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El perfil de la població 
estrangera a Catalunya 
l'any 2007 
Les idees clau 
• El perfil tipus: persona jove, en edat activa i de sexe 
masculí 

• A catalunya, es parlen actualment més de 65 llengües 

• Diversitat de nivells d'estudis i qualificació 
professional 

• Grau elevat de complexitat familiar 

• La cerca d'una feina millor, el principal motiu 
de migració 

• Les dones estrangeres tenen més fills que les 
catalanes 

Enquesta demogràfica 2007 

.CEnquesta demogràfica 2007 (ED07) constitueix la 
primera edició d'una nova estadistica elaborada per 
l'Idescat i que té dos objectius principals. D'una banda, 
actualitzar la informació de les principals variables 
demogràfiques referides a la població, a les llars i 
famflies i a l'habitatge; de l'altra, aprofundir en el 
coneixement sobre les causes i les conseqüències del 
canvi demogràfic que s'està produint en la nostra 
societat. 

Des d'un punt de vist.a metodològic, l'ED2007 és una 
enquest.a per mostreig dirigida a les llars catalanes i a 
les persones que hi resideixen. Ha estat una mostra 
gran, repartida per tot el territori de Catalunya, que ha 
suposat la visita de 10.580 llars recull informació sobre 
28.910 persones. 

.Coperació de camp es va iniciar 1'1 de novembre del 
2007 i es va desenvolupar fins a finals d'abril del 2008. 
Pel que fa al nivell de desagregació territorial de la 
informació que s'ha obtingut, l'enquesta permet dades 
força detallades per al total de Catalunya i els àmbits 
del Pla territorial i més generals per a les comarques i 
municipis de més de 100.000 habitants. 
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Població de 2 anys i més amb la pñmera llengua parlada 
diferent del català i del castellà. c.atalunya 2007 
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A Catalunya, es parlen actualment més de 65 llengües 

m flux migratori que ha arribat els darrers anys a 
Catalunya s•ha caracteritzat per la diversificació de 
les procedències. motiu pel qual actualment hi ha 
representades un centenar de nacionalitats. cosa que 
ha contribuït a la diversitat lingüística del país. 

L"any 2007, una. de cada deu persones de més de 2 
anys declarava que la primera llengua que va parlar 
era diferent del català o el castellà. En total, s'han 
comptabilitzat més de 65 llengües, i destaquen per 

Poblacló de 2 anys l més amb la primera llengua parlada 
difenint del català i del castellà. Catalunya 2007 
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la seva importància relativa, en primer lloc, l'àrab amb 
un 16,6%. seguit pel romanès (14.3%) i ramazic (12.2%). 

Destaca. però. la major presència dels estrangers 
originaris d~èrica llatina. cosa que es reflecteixxa 
en un domini de la llengua castellana. Això fa que, 
al conjunt de la població estrangera, només el 4,7% no 
entengui el castellà, mentre que el 28,8% no entén 
el català. 

Poblad6 estrangera de 2 anys l m~s segons 
coneixement del català i del c:astellà. Catalunya. 2007. 

No l' ~nt!n l'entén El sap partar El wp llegir El wp esaiure 

• Català • Castellà 
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Grau elevat de complexitat familiar 

Les estratègies migratòries solen ser molt diverses. 
En uns casos afecten només un individu, mentre 
que en d'altres impliquen tota la família. En aquest 
darrer cas, la migració es produeix de manera 
esglaonada; primer emigra algun dels seus 
membres, seguit d'altres per, finalment, fer-ho la 
resta. 

Les xarxes de parentiu i amistat actuen, en general, 
com a suport als moviments migratoris, i vinculen 
les societats d'origen amb les de destinació, pautes 
que expliquen les formes de convivència que 
adopten els immigrants. Moltes de les estructures 
familiars reflectides a les estadístiques són 
formacions en transició fins que té lloc 
l'assentament definitiu o finalitza el reagrupament 
familiar. Les condicions d'inestabilitat o precarietat 
laboral poden influir en la tendència de la població 
a agrupar-se per constituir llars sense nucli o 
complexes. Les pautes de convivència familiar 
poden seguir també regles diferents de les 
observades entre la població nativa. 

l'evolució experimentada per les llars on viuen 
persones de nacionalitat estrangera palesa els 
canvis produïts els darrers anys en la composició 
dels mateixos fluxos migratoris. Així, si l'estructura 
de les llars dels darrers anys era més representativa 
dels estadis inicials del cicle migratori, actualment 
la composició familiar correspon a una fase més 
avançada on té un paper fonamental el 
reagrupament familiar. 

Les llars formades amb estrangers, representaven 
l'any 2007 el 15,2% de les llars de Catalunya, amb 
una grandària significativament diferent respecte 
de les llars del conjunt del país (3,2 persones i 2,6, 
respectivament). 

Pel que fa a la tipologia de llars, les unipersonals i 
les que no formen nucli familiar -característiques 
dels primers estadis del cicle migratori
presentaven proporcions menys importants (9 i 11 % 
respectivament), mentre que s'apreciava un 
creixement molt significatiu de les llars d'un nucli; 
especialment en les formades per parelles amb fills, 
que representaven el 44% dels llars amb estrangers. 
Un altre tret característic de les llars d 'estrangers és 
l'elevat grau de complexitat familiar, representada 
per les llars múltiples, és a dir, les formades per dos 
o més nuclis familiars (6%). 
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Dimensió de les llars on viuen persones de nacionalitat 
estrangera. Catalunya. 2007 

------Tres persones 21,5 % 

.....,.~--------- Quatre persones o més 40,3 % 

Dimensió mitjana de les llars. 
Catalunya. 2007. 
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Tipus de llars on viuen persones de nacionalitat 
estrangera·. Catalunya. 2007. 
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*Comprèn les llars amb tots els seus membres estrangers i les llars mixtes. 



 



Les dones estrangeres tenen més 
fills que les catalanes 

En el context de lleugera recuperació de la 
fecunditat a Catalunya. s'ha incrementat el nombre 
de naixements de mares estrangeres. A l'Enquesta 
es van registrar 130.000 fills nascuts a Catalunya 
que residien amb els seus pares, i que corresponien 
a la segona generació d'immigrants. 

El nombre de fills tinguts per les dones estrangeres 
és major que el de les dones catalanes, que també 
els tenen en edats més primerenques. Entre els 18 i 
29 anys, el 39,2% de les dones estrangeres residents 
a Catalunya, ja havien tingut algun fill, mentre que 
en el cas de les dones catalanes, a les mateixes 
edats, només 1'11,8% eren mares. 

Destaca el nombre de mares estrangeres amb tres o 
més fills (3,5%), si bé la població estrangera no 
conforma un grup amb comportament reproductiu 
homogeni, motiu pel qual es combinen calendaris i 
nivells de fecunditat diferents associats a les 
diverses nacionalitats. Aixi per exemple. entre les 
dones de 15 a 49 anys procedents de la UE, el 
percentatge de dones amb fills arriba al 48,5%, en 
canvi, en les dones africanes el valor s'incrementa 
al 64,5%. En aquest col·lectiu, el 25,5% de les dones 
en edats reproductives han tingut 3 fills o més. 

Dones de 15 a 49 anys segons nacionalitat i nombre 
de fills nascuts vius. catalunya. 2007. 
% Nadonalltat estrangera 
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Per a més informació: 
http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/ 
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Glossari 
Coneixement de llengües 
• Una persona entén una llengua quan és capaç d'entendre una 
conversa sobre un tema corrent. 
• Una persona sap llegir una llengua quan és capaç de llegir 
textos corrents, com anuncis, noticies de diari, etc. 
• Una persona sap parlar una llengua quan és capaç de mantenJr 
una conftna sobre un tema corrent. 
• Una persona sap escriure una llengua quan és capaç de 
redactar note.s, postals, etc., amb correcció suficient, encara que 
DO sigui total. 

Dimensió mitjana de la llar 
Quocient entre la xifta total de persones que viuen a l'habitatge 
familiar i el nombre de llan. Expressa el nombre mitjà de 
persones per llar. 

Famma 
Grup de dues o més persones que resideixen en el mateix 
habitatge familiar i estan vinculades per llaços de parentiu, 
siguin de sang o polltics, amb independència del seu grau. 

Uar 
Conjunt de persones que resideixen habitualment en el mateix 
habitatge. Es poden distingir dos tipus de llars: les unipenonals, 
formades per una sola persona. i les multipersonals, formades 
per dues o més persones. 

Nucli familiar 
Unitat jeràrquica intermèdia entre l'habitant i la famllia. Pot ser 
de quatre tipus: parella sense fills, parella amb un o més fills, 
pare amb un o més fills, i mare amb un o més fills. Per formar 
part del nucli familiar dels seus pares, els fills no han d'estar 
aparellats ni tenir fills. 

m Generalitat de catalunya 
lnlltHut d'Elltedíetlca 
de C&talunya 

Nudl monoparental 
Nucli familiar format per un sol progenitor i un o més fills. 

Primera llengua 
llengua o llengües que la persona ha parlat primer a casa seva. 
Es considera que aquesta llengua ha estat transmesa 
familiarment i adquirida en el procés de socialització de 
l'individu. 

lndax de mascullnltat 
Qu.ocient entre el total de població masculina i el total de 
població femenina. S'expressa en tant per cent. 

llpus de llar 
Màxim niwll de desagregació de la classificació de les llars 
segons les relacions de parentiu de les persones que la 
componen. Les llanes classifiquen d'acord amb la identi11.caci.6 i 
la quantificació dels nuclis familiars. Els nuclis poden estar 
compostos per un matrimoni o una parella sense fills, un 
matrimoni o una parella amb fills o per un sol progenitor (pare o 
mare); en aquest lll.tim cas es denominen monoparentals. Des 
d'aquesta perspectiva es distingeixen quatre tipus de llars: 
• Uan unipersonals formades per persones que viuen soles. 
•llars de dues persones o més que poden estar emparentades o 
no, pero que no formen un nucli familiar. 
• Uan amb un nucli. 
• Uan amb dos o més nuclis. 
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