraordinari, reexamen, acord hispano-equatoriá i

d'arrelament) son els que expliquen la visibilització de part del col- lectiu de persones

immigrades, fet que també ens fa suposar que per l'any 2001 l'augment d'altes será forca

remarcable. Amb tot, volem destacar com el pes de les altes de persones amb nacionalitat

d'algun deis paisos candidats sobre el total d'altes d'estrangers s'ha incrementat

lleugerament. Si peí conjunt de la década només representen el 2%, el darrer any 2000 en

representen el 4%.

Ínula 3: Moviments niigratoris amb destinado a Catalunya de paisos de nacionalitat d'algun
deis tretze paisos candidats, segons el tipus de moviment. Període 1991-2000

Provinents de l'estranger
Amb origen Espanya
Migracions internes a Catalunya
Total moviments

1991

13
2
7

22

1992

28
3

38
69

Proporció d'altes segons el tipus de moviment

Provinents de l'estranger
Amb origen Espanya
Migracions internes a Catalunya
Total moviments

59,1
9,1

31,8
100,0

40,6
4,3

55,1
100,0

1993

39
11
26
76

51,3
14,5
34,2

100,0

1994

35
7

20
62

56,5
11,3
32,3

100,0

1995

56
6

47
109

51,4
5,5

43,1
100,0

1996

41
13
34
88

46,6
14,8
38,6

100,0

1997

124
24
71

219

56,6
11,0
32,4

100,0

1998

186
21
82

289

64,4

7,3
28,4

100,0

Percentatge respecte el total d'altes enreglstrades per poblado de nacfonalltat estrangera

Provinents de l'estranger
Amb origen Espanya
Migracions internes a Catalunya
Total moviments

0,7
0,8
0,6
0,6

0,6
0,6

1.4
0,9

1,1
1,9
0,8
1,0

1,0
1,4
0,5
0,8

1,1
0,9
1,2

1,1

0,9
2,5
1,0
1,0

1,5
2,6

1.1
1,4

1,5
1.4
1,0
1,3

1999

241
50

148
439

54,9
11,4
33,7

100,0

1,8
2,2
1,5
1,7

2000

1.500
176
240

1.916

78,3
9,2

12,5
100,0

4,9
3,9
1,8
4,0

Total

2.315
319
737

3.371

68,7
9,5

21,9
100,0

2,6
2,6
1,3
2,1

Font: Estadístiques de Varictcions Residenciáis, i991-2000. a partir de les dudes de I'Instituto Nacional de
Estadística (INE). Elaborado C.E.D.

Peí que respecta a l'estructura per sexe i edat d'aquests migrants, que hem agrupat

per tot el decenni i per tots els paisos, només comentarem que es correspon al perfil d'una

migració de treballadors, amb máxims per ais grups joves en edat activa, amb mes efectius

d'homes que de dones, i amb una minsa presencia de menors, el que indica juntament amb

l'escás nombre, que ens trobem en una primera etapa del procés migratori (veure gráfíc 5).

D'aquestes altes el 69% procedien directament de l'estranger, el 21,5% eren

moviments intramunicipals i el 9,5% de la resta d'Espanya. Deis que provenien de

l'estranger les primeres nacionalitats son: Romanía, Polonia i Bulgaria amb un 46,5, 19,5 i

11% respectivament del total d'altes deis paisos candidats (gráfíc 6). Peí que fa ais arribats

de la resta d'Espanya en trobem representades com a principáis punts d'origen les

Comunitats de Madrid, Valencia, Aragó i Andalusia. Essent els municipis de les províncies

de Barcelona i de Tarragona les destinacions mes representades, amb gairebé el 80% de les

altes. En aquest cas volem destacar l'especificitat deis moviments deis ciutadans



romanesos que a mes de la ciutat de Barcelona es traslladen preferentment a municipis de

les comarques del sud de Tarragona, com son el Montsiá i el Baix Ebre, seguint el que és

de creure una difusió al territori basada en l'espeeificitat laboral al sector agrícola.

Gráfíc 5: Altes a municipis catalans de població de nacionalitat d'algun deis tretze paisos
candidats, segons el sexe, 1991-2000.
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Font: Estadistiques de Variacions Residenciáis, 1991-2000, a partir de les dades de ¡'Instituto Nacional de
Estadística (INE). Elaborado C.E.D.

Gráfíc 6: Altes a municipis catalans de població de nacionalitat estrangera amb nacionalitat
d'algun deis tretze paisos candidats, 1991-2000.
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Font: Estadístiques de Variacions Residenciáis, ¡991-2000, a partir de ¡es dades de ¡'Instituto Nacional de
Estadística (¡NE). Elaborado C.E.D.

2.2. La població resident de nacionalitat deis tretze paísos candidats a Catalunya

Com hem vist, tant en termes absoluts com en termes relatius, peí que respecta ais

estocs de població de nacionalitat estrangera Catalunya se situava a la banda baixa deis

estats membres de la Unió Europea per 1M de gener de 2000, tot i que des d'aleshores el

nombre de persones de nacionalitat estrangera a Catalunya ha pujat de forma considerable,

passant deis 183.736 permisos de residencia en vigor a 31 de desembre de 1999 ais

280.167 per l'any 2001, el que en termes relatius significa passar d'un 2,9% a un 4,4%,

acostant-se al 5% estimat per la mitjana de la Unió Europea. Aquest important increment

reflecteix l'efecte deis esmentats processos de regularització de l'any 2000 i 2001, de

manera que haurem de considerar que a mes deis fluxos que realment s'hagin produít

durant el període, ens trobem amb la visibilització d'immigrants queja es trobaven al país

de forma irregular.

En el present apartat treballarem sobretot amb les dades corresponents al Padró

continu a 1 de gener de 2001 cedides per l'Institut d'Estadística de Catalunya, i no amb les

deis permisos de residencia a 31 de desembre de 2001, degut a que per aqüestes darreres no

disposem ni de la desagregació territorial, ni de cadascuna de les nacionalitats deis pai'sos

candidats (veure taula 4 i gráfic 7). Així dones, a 1 de gener de 2001 hi havia

empadronades a Catalunya 244.291 persones de nacionalitat estrangera, que representaven

el 3,8% de la població resident a Catalunya. Per grans orígens continentals, Íes 92.868

persones procedents de 1*África representaven la majoria amb el 38% del total d'estrangers,

mentre que el conjunt de les 4.743 persones deis tretze paísos candidats només en

representaven 1*1,9%. Encara entre aquests les diferencies eren prou notables, així

Romanía amb 2.094 persones representa per ella sola el 44% del total d'empadronats deis

paísos candidats, seguida per Polonia amb 861 persones i el 18,2%, i Bulgaria amb 656

persones i el 13,8%.

Per aqüestes tres primeres nacionalitats, que com era d'esperar coincideixen amb

les que mes fluxos han rebut durant la década deis noranta, sí que es disposa de les dades

corresponents ais permisos de residencia de fináis de 2001, havent experimentat importants

guanys, tant si ho comparem amb els permisos de residencia de l'any anterior, com amb els
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empadronáis a principis del 2001, així Romanía i Bulgaria haurien duplicat el nombre de

persones amb sengles 3.314 i 923 permisos a fináis de 2001, mentre que Polonia hauria

augmenta: un 28%, amb 1.103 permisos. També cal remarcar el percentatge que

representen les persones d'aquestes tres nacionalitats sobre el total de cadascuna de les

nacionalitats residents a Espanya, així si a Catalunya a 31 de desembre de 2001 hi residía

la quarta part de tots els estrangers amb permís de residencia a Espanya, hi havia el 13,3%

deis búlgars, el 9,7% deis romanesos i el 9,3% deis polonesos. Per altra banda, la

comparació entre els permisos de residencia en vigor a 31 de desembre de l'any 2000 i les

persones empadronados a 1 de gener de 2001 per aqüestes mateixes nacionalitats, ens fa

creure que la irregularitat era molt mes elevada entre els immigrants procedents de

Romanía i Bulgaria que no pas en el cas polonés on son coincidents els permisos en vigor i

els empadronáis. També volem recordar que les dades de les que disposem no solen

reflectir el treball temporal ja que els treballadors immigrats que es desplacen per una curta

temporada de temps no se solen empadronar, i que el calendan en el que el seu permís de

residencia está en vigor poques vegades coincideix amb el final d'any. De tota manera

corisiderem que el seu nombre no és rellevant, sobretot amb nacionalitats que, com veiem

teñen una escassa representació en el total de migrats arribats a Catalunya.

Taula 4: Nombre de persones deis paísos candidats residents a Catalunya, segons la
nadonalitat per 1996,2000, i 2001.

Eslováquia
Eslovénia
Estonia
Hongria
Letón i a
ütuánía
Malta
Polonia
Rep. Txeca
Xipre
Primera fase: 2004

Bulgaria
Romanía
Segona fase: 2007

Turquia
Sense data

Padró Població
1996 (1 maig)

(% total)

14
6
3

52
3
1
7

254
41

2
383

90
166

256

114
114

753

1,9
0,8
0,4
6,9
0,4
0,1
0,9

33,7
5,4
0,3

50,9

12,0
22,0
34,0

15,1
15,1

100,0

Permisos residencia
2000 (31 desembre)

113
-
-

99
-
-
-

862
203

-
-

438
1.283
1.721

177
177

-

Padró Continu
2001

177
30
14

139
74

118
13

861
361

8
1.795

656
2.094
2.750

198
198

4.743

(1 de gener)

(% total)

3,7
0,6
0,3
2,9
1,6
2,5
0,3

18,2
7,6

' 0,2
37,8

13,8
44,1
58,0

4,2
4,2

100,0

(%dones)

48,6
50,0
57,1
68,3
41,9
54,2
46,2
53,2
66,5
37,5
38,2

45,9
35,9
56,0

33,8
33,8

44,8

Permisos residencia
2001 {31 desembre)

289
-

122
-

222
-

1.103
347

-
-

923
3.314

4.237

186
186

-

Font: Estadística annexa al Padró de Població de ¡996; Padró continua a 1 de gener de 200!, a partir de
les dades de I'Instituí d'Estadística de Catalunya; Permisos de Residencia, 2000 i 2001, Ministerio del
Interior. Elaborado C.E.D.
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Amb nombres tan reduits, que a mes corresponen a persones arribados

majoritáriament a partir de la segona meitat deis anys noranta, el que sí que ens sembla

notable és destacar dues característiques: el carácter emergent que poden teñir els fluxos

per a Romanía, Polonia i Bulgaria, confirmat per l'extraordinari augment deis estocs en

termes relatius, i la seva distribució territorial, amb una forta concentració espacial. Per

d'altres orígens que han experimentat augments importants com és el cas de Lituánia,

Letónia i Eslováquia, el reduit nombre de casos ens impedeix aventurar cap pronóstic sobre

la seva evolució futura (en cap cas superaven les 200 persones al Padró continu d'l de

generde2001).

G ni fie 7: Poblado amb nacionalitat d'algún deis pai'sos candidats empadronada a Catalunya
a 1 de gener de 2001, segons nacionalitats

Romanía *

500 1.000 1.500 2.000 2.500

(*) Pai'sos que s'incorporarien en una segona tanda de negociacions: 2007.
(**) Sense data d'incorporacíó

Font: Padró continu de poblado, a I de gener de 2001, a partir de les dades de I 'Instituí d 'Estadística de
Catalunya. Elaborado C.E.D.

Per confirmar amb dades encara mes recents el ritme d'aquest creixement, citarem

aquí les darreres dades corresponents al Padró continu de Barcelona a 1 de gener de 2001

en comparació a l'l de gener de 2002, cedides peí Departament d'Estadística de

TAjuntament de Barcelona. Tenint en compte que el municipi de Barcelona aplegava l'any

2001 la quarta part de tots els residents deis pai'sos candidats. D'un any a Faltrc s'ha doblat

la poblado, passant de 1.168 a 2.366 persones, essent aquest creixement especialment
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signifícatiu per a Romanía, Bulgaria i Lituánia. Si aquest creixement es mantingués per al

conjunt de Catalunya (hipótesi que creiem poc probable), a 1 de gener de 2002 el

col- lectiu de nacionals deis pa'ísos candidats assoliria les 8 mil persones.

Taula 5: Poblado amb na ció na lita t deis pa'ísos candidats empadronada a Barcelona, 2001-
2002.

Increment
Gener 2001 Gener 2002 (2001-2002)

Romanía
Bulgaria
Polonia
Turquia
República Txeca
Hongria
Eslováquia
Lituánia
Letónia
Eslovénia
Estonia
Xipre
Malta

Total paísos candidats

392

253

234

94

63

40

35

19

13

11

9

4

1

1.168

1.079
536

323

110

90

78

57

41

18

14

13

6

1

2.366

175,3
111,9
38,0
17,0
42,9
95,0
62,9

115,8
38,5
27,3
44,4
50,0

0,0

102,6

Font: Padró continu de poblado, a partir de les dades del Departament d'Estadística de l'Ajuntament de
Barcelona. Elaborado C.E.D.

2.3. Distribució territorial de la poblado de nacionalitat estrangera procedent deis
paísos candidats.

Com es pot veure a la taula 6, les 4.743 persones amb nacionalitat d'algun país

candidat a l'ampliació de la UE, empadronades a 1 de gener de 2001, están presents a

gairebé totes les comarques de Catalunya, tan sois a l'Alta Ribagorca no hi ha cap persona

d'alguna d'aquestes nacionalitats. Destaquen pero les comarques del Barcelonés, i el

Montsiá amb 1.328 i 663 persones, o el que és el mateix el 28% i el 14% de totes les

persones deis pa'ísos candidats empadronades a Catalunya. La resta es distribueix

principalment per les comarques litorals i les del Segriá, Les Garrigues i el Pía d'Urgell. A

nivell municipal Barcelona és el primer municipi amb una quarta part del total, seguida

deis 227 empadronats a La Sénia (comarca del Montsiá).

Tot i que quantitativament siguin poc nombrosos, en les comarques on hi ha menys

estrangers, principalment les del sud, el seu pes dins el conjunt d'estrangers és important,

així succeeix a la Terra Alta (33%), el Montsiá (23%), les Garrigues (20%) o la Ribera
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d'Ebre (10%). Destacant els municipis de La Sénia (59%), Arbeca (45%), Ulldecona (25%)

i Sant Caries de la Rápita (23%). Sobre el total de poblado de cada municipi, com és lógic

només ais municipis mes petits teñen un percentatge notable, mes encara quan aquesta

majoria correspon a una sola nacionalitat: així per exemple a la majoria deis municipi
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Taula 6: Població amb nacionalitat d'algun país candidat empadronada a 1 de gener de 2001 a Catalunya, segons la nacionalitat i la comarca.
Total parsos Total

Romanía Polonia Bulgaria Rep. Txeca Turquía Eslováquia Hongria Lituánia Letónia Eslovénia Estonia Malta Xipre candidats (1) estrangers (2) ( l) /(2)

Alt Camp
Alt Empordá
Alt Penedés
Alt Urgel!
Alta Ribagorca
Anoia
Bages
Baix Camp
Baix Ebre
Baix Empordá
Baix Llobregat
Baix Penedés
Barcelonés
Berguedá
Cerdanya
Conca de Barbera
Garraf
Garrigues
Garro txa
Girones
Maresme
Montsiá
Noguera
Osona
Pallars Jussá
Pallars So b irá
Pía d'Urgell
Pía de l'Estany
Priorat
Ribera d'Ebre
Ripollés
Segarra
Segriá
5elva
5olsonés
Ta rragonés
Terra Alta
Urgel 1
Val d'Aran
Valles Occidental
Valles Oriental
Catalunya

1

29

7

3

0

4

10

4 2

4 8

27

172

26

4 8 3

D

1

2

15

118

10

33

81

503

6

11

0

1

18

8

6

4

0

6
59

9 1

5

67

19

13

1

115

49

2.094

1

34

26

9

0

1

5
9

12

16

4 5

33

266

9

0

6

25
0

1

9

4 3

19

12

79

0

0

29

0

0

0

0

5

25

3 9

0

11

0

4

0

42

46

8 6 1

1

30

1 1

0

0

0

0

16

4

2 3

27

2

2 6 7

0

2

3

19

2

' 0
11

8
2

2

30

2

0

3

0

0

1

0

25

7

6 0

0

4 5

8

4

0

20

21

6 5 6

0

13

1

0

0

1

2

12

7

2 1

4 2

20

66

0

4

1

10

0

1

4

"28

39

0

D

0
0

2

0

1

3

0

0

8

2 4

3

19

4

0

0

17

8

3 6 1

1

0

0

0

0
0

1

4

0

1

29

5
100

0

0

0

6

0

1

3

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

3

0

7

0

1

0

14

4

1 9 8

0

1

0

0

0

0
0

3

10

1

5

0

4 5

0

0

0

4

5

0

1

6

36

0

0

0

0

7

0

0
16

1

0

1

2 5

0

3

0

0

0

2

5

1 7 7

0

1 1

0

0

0

1

2

1

2

1

26

0

4 1

0

0

0

4

0

3

4

12

1

2

0

0

0

0

2

1

0

0
0

5
9

0

2

0

0

0
6
3

1 3 9

0

5
0

0

0
0

1

0

12

2

7

0

18

0

0

0

0
1

0

0

2

29

0

1

0

0

4

0

2

12

0
0
4

3

1

11

0

0
0

1

2

1 1 8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

3

0

13

0

0

0
2

0
0

4

4

34

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0
7

0

0

0

0

0
1

0

7 4

0

0

0

0

0

1

0
0

0

0

5

1

13

0

0

0
0
0

0

0
0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

0
1

0

0

0

2

2

3 0

0

1

0

0

0

0

0
0

0

0

1

0

9

0

0

0
0

0
0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0
0

0

0

0

2

0

1 4

0

0

0

0

0

0

0
0

0

2

1

0

2

0

0

0
0

0

1

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5
0

1 3

0

0

0

0

0

0

0
0

0

1

0

0

5

0

0

0

0

0

0

0
0

0
1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

8

4

124

4 5

12

0

8

2 1

87

9 5

9 8

3 6 3

8 7

1.328
9

7

12

8 5

126

17

69

2 0 2

6 6 3

2 5

122

2

1

63

12

10

36

1

36

112

2 6 4

9

166

3 1

22

1

2 2 8

1 4 0

4.743

0,1

2,6

0,9

. 0,3
0,0

0,2

0,4

1,8

2,0
2,1

7,7

1.8

28,0
0,2

0,1

0,3

1,8

2,7

0,4

1,5

4,3

14,0
0,5

2,6

0,0

0,0

1,3

0,3

0,2

0,8

0,0

0,8

2,4

5,6

0,2

3,5

0,7

0,5

0,0

4,8

3,0

100,0

7 8 2

9.876
2.574

7 2 5

4 8

1.579
2.772
5.831
1.938
9.196

21.705
3.188

91.457
5 3 5

4 4 4

2 8 7

4.925
6 3 6

1.805
6.004

16.475
2.897

7 3 7

6.728
2 5 4

107

9 1 7

1.688
1 7 3

3 8 2

4 6 3

8 3 2

3.679
7.965

4 1 1

6.338
94

1.314
2 2 7

16.796
9.507

244.291

0,5

1.3

1.7

1.7

0,0

0,5

0,8

1.5

4,9

1,1

1,7

2,7

1,5

1,7

1,6

4,2

1,7

19,8
0,9

1,1

1,2

22,9
3,4

1,8

0,8

0,9

6-9
0,7

5,8

9,4

0,2

4,3

3,0

3,3

2,2

2,6

33,0
1.7

0.4

1,4

1,5

1,9

Font: Padró continu de poblado, a 1 de gener de 2001, a partir de les dades de {'Instituí d Estadística de Catalunya. Elaborado C.E.D.
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esmentats els romanesos constitueixen gairebé la totalitat de persones deis paísos

candidats. Sí ens fixem en la distribució territorial de les tres primeres nacionalitats

Romanía, Polonia i Bulgaria, veiem que les pautes son forca diferenciades, a la presencia,

destacada de romanesos a municipis de les comarques del sud, a part de Barcelona,

probablement relacionada amb activitats agrícoles es contraposa la pauta deis polonesos,

amb una distribució molt concentrada al Barcelonés, i Osona. Per últim el 38% deis

búlgars es concentra a Barcelona, tenint la resta presencia a municipis de la costa o a

capitals comarcáis. Caldria conéixer l'activitat d'aquestes persones per relacionar-la amb la

seva distribució geográfica, cosa que no es podrá fer fíns teñir els resultats procedents del

Censde2001.

3. PERSPECTIVES DEMOGRÁFIQUES SOBRE ELS EFECTES DE

L'AMPLIACIÓ

3.1. El marc europeu.

El repte que implica Pampliació de la Unió Europea en materia de mobilitat de

treballadors, no és la primera vegada que es planteja: la integració de Grecia a l'any 1981,

pero sobretot la d'Espanya i Portugal al 1986, o la unificado alemanya al 1991, van posar

el tema sobre la taula. En e! tercer cas, la forta mobilitat de treballadors de l'antiga

República Democrática Alemanya es limita al propi territori alemany, amb el resultat d'un

7,3% de la població alemanya oriental migrada a 1'Alemanya Occidental, essent en aquest

sentit massa específica perqué pugui servir d'exemple a Tactual ampliació (Comissió

Europea, 2001). Per últim i com a contrast recordem que a la darrera ampliació de 1995,

l'entrada d'Austria, Finlandia i Suécia no es va plantejar aquesta qüestió.

Sovint es destaca que les condicions económiques i les expectatives de creixement

de Grecia, Espanya i Portugal eren en aquells moments molt mes favorables de les que ho

son ara per ais paísos candidats que mes emigració envíen a la Unió Europea. Amb aquest

argument s'intenta explicar tant que els fluxos previstos amb la integració d'Espanya i

Portugal no només no es produíssin sino que es convertissin en paísos receptors

d'immigració, com defensar que les previsions amb els nous paísos candidats segueixin

comptant amb importants corrents migratoris. El que no se sol considerar pero, és

l'existéncia d'una demanda sostinguda de població immigrada en els paísos receptors, i la
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preferencia que per aquests orígens sobre d'altres es puguin teñir de forma mes o menys

explícita. Paradox al ment, si es mantenen les restriccions, ens podríem trobar en una

situació en la que es dones una forta competencia per benefíciar-se del recurs de má d'obra

barata que significa la immigració de treballadors procedents deis pai'sos candidats. Per

altra banda, rampliado de la Unió Europea, respecte al control de fluxos migratoris

planteja el desplacament de la frontera de la Unió cap a l'Est.

Quan es considera els beneficis demográfics que implica la immigració per ais

pai'sos receptors, sovint es fa des de l'óptica de la suplementarietat relacionada amb la

fecunditat, o amb Timpacte en l'estructura d'edat de la població tant sigui directament en

el mercat laboral com indirectament en el sistema de pensions. Desafortunadament, des de

l'any 2000, amb la publicació per la Divisió de Població de Nacions Unides de les

projeccions de població amb diferents hipótesis sobre les migracions de reemplacament

(Population División, 2000), aquesta óptica s'ha popularitzat utilitzant-se abastament com

a argument en favor de les migracions, difonent pero, greus malentesos en materia de

demografía (veure Brancós i Domingo, 2000). En primer Hoc tot i que el nombre de

naixements filis de persones de nacionaütat estrangera ais diferents pai'sos de la Unió

Europea s'incrementi amb 1'arribada de nous efectius i degut a l'estructura jo ve d'aquests,

el seu impacte sobre la fecunditat de cadascun deis pai'sos consideráis és molt feble, no

determinan! els nivells fináis d'aquesta fecunditat: ni el seu volum ni el seu comportament

reproductiu diferencial a hores d'ara es pot considerar prou remarcable, en el cas de la

majoria de pai'sos candidats la seva contribució no fa variar els nivells de fecunditat. En

contrast, l'impacte sobre l'estructura d'edats és mes notable, rejoveneix la població i pot

fer baixar la mortalitat (peí propi efecte d'estrucrura), les aportacions en la població activa

sí que poden ser remarcables depenent del volum de població estrangera i de la propia

estructura de la població activa de cada país de la Unió, essent pero la seva presencia

significativa sobretot si tenim en compte la segmentado del mercat de treball, és a dir des

d'una óptica de complementanetat mes que de suplementarietat. Per últim, les migracions

de reemplacament no son una solució a renvelliment de la població ni poden considerar-se

el mecanisme que faci sostenible Tactual sistema de pensions. El propi informe de la

Divisió de Població de Nacions Unides ja ho advertia: les migracions de reemplacament

poden ser un complement que a curt termini pot alleujar la pressió de renvelliment
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demográfíc sobre el sistema de pensions, pero en cap cas en son la solució. Recordem que

les esmentades migracions apareixien com a darrer punt després de recomanar la necessitat

de plantejar-se l'allargament de l'edat a la jubilado, els nivells i tipus de pensions i salut

per a la gent gran, l'increment de la participado de la forca de treball, i l'augment de les

contribucions de treballadors i empresaris a les pensions de jubilado (Population División,

2000). L'arribada d'immigrants en el millor deis casos, com s'ha assenyalat (veure Cabré,

2000), equival a recuperar els naixements no produíts de vint anys enrera, desplacant el

problema de la insuficiencia de la relació entre actius i inactius vint anys mes enllá, tenint a

mes en compte que els immigrants també acabaran essent jubilats, és a dir que ajorna el

problema, pero no el soluciona.

El que no se sol considerar pero, és 1'aportado de les migracions internacionals des

de t'óptica de la complementarietat. Des d'aquesta óptica els efectius aportats per la

immigració no son un simple suplement a la baixa fecunditat, o a renvelliment de la

població activa, ni s'han d'entendre sota la perspectiva de 1'aportado a la reproducció

biológica de les poblacions europees, com a complement s'han de veure des de la

perspectiva mes amplia de la reproducció social. Des de la complementarietat, la

immigració está estretament relacionada amb el procés d'inversió en capital huma que s'ha

donat a la totalitat de paísos de la Unió Europea i a la inserció de la dona al mercat de

treball, essent aquests dos proccssos especialment intensos en els pa'isos del Sud de la Unió

Europea i signifícativament rellevant a Catalunya. Volem remarcar, que en el cas de

Catalunya, a diferencia del que succeeix al conjunt de l'Estat espanyol o amb d'altres estats

de la Unió Europea, l'existéncia i la importancia de la immigració en el creixement

demográfíc i en la reproducció social no és pas una novetat (Cabré, 1999). La

complementarietat pero, que implica la inserció desigual en el mercat de treball, está

relacionada a la promoció social de migrants i no migrants (Domingo, 1996; i Domingo, en

premsa), d'aquesta manera la signifícació deis fluxos d'immigrants que es puguin produir

procedents de paísos candidats queda limitada peí model d'integració.

El volum d'aquests fluxos així com la seva evolució vindrá marcada principalment

per les condicions generáis de la integració, les especifiques respecte ais moviments

migratoris de treballadors que la Unió Europea estableixi, i el ritme i les expectatives

económiques de creixement que experimentin cadascun deis paísos candidats. En aquest
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sentit, el ventall que va de la integració completa i immediata sense través a la mobilitat de

treballadors, a la no aplicado durant un període de temps a determinar deis acords vigents

en materia de lliure circulació i contractació de treballadors deis 15 paísos membres de la

Unió Europea desplegará estratégies completament diferents, i a mitjá termini aparentment

contradictóries. Així, per alguns deis pai'sos queja actualment s'han destacat com emissors

de població treballadora, com és el cas de Polonia o Romania, el manteniment de les

actuáis politiques restnctives corresponents a cadascun deis estats membres tindria com a

efecte a curt termini reteñir la població immigrada ais llocs de destinació i seguir

alimentant fluxos en condició irregular. Mentre que es pot pensar que la integració en

condicions mes favorables per la mobilitat i contractació, podría facilitar sobretot pels

paísos fronterers un increment de la temporalitat deis fluxos.

Amb tot, cal distingir entre els pai'sos candidats, en primer lloc, el calendari de la

integració és inversament proporcional a les expectatives de futurs fluxos migratoris, així

en el primer grup, a part de pai'sos com Txéquia que en cap cas s'han destacat com

emissors de fluxos dirigits a Europa, trobem a Polonia, amb un gran protagonisme en

I'emigració, pero també amb grans expectatives de creixement económic, mentre que en el

segon grup tant Romania com Bulgaria apareixen com emissors néts i amb un horitzó

menys favorable, peí que haurem de comptar en que a curt i mitjá termini es mantinguin els

fluxos, per fí, en tercer lloc sense data fíxa per la integració apareix Turquía que amb els

seus 66 milions d'habitants i una població majoritáriament jove (41,4% entre 0-19 anys),

un creixement natural del 1,5% anual, té un fort potencial migratori, incentivat tant per les

grans diferencies económiques encara existents entre aquest país i els membres de la Unió,

com per la població d'origen ture ja assentada a la Unió.

3.2. Catalunya

En el cas de Catalunya, com hem vist, els fluxos i els estocs enregistrats ens parlen

de xifres molt petites, mes encara si les posem en relació amb d'altres nacionalitats com el

Marroc. També hem vist com les principáis nacionalitats son Romania, Polonia i Bulgaria,

que igual que la resta de pai'sos no és fins a mitjans de la década deis noranta que

incrementen de forma notable els fluxos i els estocs resultants. Deis altres pai'sos només

Lituánia, Letónia i Eslováquia, amb valors mínims havien pero experimentat creixements
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importants. D'aqucsts pai'sos creiem que en el futur proper poden augmentar de forma

relativament considerable cls fluxos procedents de Romanía i Bulgaria en primer lloc, per

damunt deis corrents de polonesos, tot i que vista la diferencia de partida podrien seguir

mantenint les mateixes posicions: primera Romanía distanciant-se molt mes de la resta de

paísos, en segon lloc Polonia i en tercer lloc Bulgaria. La hipótesi d'un creixement mes

rápid i important per Romanía te en compte que el seu horitzó d'integració és mes llunyá

que el de Polonia, que la situació económica del país i per tant les expectatives de millora

son pitjors que les de Polonia, i en tercer lloc queja existeixen nuclis assentats al territori

cátala, amb una especializado laboral que pot potenciar la dinamització de cadenes

migratóries, tant les procedents de l'estranger, com les procedents d'altres llocs d'Espanya.

Amb tot caldria també considerar que l'augment tant en els fluxos com en els estocs no pot

seguir el ritme que s'ha observat pels darrers dos anys 2000 i 2001, tot i que per al 2002

segurament es mantingui elevat, ja que com hem advertit una part important d'aquest

augment és deguda al procés de rcgularització de 2000 i la seva perllongació al 2001. El

que cal assenyalar és que aquest creixement deis efectius es donará no com a conseqüéncia

de l'ampliació sino com a conseqüéncia de la dilació en el calendari de ¡'ampliado o si

s'adopten les variants d'integració mes restrictives per aquests pa'ísos. En cas contrari, i

sobretot peí que respecta a Polonia, quan mes favorable sigui la integració, menors serán

els fluxos, estancant-se ais nivells reduíts actuáis, o fíns i tot passant a ser negatius a mitjá

termini, donant lloc a moviments de rctorn, i tot aixó a despit de convenís amb la Unió o

amb Espanya per tal d'afavorir la migració procedent d'aquest país. Finalment, si per

Catalunya es considera que l'cxclusió temporal de la candidatura turca no tindrá grans

efectes sobre Tambada de nous efectius de poblaeió d'aquesta nacionalitat, en canvi es vol

assenyalar que el desplacament de les futures fronteres de la Unió vers paísos tercers pot

teñir un efecte incert en estats com Ucraína que molt reeentment han augmentat la seva

representaeio entre la poblaeió de nacionalitat estrangera a Catalunya (2.124 permisos de

residencia a 31 de desembre de 2001).

Per a resumir, podem dir que l'ampliació de la Unió Europea tindrá pocs efectes en

les migracions dirigides al conjunt de Catalunya, tot i que apuntin un creixement important

per a certes nacionalitats, com Romanía, Bulgaria i Polonia, que en tot cas peí conjunt de

Catalunya l'impacte d'aquestes migracions sobre l'estructura de la poblaeió, o sobre
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d'altres fenómens demográfics com la fecunditat, la mortalitat o la nupcialitat será

prácticament mil- la. En canvi, aquests ruturs fluxos previstos sí que poden adquirir una

especial significació a nivell d'administració local, així els municipis mes petits on la

presencia de població de paísos candidats és en termes relatius significativa un augment

deis corrents deis paísos esmentats sí que tindrá importancia.
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INTRODUCCIÓ ALS INFORMES DE
SÍNTESI (Nota de Jordi Borja)

1. INTRODUCCIÓ. EL repte de fer una Unió Europea política per portar a
terme polítiques socials i culturáis i construir la ciutadania europea.

És un lloc comú pero no menys cert que la Unió Europea s'ha desenvolupat a
batzegades que responien a moments crítics. Avui estem davant de
l'oportunitat que ens ofereix la crisi del model polític europeu actual.

Un cop consolidada la unió económica, amb l'euro com element emblemátic,
s'han fet mes evidents els límits del procés d'integració segons un model
predominantment "intergovernamental". L'adhesió deis ciutadans, la cohesió
social, el reforgament de l'identitat cultural europea compatible amb les
identitats de pobles i paTsos diversos, la construcció d'una opinió pública
europea, aconseguir que la ciutadania europea fos no solament una intenció o
un valor desitjat si no també un conjunt de drets i deures reals, que ens facin
mes lliures i iguals, tot plegat suposa unes institucions i unes polítiques
publiques que no poden dependre deis acords de mínims resultants de
l'intergovernamentalitat.

És cert que des de Maastricht fins ara s'han fet progressos importants. No
solament en el desenvolupament de polítiques socials (fons de cohesió), també
en el inici d'un procés de reforma política que s'ha expressat entre altres
avengos en el reforgament del Parlament europeu, la Declarado de Drets
fonamentals i la convocatoria de la Convenció europea sobre el futur d'Europa
que ha de presentar a la Conferencia Intergovernamental una proposta de
Tractat europeu de carácter constitucional. De totes maneres aqüestes
iniciatives no semblen suficients per dotar a la Unió Europea d'una Constitució,
no es pot parlar d'un procés constituent democrátic, ni per les seves formes
(dones els treballs de la Convenció es fan en un marc estret i opac) no pels
seus continguts (que están limitats per la dependencia de
rintergovernamentalitat). En conseqüéncia tampoc sembla que es resolgui el
problema d'organització i funcionament de les institucions europees, que si ja
era urgent abans de l'ampliació ho és molt mes quan estem en portes del
ingrés de 10 pa'ísos mes.

La realització de polítiques europees socials i culturáis reclamen polítiques
redistributives i descentralitzades que difícilment es poden fer en mares
rígidament intergovernamentals. Cal reforgar i democratitzar les institucions
europea, el Parlament i la Comissió i també garantir tant la relació directa amb
els ens locáis i "regionals", així com la participado d'aquests en les institucions
europees.





L'ampliació de la Unió pot significar un pas endarrera en aquest sentit, si
s'utilitza per reforcar l'intergovernamentalitat i s'exclou ais ens "subestatals"
amb l'excusa de no complicar mes el funcionament institucional. Pero també es
l'oportunitat de replantejar el mapa polític europeu i un model institucional
reconstruít amb criteris mes de xarxa i menys jerárquic, en el qual es reconegui
la complexitat del pobles i de les institucions própies de cadascú, que no son
reductibles ais governs deis Estats.

Ara, dones, ens trobem davant d'una gran oportunitat per replantejar el statu
quo europeu i progressar en el procés d'unió política, reconeixement de les
nacionalitats i entitats subestatals diverses i per desenvolupar la limitada
ciutadania europea. El reconeixement de que cal un procés constituent que
s'expressa en l'existéncia de la Convenció, encara que avui no s'hagi realitzat
com a tal, obra també noves possibilitats per el replantejar el paper de cadascú
en la vida europea.

La crisi rampant del muntatge polític europeu s'ha aguditzat en el actual
moment en el qual s'ha iniciat una guerra en una zona situada a les fronteres
de la Unió Europea, históricament i culturalment molt vinculada a Europa, amb
la qual els lligams económics i socials son molt forts. La necessitat histórica
d'una Unió Europea forta políticament, amb capacitat d'intervenció en els afers
mundials, amb unitat i autonomía de la seva política exterior, incloent la que es
considera de defensa i té implicacions de carácter militar, es avui mes palesa
encara que fa uns mesos. La Unió Europea no pot dependre ni subordinar-se a
les iniciatives unilaterals de la única superpoténcia politico-militar que ha iniciat
una creuada d'abast mundial que no correspon ni ais valors ni ais interessos
deis europeus.

En resum tant per raons internes com externes el repte de la Unió Europea es
avui el de la seva construcció política i de com es faci dependran les polítiques
socials i culturáis. I es en aquest marc que ens sembla cal considerar
l'ampliació amb 10 Estats nous i els seus possible efectes a Catalunya.

L'ampliació i tot el que comporta de reorganització política, en un moment en
que la crisi actual de la Unió Europea pot anar endarrera pero també es mes
evident la necessitat de fer un salt endavant s'ha de considerar com una
oportunitat. També per Catalunya, tant peí que fa a les seves relacions amb
Europa, amb els 10 paísos en procés d'integració (PPI) pero també amb tota la
regió mediterránia, com peí que fa amb l'Estat espanyol i a les polítiques
publiques i la societat civil catalanes.





2. L'AMPLIACIO DE LA UNIÓ EUROPEA COM OPORTUNITAT

La construcció de la Unió Europea socialment justa, basada en una ciutadania
universal per a tots els que hi viuen, culturalment unida per valors comuns i
diversa peí pluralisme deis pobles i de les persones que la composen que no
son reductibles ais Estats, que pugui realitzar polítiques económiques
cohesionadores i sostenibles, i que, sobretot es basi en una organització
política forta de cara en fora, articulada en xarxa cap endins, no es avui un
repte fácil. Superar la intergovernamentalitat, els egoismes deis sectors
governants deis Estats, les inércies de les burocrácies "nacionals", la relativa
debilitat de les entitats "subestatals", les divisions aguditzades per les actuáis
iniciatives deis governs d'Estats Units amb el suport deis del Regne Unit i
d'Espanya...tot plegat no permet grans optimisme. Pero el procés constituent,
que es vulgui o no s'ha iniciat, la constatació de la feblesa política s'ha
manifestat obertament, i 1'emergéncia d'un opinió pública europea amb identitat
propia també.

L'ampliació amb els 10 paísos d'Europa central (i també mediterranis) forma
part d'aquesta conjuntura d'oportunitat. Pero cal preguntar-se fms a quin punt
els "PPI" están predisposats a participar en la construcció d'una Europa forta i
plural.

Aquest repte no es fácil que sigui assumit per part de la majoria deis governs
deis estats que s'integraran el 2004, mes ohentats en les seves posicions
internacionals cap a la subordinado ais Estats Units. Pero també mes
necessitats del ajut europeu per millorar la seva competitivitat i la seva cohesió
social.

Per altra part la Unió Europea haurá d'afrontar el repte de la relació i
cooperado amb els pai'sos mediterranis que no en formen part. La guerra
actual deixará moltes ferides que la UE tindrá un gran interés en curar. Els
paísos mediterranis serán necessáriament un objectiu de cooperado i entesa
fonamental per la UE:

Per la seva proximitat física i cultural
Per les migracions entre ells i la UE
Per l'importáncia deis intercanvis económics
Peí risc de desestabilització deis dos costats en el cas de que s'acumulin
ressentiments i
Per les relacions privilegiades o conflictives que teñen amb alguns paísos de la
UE.

En aquest marc considerem que cal considerar la relació de Catalunya amb la
Unió Europea: ampliació amb els "PPI" i noves relacions de cooperado amb els
paísos de la regió metropolitana.





3. PERQUÉ ENS TROBEM AVUI DAVANT UNA OPORTUNITAT PER L'UE I
PER CATALUNYA EN AQUEST MARC?

A) La necessitat d'una unió política i militar portará a un replantejament de les
relacions entre els órgans de la UE i els governs deis estats.

El projecte de constitució europea, elaborat en un context mundial avui
superat s'haurá de revisar.
L'emergéncia d'una societat política europea que majoritáriament s'ha
pronunciat contra la guerra i l'acció hegemónica deis EE. UU. pot recolzar
les propostes favorables al reforgament de la UE.

I no hem d'oblidar que aquesta societat política s'expressa mes en ámbits
locáis o "regionals" que estatals i que pot fer-se també portaveu de les
demandes d'aquests ámbits. una oportunitat per un mes gran
reconeixement polític i cultural de Catalunya.

B) La negociació final amb els paTsos en procés d'integració (PPI) pot conduir
a que acceptin un grau mes gran d'unió política i militar pero també exigirán
un reconeixement mes explícit i práctic de les seves demandes socials i de
la seves especificitats culturáis i lingüístiques.

Sembla una oportunitat important per que nacionalitats sense estat com
Catalunya plantegin demandes semblants.

C) La desitjable reorientado de la política europea cap el mediterrani per una
part pot reduir el pes deis paTsos d'Europa central o del est com principáis
"demandants". Per altra part por obrir portes per intervenir en la política
europea i en l'obtenció de recursos a aquells paTsos, com Catalunya, que
per raons geográfiques, históriques i de voluntat política tinguin mes
iniciatives per actuar en la regió mediterránia.

Catalunya pot fer valer a Europa aquesta orientado mediterránia en front a
['orientado cap el atlántic nord que teñen actualment els paísos en procés
d'integració.

D) En cap cas s'haurien pero de manifestar reaccions de temor, defensives,
reticents respecte ais paísos en procés d'integració. Catalunya al contrari
hauria de posicionar-se com un referent per aquests paTsos.





E) En les demandes de reconeixement polític i cultural pot haver-h¡ sense
dubte una convergencia d'objectius i de propostes, tot i l'avantatge que

representa integrar-se com estats (els PPI), pero també cal teñir en compte
la forca que avui teñen algunes nacionalitats sense Estat de la UE, entre elles
Catalunya.

En el actual proces constituent europeu fora desitjable trabar ja punts
d'acord entre els PPI ¡ nacionalitats de la UE com Catalunya.
Cal teñir presencia en la convenció i després en el debat sobre la
constitució amb propostes compartides amb altres paísos, amb estat o
sense, de la UE o PPI.

F) Catalunya no hauria dones de manifestar-se amb gasiveria en relació ais
PPI, peí que fa ais ajuts socials i económics que rebin de la UE.

Si, pero, que pot establir unes relacions directes i també en el marc de
les relacions europees a fi i efecte de limitar el dumping social i
ambiental que poden practicar alguns PPI i reclamar fons europeus per
practicar aquesta política de cooperado.

G) Convé presentar amb fets, tant davant de la UE com deis PPI a Catalunya
com un laboratori de multiculturalitat i de preservado i construcció
permanent de l'identitat propia i diferencial, de cohesió social i d'integració
mitjancant polítiques publiques redistributives, d'iniciativa "local" en el marc
deis mercats globals i de creixement sostenible, de reconeixement deis
drets socials i de modernització de la infrastructura económica, de
cooperació público-privada i de participado cívica, de governabilitat
democrática.

No hem de renunciar a contribuir a que la UE ofereixi un suficient atractiu
per contrarestar I' atracció que representa EE.UU. per els PPI. I Catalunya
pot ser un deis exemples a oferir.

En resum, Tampliació pot ser mes importan!, en positiu o en negatiu (si no
la sabem aprofitar) peí fet mateix de l'ampliació que no pels impactes
específics que pugui teñir en alguns camps socials o culturáis.





4. Per una estrategia catalana en I'Europa ampliada i per re plan tejar les
relacions amb l'Estat espanyol

A) Campanya per una política europea en el front mediterrani, que inclogui
les dues voreres.

Des de Catalunya prioritzar les relacions socials, culturáis i
económiques, les relacions entre pobles, el reconeixement de les
identitats i la compatibilitat amb valors universals.

B) Per actuar a Europa cal comptar amb els actors socials i culturáis.

Calen polítiques publiques de suport ais actors civils, de reforcament del
capital social cátala per realitzar aquesta acció.

C) Les polítiques estructuráis a Catalunya (i en el conjunt de la unió
europea) han de desenvolupar la cohesió social i el creixement
sostenible per poder oferir ais PPI un model europeu que també redueix
el dumping social (que podría afectar forca a Catalunya).

D) Les polítiques de cooperado social i cultural han de recolzar-se en el
marc polític actual en el suport polític deis estats: cal dones reclamar del
govern del estat espanyol les competéncies, el suport polític i financer i
la cooperado deis servéis exteriors en les accions de la generalitat i de
la societat catalana envers els PPI. No és el cas actualment.

E) L'ampliació de la UE a 25 paísos (i alguns altres a les portes), el
procés d'elaboració d'una constitució europea a partir d'una convenció
que ara apareix com poc representativa degut a 1'emergéncia d'una
societat política europea, el nou marc internacional que reclama una UE
mes forta i pertant menys intergovernamental.





F) Cal per tant una iniciativa catalana en el ámbit europeu per
intervenir en el procés constituent europeu, a fi i efecte que es
reconeguin els drets de les nacionalitats i la seva inserció en la UE.
Aquesta iniciativa pot suposar una relació conflictiva amb el govern
del estat espanyol pero l'ampliació de la UE amb paisos comparables
o mes petits que Catalunya i el necessari replantejament del mapa
polític europeu crea condicions favorables per Catalunya (i el País
Base).

G) Catalunya pot aportar a la UE i al Estat espanyol una visió propia
sobre la participado de les nacionalitats i deis governs "regionals" i
locáis en els ámbits europeus, així com una cultura política
avancada sobre els drets individuáis i col- lectius, socials i culturáis,
en el món actual (vegeu annex).

H) Caldrá pero plantejar la relació amb el govern de l'Estat espanyol
mitjangant propostes pero també iniciatives, tant per Turgencia per
respondre a reptes i a oportunitats com perforgar la negociado sobre
qüestions que els governants estatals consideren que son de la seva
competencia exclusiva.

Dos casos especialment importants:

- La gestió deTimmigració i les polítiques d'integració

- El reconeixement i la projecció exterior de la llengua i la cultura
catalanes
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5. Algunes conclusions com resum

A. Catalunya ha de manifestar una vocació de lideratge en el actual procés
constituent i d'ampliació de la Unió Europea. Per lo qual ha d'afirmar tant
la seva especificitat com la capacitat d'oferir models de societat atractius
per els paísos europeus, especialment els PPI, i també enfront deis
paísos de la regió mediterránia.

B. Les relacions amb els PPI i amb els de la regió mediterránia ha de ser
una acció compartida entre les institucions catalanes i els actors socials,
económics, culturáis, etc. és a dir amb la societat civil catalana.

C. Per lo qual cal replantejar les relacions amb el govern del Estat
Espanyol , en el sentit de assumir les competéncies i els recursos
necessaris per portar a terme polítiques própies en els ámbits citats.

D. La presencia o participado en les institucions i polítiques europees és
també un repte per Catalunya que ha de plantejar-se tant en relació a la
Unió Europea com en relació al Estat espanyol.

E. Les polítiques socials i culturáis catalanes han d'estarorientades per
Valors un ¡versa listes com els ja citats en els punts anteriors a fi i efecte
que serveixin per oferir models competitius i atractius ais pa'ísos en
procés d'integració.
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