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1. Introducció 

Durant els darrers anys del segle vint i principis del segle vint-i-u hi ha a Catalunya un 

procés d’integració dels fluxos migratoris estrangers al mercats laboral autòcton. El 

canvi migratori de Catalunya, que juntament amb altres llocs d’Europa ha passat a ésser 

país d’immigració (Muñoz i Izquierdo, 1989), fa que en el conjunt del territori català es 

registri durant els últims anys una migració neta positiva de persones. 

Entre tot aquest gran grup, hi ha un percentatge de població que ocupa llocs qualificats 

sigui en indústries, en institucions financeres o com a professionals independents. 

Precisament, l’estudi que aquí es presenta es centra en la identificació del perfil i 

l’anàlisi d’alguns factors que la població immigrant qualificada afronta en els mercats 

laborals dels països hostes. És a dir, els incentius, les avantatges, les necessitats 

laborals, les bones pràctiques i altres circumstàncies que condicionen l’arribada i la 

integració del col·lectiu immigrant qualificat en el mercat laboral. En concret, i seguint 

amb l’àmbit d’estudi del treball de recerca “La trajectòria al Poblenou del segle XXI. 

Factors de localització de l’actual transformació econòmica”, es considera el personal 

qualificat immigrat d’algunes empreses localitzades al Pla 22@Barcelona1.  

 

L’estudi s’estructura en 5 capítols. El primer és aquesta introducció. El segon n’és la 

metodologia emprada en la recerca, que precedeix el tercer, el qual presenta una 

panoràmica general sobre els estudis fets en relació a població immigrada qualificada. 

En aquest capítol també s’inclou un apartat en què es presenten aclariments i alguns 

conceptes utilitzats per definir el que s’entén per persones i treball qualificats. Es tracta 

bàsicament de l’estat de la qüestió des de la perspectiva del coneixement sobre el 

fenomen en qüestió. 

El següent capítol es centra principalment en l’anàlisi de les dades qualitatives i 

quantitatives obtingudes amb la realització de les entrevistes en profunditat. 

L’explotació sobre la situació activa i laboral de la població immigrada qualificada 

quant als indicadors més rellevants com el nivell d’activitat per sexes i edat, la situació i 

categoria professional, el sector d’activitat, les condicions laborals i els aspectes 

relacionats amb la contractació (procés de selecció i contractació), els motius de la 

                                                 
1 El Pla 22@Barcelona és una proposta de renovació urbanística i econòmica per mantenir el caràcter 
productiu del barri del Poblenou a través del desenvolupament d’activitats relacionades amb el sector de les 
noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i aquelles que estan relacionades amb la investigació, el 
disseny, l’edició, la cultura, l’activitat multimèdia i la gestió de les bases de dades i del coneixement (Ajuntament de 
Barcelona, 2000) 
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migració, i les situacions i les problemàtiques vàries, permet fer una aproximació de 

l’evolució i les principals característiques sociodemogràfiques de la població.  

A continuació, en el cinquè capítol, es sintetitzen els principals resultats i conclusions 

que ha aportat la realització d’aquest estudi. Finalment, en el capítol sisè es recopila la 

bibliografia. 

 

2. Metodologia 

La metodologia plantejada en aquest estudi comprèn mètodes qualitatius i, en menor 

mesura quantitatius, que es duen a terme a través de treball de recerca bibliogràfica i de 

treball de camp. Ambdós mètodes s’utilitzen de manera complementària a fi i efecte 

d’estudiar la complexitat de participació del personal qualificat immigrat en empreses 

de l’entorn 22@Barcelona.  

 

Així, la metodologia d'aquesta investigació té tres elements: 

 

(1) Recerca bibliogràfica per a la construcció del model teòric sobre personal 

qualificat. Per a fer el seguiment dels continguts i determinar les característiques de la 

recerca i les seves implicacions territorials, es documenta la bibliografia rellevant tant a 

nivell nacional com internacional. D’aquesta manera, la investigació contextual aporta 

una informació útil de gran importància per l’elaboració del treball teòric i pràctic 

(treball de camp) i per l’obtenció dels resultats finals. 

(2) Realització del treball de camp a través d’entrevistes en profunditat a diferents 

interlocutors d’empreses del 22@Barcelona. Un total de quatre persones, la majoria 

caps de recursos humans o de selecció, formen part d’aquesta mostra inicial que 

s’ampliarà durant el curs de la tesi doctoral.  

Així doncs, a partir dels plantejaments teòrics de la metodologia qualitativa es fa 

aquesta sèrie d’entrevistes2, per consolidar les impressions dels entrevistats/es i obtenir 

una mostra que no permet extrapolar però sí que permet fer estudis sectorials 

aprofundits. Les entrevistes sobre les quals es centra l’atenció en aquest apartat són les 

                                                 
2 “L’entrevista és un intercanvi verbal, entre dues o més persones, una de les quals intenta obtenir 
informació o manifestacions d’opinions o creences de l’altra o les altres per a l’estudi analític de la 
investigació o per contribuir en els diagnòstics o tractaments socials. 
Permet recollir informació sobre esdeveniments i aspectes subjectius de les persones: creences i actituds, 
opinions, valors o coneixement, que d’altra manera no estarien a l’abast de l’investigador.” (Brunet, 
Pastor, Belzunegui, 2002, p. 261). 
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que solen denominar-se com entrevistes en profunditat fetes a una sola persona (Ruíz 

Olabuénaga, 1996; Taylor i Bogdan, 1987).  

El primer pas per a la realització de les entrevistes és determinar els individus a 

entrevistar. Per a la selecció es fa servir el sistema reputacional (Fainstein, 2002). 

Mitjançant aquest sistema es pot conèixer a persones clau a entrevistar. Un cop queda 

definit el grup, es comença amb la realització de les entrevistes previ contacta per 

telèfon i correu electrònic amb les persones interessades. 

(3) Paral·lelament a l’entrevista, l’entrevistador fa un diari de camp per apuntar les 

idees més representatives. És a dir, l’entrevistador recull tot aquell grup d’idees captives 

que es troben en la seva ment, que ha pogut observar en les entrevistes i que no han 

quedat reflectides en l’enregistrament. El diari de camp serveix també per a discutir i 

definir el filtre que permet fer la transcripció i l’anàlisi de les entrevistes.  

 

3. Delimitació del fenomen treball qualificat immigrat. Temes abordats en la 

literatura científica 

La mobilitat de treballadors qualificats no és un fenomen nou i únic de finals del segle 

vint i principis del segle vint-i-u. La migració de persones qualificades té una llarga 

història i ha estat parcialment recollida en els estudis sobre l’exili o l’èxode de 

científics. En aquest sentit Pascual de Sans i Cardelús (1991) sintetitzen les dificultats 

de delimitar els grups socials que entren en el conjunt de la migració tant específica com 

és el de les persones qualificades. En primer lloc, estableixen la delimitació de personal 

qualificat per exclusió. És a dir, es tracta de la migració de persones que no són obrers o 

treballadors, excloent també els treballadors de l’ampli sector de serveis. Altrament, es 

pot fer una segona delimitació per professions (enginyers, químics, advocats...) on el 

criteri bàsic és el nivell de formació establert per títols acadèmics. En tercer lloc hi ha la 

delimitació per activitats on s’hi barreja l’activitat tècnica, artística, experiència o 

estatus social. 

Els mateixos autors mencionen altres variables rellevants com és l’espai, que serveix 

per definir o classificar les persones (origen, nacionalitat, procedència...), i el temps que 

distingeix migrants temporers i permanents. Una tercera variable significativa per les 

migracions de persones qualificades és el marc institucional en referència als 

desplaçaments que es fan a l’interior d’una empresa (sovint multinacional). La quarta 

variable està relacionada amb el caràcter del trasllat que permet distingir les migracions 

de caire laboral (o lliure) de caire polític (refugiats, exiliats, etc). 
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Pel que fa el tipus de migració és destacable l’anomenat èxode de científics o savis 

(brain drain) com aquella migració que ha generat més estudis i que, històricament, ha 

estat la primera en plantejar-se. És el cas dels migrants escollits per la seva graduació 

universitària (Johnston, 1990) o de científics dedicats tant a l’ensenyament universitari 

com a la investigació en centres de recerca (Schlottmann i Herzog, 1987). Un segon 

tipus de migració està relacionat amb l’emergència de les multinacionals i el moviment 

de tècnics i directius entre empreses (Beaverstock, 1990). 

Pel que fa el tipus de mobilitat, els estudis sobre migracions de científics conceben 

aquestes com un procés de canvi de residència definitiu. Només en el cas de migració 

d’estudiants i en treballs recents es planteja el retorn com a possibilitat. 

 

La realitat actual, amb una internacionalització de l’economia i un increment notable 

dels intercanvis de tot tipus, té encara poques referències a l’espai de Catalunya i 

Espanya (CTESC, 2006). Com s’ha vist a la literatura és difícil acordar la definició 

sobre el que s’entén per persones altament qualificades ja que no és un grup homogeni. 

Normalment se’ls sol incloure dins de l’àmplia categoria de professionals, directius i 

tècnics especialistes, els quals, generalment, tenen estudis de tercer grau o d’un nivell 

equivalent. 

Una manera d’aproximar-se a una definició comuna sobre persones i ocupacions d’alta 

qualificació és a través dels sistemes de classificació d’ocupacions comunament 

utilitzades amb finalitats estadístiques a escala nacional i internacional (CTESC, 2006). 

En aquest sentit, el sistema internacional per a la classificació d’ocupació és la 

Classificació d’Ocupació Estàndard Internacional, versió de 1988 (ISCO-88). L’actual 

ISCO-88 substitueix l’ISCO-68 i és l’últim sistema adoptat per l’Organització 

Internacional de Treball (OIT). La qualificació segons l’ISCO es defineix com 

l’habilitat de dur a terme tasques i deures d’una professió determinada. L’ISCO-88 

distingeix entre el nivell d’habilitat, que és una funció de la complexitat i la gamma de 

tasques i deures implicats; i l’especialització de l’habilitat. Això estableix una relació 

entre el camp del coneixement requerit, les eines i la maquinària utilitzades, els 

materials treballats o amb els quals s’ha treballat, així com els tipus de 

mercaderies/productes i serveis realitzats. 

En el cas d’Espanya, l’Institut Nacional d’Estadística (INE) adopta un sistema de 

classificació d’ocupacions (CNO-94), i la separació/repartiment de qualificacions, 
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fortament basada en les definicions i classificacions presentades per la ISCO-88 

(Taula1). 

         Taula1. Grups principals CNO-94 i ISCO-88 
 

         * Escala de treballador qualificat (4t) a no qualificat (1r) 

 
Grups principals CNO-94 

Nivells de 
qualificació 

ISCO* 

Grups 
principals 
ISCO-88 

CNO1. Direcció de les empreses i de les 
administracions públiques 

-- ISCO1 

CNO2. Tècnics i professionals científics i 
intel.lectuals 

4t ISCO2 

CNO3. Tècnics i professionals de suport 3r ISCO3 
CNO4. Empleats de tipus administratiu 2n ISCO4 
CNO5. Treballadors dels serveis de restauració, 
personals, protecció i venedors de comerços 

2n ISCO5 

CNO6. Treballadors qualificats en l’agricultura i la 
pesca 

2n ISCO6 

CNO7. Artesans i treballadors qualificats de les 
indústries manufactureres, la construcció i la 
mineria, excepte els operadors d’instal.lacions i 
maquinària 

2n ISCO7 

CNO8. Operadors d’instal.lacions i maquinària i 
muntadors 

2n ISCO8 

CNO9. Treballadors no qualificats 1r ISCO9 
CNO10. Forces armades -- ISCO10 

         Font: www.ine.es

 

4. Aproximació als resultats obtinguts 

Una vegada realitzades, transcrites i analitzades les entrevistes, es seleccionen les cites o 

fragments d’entrevista que millor il·lustren el discurs que explica i discuteix els resultats 

amb la hipòtesi de treball. Aquestes cites són opinions dels diferents agents. Cadascuna 

d’elles ve identificada per un perfil per a preservar la identitat i privacitat de les 

persones entrevistades (EMP 1, 2, 3 i 4). A continuació es descriuen alguns dels 

resultats obtinguts. 

Les quatre empreses qüestionades queden emmarcades perfectament en els marcs 

objectiu definits pel 22@Barcelona. En tots els casos es tracta d’un tipus o altre 

d’activitat @ que està en relació amb el sector TIC, Serveis, i Centres de saber 

(www.22barcelona.com). Per tant, l’estructura d’empresa i el producte desenvolupats en 

les empreses aquí considerades sí que queden inclosos en el tipus d’empresa tecnològica 

definida per la zona (Taula2). Tanmateix s’observa que la pròpia activitat dóna un 

producte amb un àmbit de mercat de treball internacional. En aquest sentit, tals 
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activitats s’encabeixen en l’anomenada nova economia3. Per tant, el pressupost d’un 

àmbit de treball més enllà de lo local es confirma en les empreses considerades.  

        Taula2. Activitat i nombre de personal de les empreses 

Empresa Activitat Personal 

EMP1 Sistemes informàtics i disseny de software en 

navegació, aeronàutica i enginyeria industrial 

130 

EMP2 Programació de televisió  200 

EMP3 Traducció i interpretació, organització de jornades i 

actes, i consultoria 

26 

EMP4 Proveïdor de serveis informàtics 1100 

        Font: Elaboració pròpia 

En la mateixa Taula2 s’observa la grandària de les plantilles. En aquest sentit es tracta 

d’empreses de Petites i Mitjanes Empreses-PIME4 amb un nombre de persones que 

oscil·la entre les 40 i les 200. Excepcionalment l’EMP4 presenta una plantilla molt més 

nombrosa amb un total de 1100 persones. 

La major part del conjunt de personal pertany a la categoria 4a i 3a considerant el nivell 

de qualificació ISCO segons la Classificació d’Ocupació Estàndard Internacional. És a 

dir, es tracta de treballadors qualificats de direcció de les empreses i de les 

administracions públiques i de tècnics i professionals científics i intel·lectuals. 

Numèricament correspon al voltant del 80-90%, a excepció de l’EMP2 que és del 50%. 

A continuació, hi ha algun fragment extret de les respostes dels entrevistats que denota 

el fet: 

Exacto, pues de todo este personal de Barcelona para nivel de personal cualificado, 
hablamos de cualificados en relación con ingenieros de técnicos para arriba, es de 
un 90 por ciento...porque luego un 10 por ciento ya es más digamos la parte de 
administración que aquí puede haber cualificados como no cualificados [EMP1]. 
 
La mayoría son licenciados en traducción e interpretación y...la mayoría he, 
sobretodo los que son gestores de proyectos, son licenciados en traducción e 
interpretación. Y luego pues hay un poco de todo. Luego también hay licenciados 
en empresariales o en económicas que son más los que están en el departamento de 

                                                 
3 El procés de mundialització econòmica, una revolució tecnològica sense precedents i els importants 
canvis en els patrons de consum de les famílies dibuixen una nova realitat econòmica, que definim amb el 
denominador comú de nova economia (Vilaseca, Cabañero, Torrent, 2005) 
4  Segons la nova normativa europea, es considera PIME les empreses que tinguin menys de 250 
treballadors, que tinguin un volum de negoci anual de fins a 50 milions d'euros o amb un balanç general 
anual no superior a 43 milions d'euros, i que no estiguin participades del 25% o més del seu capital o dels 
seus drets de vot  d'una altra empresa, o conjuntament a varies empreses que no compleixin els requisits 
del nombre de treballadors i facturació (CIDEM). 
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ventas y luego pues hay, bueno, en administración también hay una persona 
licenciada en empresariales. Depende, hay muchos licenciados [EMP3]. 
 
Amb estudis tots...El tipus d’estudis són universitaris el 80%. En general, però vaja 
es una proporció que si dius és a Barcelona pues si...segurament no seran 80 seran 
78 o un 82 % però aproximadament és aquest. I la resta també són amb estudis de 
FPS amb grau o com a mínim fins aquí. Vull dir les llicenciatures, bueno les 
enginyeries que acostumem a contractar pues són les tecnològiques, informàtica 
tant la tècnica com la superior, telecomunicacions, industrials i ara últimament com 
que tenim la situació del mercat avui en dia es de pleno empleo en aquest sector 
estem com altres vegades a la història ha passat a buscar perfils de..., ni que sigui ja 
de ciències, o sigui els matemàtics, els físics, els químics…,aquests també. Fem 
cursos de reciclatge i aprenentatge i això i els incorporem a la plantilla perquè 
realment tenim molta demanda per part dels clients per fer projectes i això però 
cada vegada en el mercat no sé què passa, però cada vegada la gent estudia menys i 
hi ha menys estudiants de carreres tecnològiques, no [EMP4]. 

 

I d’aquest 90% de treballadors qualificats, un 10-15% estaria format per persones 

immigrades. 

Luego de toda esta gente que tenemos aquí, únicamente en Barcelona, cuenta un 10 
o un 15 por ciento de personal extranjero...extranjero, extranjero!! Fuera de España 
y fuera de Cataluña [EMP1]. 
 
Un percentatge exacte no te’l puc dir però a l’ igual et dic un 10% i és un 15 o és 
un 25, que no sé. Jo diria que no més del 10 però vaja...ho miro, no [EMP4]. 

 

L’origen o la procedència del personal estranger immigrat en les empreses entrevistades 

és de caire nacional (de fora de Catalunya i en el context espanyol), europeu (la zona 

UE-27), i algun cas esporàdic de la resta del món (Estats Units, per exemple). La raó 

bàsica que explica aquests orígens és la proximitat o la llengua de comunicació amb els 

clients. 

Tenemos muchos franceses, esto es debido a nuestra actividad sobretodo a nivel 
espacial porque nuestros clientes son franceses [EMP1]. 
 
Muchos vienen de Zaragoza por ejemplo...muchos...bueno mucha gente...de los 
que vienen de fuera de Cataluña pues vienen...si la mayoría vienen o desde Bilbao 
o País Vasco o de Zaragoza. Bueno son las dos fuentes que tenemos y ellos 
también vienen solos por decirle de alguna forma. Y Zaragoza ya me imagino que 
es más por proximidad con la familia viene a Barcelona pero no está lejos de sus 
raíces. Le dices a un gallego venir a Barcelona...pues hombre, le costaría, le 
costaría. Aragón ya queda más cerca no [EMP1]. 
 
Hay de Polonia, de Suecia, Alemania y Estados Unidos. Y una chica de 
Inglaterra...que es inglesa [EMP3]. 
 

En general es dóna que l’edat del personal estranger contractat és jove, al voltant dels 

30-40 anys. 
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La edad media de la empresa estamos en 33 y ellos entran en esta edad más o 
menos...si, entre 25 y 35 años para hacer una franja no se si demasiado grande o no 
pero para que sea lo más amplio posible entre 25 y 35 más o menos...personal 
relativamente joven [EMP1]. 
 
Ara mateix, no tan jove, de totes les edats. Més aviat tiren el perfils sèniors. No és 
que existeixi una relació directa entre sènior i (...) però si que se’n van la gent amb 
coneixements...inclús equips de la nostra direcció s’han traslladat allà [EMP4]. 
 
Si, oscilan entre los 23 y el mayor que tiene 40 [EMP3]. 
 
Joven, si. Yo creo que igual...de 30...32 años. Porque quien más quien menos...hay 
algunos que igual son de 34...35...37 pero hay muchos más jóvenes [EMP2]. 

 

Diferenciat per sexes, el personal tendeix a ser predominantment masculí en aquelles 

empreses dedicades a l’enginyeria industrial (EMP1) i serveis informàtics (EMP4), 

mentre que la proporció és més igual o superior, pel que fa dones, en les altres 

empreses. 

 
No, desgraciadament, la proporció d’homes dones que tenim a la companyia és 70, 
30 aprox., homes 70 %, però bàsicament...com que nosaltres contractem gent que 
ha fet estudis tècnics i ens els estudis tècnics la proporció d’homes i dones que hi 
ha, és la que hi ha, la nostra plantilla és un reflex, es manté la proporció [EMP4]. 

 
La mayoría son hombres. Y tampoco por preferencia nuestra, es que también se da 
el caso que te vayas a Francia o España o cualquier otro sitio las ingenierías, pues, 
no hay chicas. Seguramente que dependiendo de las ingenierías, pues nosotros 
trabajamos con telecos e informáticos y son muchos hombres. El porcentaje de 
mujeres en la casa es bajísimo y porque en administración somos más mujeres y lo 
vamos subiendo un poco pero a nivel técnico muy poquitas. [EMP1]. 
 
Mujeres casi todas. Es que esta empresa el 90 por ciento de la plantilla son 
mujeres. En el mundo de la traducción hay muchas mujeres [EMP3]. 
 
60 por ciento mujeres, y 40 por ciento de hombres. En la parte técnica, igual hay 
más hombres que mujeres...sobretodo en todo lo que es decorados y esto. Bueno es 
que no hay chicas...porque es un trabajo en que hay que levantar mucho peso. Pero 
en el resto, en la parte informativos también, hay muchas mujeres. No igual es un 
60 y un 40 [EMP2]. 
 

El perfil de personal qualificat estranger, a nivell de estat civil, acostuma a ser solter i 

sense família. 

Muchos están a titulo individual. A ver, ahora ya no, por la fuerza de la vida pues 
unos ya tienen pareja o familia ya aquí porqué llevan muchos años pero por decir la 
familia ascendiente no, no la tienen aquí. Todos o casi todos la tienen en Francia y, 
o los por ejemplo los no catalanes también la tienen [EMP1]. 

 
La residència habitual dels estrangers incorporats a les empreses és la ciutat de 

Barcelona. En alguns pocs casos la perifèria de la mateixa ciutat. 
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En Barcelona, casi todos en Barcelona, muy pocos van fuera de la área 
metropolitana. Supongo que al no tener a nadie, cuando se vienen a instalar 
aquí...pues la gracia es vivir en Barcelona [EMP1].  
 
Todos, todos viven en Barcelona ciudad...si, si,...todos [EMP3]. 
 

Després de la primera experiència laboral el personal estranger s’acostuma a quedar. Es 

dóna també el cas de canvi d’empresa per passar-se a la competència. 

Por ejemplo de los extranjeros que tenemos, muchos se quedan aquí y si cambian, 
cambian de empresa. Creo que tuvimos el caso el año pasado de una persona que 
sabemos que ha vuelto a Francia, pero entre que tenemos poca rotación y…los 
franceses se quedan normalmente, se quedan en Barcelona [EMP1]. 
 
La idea es venir, y vienen aquí porque les gusta España, porque les gusta 
Barcelona. Y la idea es que vienen aquí y se quedan...no se si para toda su 
vida...pero la idea es que se quieren quedar...una temporada...o sea...años [EMP3]. 

 

Els motius o reclams per part de la migració de personal s’explica per la unió de dos 

factors, l’atractivitat del projecte i de la ciutat, i la qualitat de vida. 

A ver...creo que les gusta por dos cosas, porque Cataluña no es tan española y es 
muy europea, y el tiempo que hace aquí...el clima clarísimamente. No puedes 
comparar la vida que puedes tener en España por el clima, pero más la parte litoral. 
Si vas a León, el clima tampoco es muy bueno, más frío. Pero yo creo que el clima 
y la calidad de vida, aunque Barcelona es una ciudad cara, pero valoran la calidad 
de vida. Y a parte por ejemplo los recién licenciados es su primera experiencia de 
trabajo. Nada les proponemos de trabajar en proyectos muy atractivos y esto no lo 
van a encontrar en cualquier ingeniería [EMP1]. 
Lo que te decía, es una empresa que quizás cuando empezó era una ingeniería, pues 
trabajábamos en el sector automóvil, no tiene el atractivo que puede tener hoy en 
día, pero, digamos, el objetivo de dirección era ir hacia a proyectos de alto valor 
añadido. Con mucho atractivo para supuestamente poder atraer ingenieros de cierto 
nivel digamos, o que tengan ciertas aptitudes...y esto pues supongo para los 
extranjeros igualmente, no se, yo cuando vienes de fuera y ves que vas a trabajar 
para una empresa que trabaja en temas espaciales o bueno pues, tanto por los 
españoles cómo para los extranjeros. A ver si la empresa estuviera en otro sitio no 
sé si…quiero decir que lo que representa Barcelona también tiene su peso en la 
decisión. Porque quizás si estuviera...bueno en Madrid quizás también...creo...si 
estuviera en otra ciudad...no sé si tuviera tan impacto...no lo creo...como el que 
tiene aquí. Se junta el atractivo del proyecto con el atractivo de la ciudad o de la 
calidad de vida por decirlo de una forma más general [EMP1]. 
 

Hi ha un tercer factor que s’ajunta als dos explicats anteriorment. És a dir, la variable 

professional que permet la promoció laboral per part del treballador (pot coincidir 

aquest fet amb un fort creixement de l’empresa).  

Nosaltres tenim, tornant al trasvàs diguéssim d’empleats entre Barcelona i Madrid 
(Madrid Barcelona), per nosaltres estratègicament...el creixement de la companyia 
està a Madrid, amb lo qual, s’està afavorint tots els trasllats de qualsevol part 
d’Espanya cap a Madrid (…). Llavors amb això nosaltres si que tenim una política 
interna que abans d’anar a buscar personal de fora de la companyia oferim als 
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nostres empleats la oportunitat de poder millorar o promocionar-se o el que sigui a 
les vacants i presentar-se a les vacants internes que tenim, independentment de si 
ells estan a Barcelona i la vacant surt a Madrid. Si se’n vol anar, pues, i més o 
menys encaixa al perfil i és una oportunitat per a ells [EMP4]. 

 
En el cantó oposat, és a dir per part de l’empresa que contracta, els valors principals i 

les variables que més es tenen en compte per la incorporació de personal estan en el fet 

de la titulació i estudis i, paral.lelament, de l’ambició i ganes d’aprendre. 

S: por ejemplo, en el último año, nosotros hasta hace unos años, lo grueso de los 
que incorporábamos eran licenciados...recién licenciados. O sea que realmente lo 
que mirabas era la titulación y la actitud, gente con ganas de aprender, gente 
motivada, gente que ves que le llama la atención trabajar... [EMP1]. 
 
A ver, en las entrevistas que he echo hasta ahora lógicamente que cumplan con los 
requisitos que se necesitan para cubrir el puesto. Luego se hace una entrevista 
personal y bueno, sobretodo que sean personas de trato, que sean fáciles de integrar 
en el equipo. No que sea una persona muy preparada pero que en las relaciones 
personales sean cero...no. Y bueno formación si pero, bueno también se sabe pues 
que no siempre se tiene formación en todo lo que necesitas...pues bueno, se forma 
y ya está. Más que nada eso, que sea una persona pues de trato, que las relaciones 
personales con esta persona sean, sean fáciles, y luego, lógicamente bueno la 
formación que tenga, no hace falta que sea 100 por 100 en todo lo que pedimos, 
pero en algunas cosas si. Y en lo que no se le pueda enseñar...pues se le 
formará...para que adquiera los conocimientos que necesite [EMP3]. 
 

De fet, i lligat amb l’aspecte anterior, la contractació d’aquest personal no es deu a un 

dèficit general per part de la població autòctona (catalana o espanyola) que no es capaç 

de cobrir un lloc qualificat, sinó a la demanda per part dels estrangers.  

No, a nivel técnico no, no los encontramos mejores en Francia o en España. De 
hecho las carreras son similares aun que hay algunas diferencias, de todas formas. 
Pero realmente a nivel técnico no hemos encontrado diferencias. Únicamente es el 
tema del francés que para nosotros es un problema, no encontramos técnicos 
españoles que hablen francés...a nivel técnico muy bien pero esta parte del 
idioma...ingles los encontrarás, pero en francés no los encontramos [EMP1]. 

 

Tot i així, en alguns casos, si que hi ha situacions de dèficit per qüestions derivades de 

la llengua (degut a un tipus de client de l’empresa que requereix nadius amb parla 

perfecta d’anglès o francès, per exemple) o per coneixements tecnològics puntuals que 

sí que expliquen la contractació de personal qualificat estranger. 

 
Tornant a lo de fora de Espanya, sí, a vegades es necessiten tècnics qualificats que 
només coneixen alguna tecnologia i que és difícil de trobar o que si que n’hi ha, 
però n’hi ha pocs, o els que estan ja estan ocupats, no els podem agafar. Llavors si 
que demanem a fora però com que som una multinacional, demanem als nostres 
diguéssim, aliats, altres països que siguin ells que ens ajudin. De fet hi ha una eina 
corporativa internacional que permet fer això. I hi ha una política corporativa que 
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nosaltres li diem the job protection que permet fer durant un temps, un any o dos 
anys o fins a tres anys, intercanvis d’empleats [EMP4]. 
 
A nivel técnico por ejemplo pues, da la casualidad que es del País Vasco donde 
hemos notado que hay más gente que habla francés. Y luego bueno pues 
últimamente hemos incorporado más gente que venía de la parte Aragón. Bueno, 
claro, ellos estudian allí y no hay salida [EMP1]. 
 
No, nosotros no es que pidamos que sean de fuera pero tienen que saber como 
mínimo inglés muy bien. Entonces normalmente eso se da en gente que es de fuera. 
Pero en este caso se trata de gente contratada directamente para el departamento de 
ventas internacional, con lo cual el inglés, un buen nivel de inglés, es 
imprescindible y bueno normalmente, no se sabe porque es gente que, que viene de 
fuera...de países donde...[EMP3]. 

 
El mètode més utilitzat per la captació de personal nacional i estranger és el propi filtre 

de l’empresa. La base de dades o la borsa de personal registrada de l’empresa així com 

la web actualitzada amb notícies i ofertes de treball. En un darrer cas les empreses de 

selecció via internet (borses de treball de Infojobs, Monster) també són un altre recurs o 

mètode utilitzat. 

Muchos de estos franceses que entraron lo que hicieron es primero hacer sus 
practicas y se quedaron. O sea que no es que residieran antes en Barcelona o en 
Cataluña si no que vinieron a hacer practicas y a raíz de estas practicas y la oferta 
de trabajo que les hemos hecho vinieron a residir realmente se quedaron de forma 
definitiva. Algunos de ellos no, ya estaban aquí, cambiaron de trabajo y vinieron a 
trabajar a la empresa. Y también bueno tenemos gente que no pasó por practicas si 
no que también hemos recogido los hemos buscado fuera y ahora residen todos. 
Todos están de algunas forma indefinidos, contractos indefinidos por lo menos de 
larga duración y ahora residiendo aquí [EMP1]. 
O sea que volvemos un poco a retomar contacto con  becarios. Es una buena forma 
para nosotros que entren, porque así puedes valorar en seis meses a nivel técnico. A 
ver, claro, no pueden aportar, son becarios, están acabando la carrera...Bueno pues 
lo que pueden aportar es a nivel de actitud. O sea que en estos 6 meses puedes 
valorar normalmente un poco la actitud de la persona. Cuando son recién 
licenciados, que sean extranjeros o no, lo que buscas es, claro, una titulación, 
porque esto te da unas bases, que las necesitamos y luego una actitud. Cuando 
buscamos perfiles más altos si que vamos a buscar la experiencia. Y si puede ser 
experiencia en los sectores que nosotros trabajamos es perfecto [EMP1]. 
Nosotros contamos de forma general, entre que abrimos un proceso y se incorpora 
una persona, 8 semanas...porque cuenta que abre el proceso, lo abrimos 
normalmente en Infojobs o en Monster, y luego, hemos abierto en Monster para 
poder tener acceso más a extranjeros [EMP1]. 
 
Lo que es el procedimiento básico es: cuando se quiere cubrir un puesto de trabajo, 
primero se habla con la gente de la empresa, si tienen a algún conocido que reúna 
los requisitos que se necesitan y si estaría interesado en trabajar o en cambiarse de 
trabajo, y si la respuesta es negativa pues, entonces se ponen anuncios en diversos 
medios...en los periódicos, o a través de empresas de selección de personal, o a 
través de internet [EMP3]. 
Pues, sinceramente, el boca a boca...gente que conocemos...gente que 
conozco...claro...o gente...por ejemplo ahora ha entrado a trabajar una chica que 
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había estado con nosotros de becaria...y entonces bueno, salió este puesto y le 
interesó y bueno...como cumplían los requisitos, ya sabe como va todo, ya sabe 
como trabajamos...pues mejor que...esto... [EMP3]. 
 

En menor mesura, la convocatòria es fa a través d’anuncis sectoritzats de premsa 

especialitzada o revistes. 

Els anuncis de premsa si que els fem, per exemple a Barcelona quan volem cobrir 
els llocs de vacants que tenim aquí a Catalunya, publiquem en uns mitjans, i si ho 
fem a Madrid publiquem en molts altres que no són els mateixos, perquè bueno 
tenen més incidències. Aquí Barcelona tiren més determinat diari i a Madrid té una 
tirada més grossa un altre [EMP4]. 
 
No lo utilizamos porque, porque es caro y porque las veces que lo utilizamos no 
nos ha dado mucho resultado. Donde nos ha dado resultado fue en Francia. Para 
reclutar justamente al personal de Guayana si que hacemos publicaciones en 
Francia, no en periódicos si no en revistas especializadas para informáticos. Yo 
creo que, hoy en día, la gente va más hacia las tecnologías tipo...Internet, para 
buscar trabajo. Yo el periódico, a ver, no creo que si preguntas a los ingenieros que 
tenemos en la casa, para buscar trabajo no creo que mirarían en el periódico 
[EMP1]. 
 

La llengua de comunicació de l’empresa és el català i el castellà (indistintament), i molt 

sovint l’anglès com a llengua de comunicació internacional. 

És català. El que passa és que si que tenim problemes, perquè clar moltes vegades 
l’idioma parlat depèn de l’interlocutor o anglès o castellà o català. L‘idioma escrit, 
que en general ho fem per mails té un handicap i és que, alguns membres de la 
direcció són  de fora, són brasilenyos o són alemanys o són de UK. Llavors per a 
ells castellà justet i anglès preferible. Amb la gent de Madrid? Català pues que fan 
un esforç perquè no l’entenen no...i entre la gent que es catalana d’aquí pues fer-lo 
en castellà és un esforç perquè no estan acostumats. El problema de tot plegat és 
que si tu ja saps que t’adreces a un interlocutor que és castellà ja l’hi fas en castellà, 
el problema és que moltes vegades és que els mails es van enganxant una amb 
l’altra, jo parlo amb tu, després aquí però mira això l’hi passarem a fulanito que no 
sé què. Al final acaba arribant tota aquella història de mails consecutius una darrera 
de l’altra, que expliquen que és el que està passant en aquell problema, en català i 
en un moment donat passar-lo al castellà perquè hi ha un interlocutor que es 
castellà i que no s’entera de res de lo que estava en català. Si alguna vegada si que 
hem tingut no problemes però si dificultats. No existeix una política clar de: aquí 
se escribe castellano [EMP4]. 
 
Si lo usamos pero más a nivel, bueno entre dos o tres personas. Pero en las 
reuniones por ejemplo que se hacen bueno son en inglés, porque hay dos personas 
de estas que están aprendiendo, saben castellano pero bueno, según que quieran 
expresar pues lo tienes que decir en inglés...porque todavía no tienen la facilidad 
para expresarse en castellano. Y si no en castellano, porque vamos, cuando 
hablamos con Madrid tiene que ser en castellano. O sea que, y yo...más o 
menos...si...la verdad es que castellano e inglés [EMP3]. 

 
Tot i això hi ha empreses que utilitzen únicament el castellà. 

 
A nivel del idioma además nosotros, por ejemplo es una empresa catalana, pero el 
catalán no es un imprescindible para trabajar en la empresa. Con tal de que 

Pàgina 14 de 18 



entiendan el español ya…Y luego todos lo entienden...ya llevan años aquí y los que 
no llevan años ya lo entenderán al cabo de dos o tres años ya está. Yo la primera, 
no lo hablo, lo entiendo, pero no lo hablo mucho...se me hace un mundo 
hablarlo...y creo que todos tenemos un poco de bueno hablo español ya como me 
entienden en castellano. Y por eso nos conformamos todos en no hablar el catalán 
aunque tenemos en nuestra empresa gente que lo habla [EMP1]. 
Lo que pasa claro...cuando estás en Francia lo más fácil es que aprendas el 
castellano. El catalán es más difícil encontrar que te den clases de catalán. Y en el 
cole o en la universidad lo que vas a hacer es español...no vas a aprender 
catalán (...) Y cuando vienes aquí, a ver, al estar en una empresa 
internacional como la nuestra no es un requisito [EMP1]. 

 
Pel que fa a aspectes referents a la integració/adaptació dels treballadors la màxima 

dificultat rau més en alguns aspectes del funcionament intern de l’empresa que no a 

factors externs de la ciutat, població, cultura, etc. 

A nivel también, digamos profesional, quizás, también esto es muy francés, el 
comité de empresa en Francia se lleva mucho, toda la parte sindicalista, comité de 
empresa. Y en España pues no se lleva tanto. Creo que ya es mentalidad de la 
gente, la gente en España se conforma más. Francia...mmmmm...no. Te hablo de 
los franceses porque son los que tenemos más aquí, es más significativo no. Los 
italianos son más como los españoles por decirlo de algunas forma. Los franceses 
para esto...ah bueno es que claro, porque no hay comité de empresa...porque, 
porque no...Porque la gente no, no le ve la necesidad, son cosas un poco diferentes. 
Pero ya son más, a ver, en Francia cuando acabas la carrera y empiezas a trabajar, 
casi todos, cogen ya un plan de pensiones. En España no se hace. Ni pueden 
hacerlo quizás. Pero realmente creo que los franceses se adaptan muy bien aquí 
[EMP1]. 
 
En concreto, por ejemplo la persona esta americana había estado aquí, se volvió a 
Estados Unidos y cuando llego a Estados Unidos dijo que ahí no se podía 
vivir...que no le gustaba y se volvió por aquí. Supongo que se volvió a Barcelona 
porqué ya había estado aquí y le gusta. En el caso de la chica sueca porqué le gusta 
Barcelona. En el caso de la alemana...yo creo que también. Y son gente que ya está 
plenamente integrada y les gusta pues esto...la dinámica de la ciudad [EMP3]. 

 

5. Consideracions finals 

A partir de l’anàlisi dels resultats obtinguts en el treball de camp i de les dades i 

informacions de la literatura existent, es pot concloure el següent: 

 

a) A les empreses del 22@Barcelona, la proporció de la població immigrada qualificada 

és més baixa respecte al total de la població qualificada. En el primer cas el percentatge 

és del 10-15% essent la població autòctona qui ocupa la resta de llocs de treball. 

Aquesta població immigrada qualificada, en major mesura que la població autòctona, no 

està fent feines per sota de la seva qualificació professional. 
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b) El creixement continuat de les empreses preveu el manteniment dels percentatges 

anteriorment apuntats. 

 
c) S’estableix un cert patró de personal qualificat estranger on predomina la persona 

soltera i sense família degut a la descàrrega que suposa no tenir fills o filles, pares o 

mares durant l’estada a les empreses del 22@Barcelona. 

 

d) Lligat amb el punt anterior, la residència del personal qualificat de fora de Catalunya 

i sobretot de fora d’Espanya acostuma a estar relacionada amb l’oferta cultural i els 

serveis de la gran ciutat de Barcelona. La residència habitual és en aquí o a la seva 

perifèria. 

 
e) Tant pel personal autòcton com estranger la predominança del sexe masculí continua 

essent molt forta sobretot en empreses d’enginyeria i informàtica. Tot i així, i vista 

l’evolució recent de les empreses, sembla que en un futur a curt i mig termini la 

tendència pot canviar. En pocs anys hi hagut indicis del canvi amb l’entrada de la dona. 

 

f) La formació acadèmica del personal estranger contractat continua essent un punt 

bàsic per la selecció que efectuen les empreses. En canvi no es així ni pel que fa la 

experiència ni altres aptituds que en anys anteriors sí que es tenien més en consideració. 

 
g) El tipus de contracte i la voluntat dels propis treballadors qualificats provinents de 

fora de Catalunya fa que la situació no sigui temporal sinó permanent (amb residència 

habitual com ja s’ha comentat).  

 

h) Els canals d’informació i l’accés a l’ocupació de llocs per part dels estrangers són 

majoritàriament les possibles relacions professionals anteriors (com a becaris en 

pràctiques en l’empresa de destí), i les promocions internes a la pròpia empresa degudes 

al creixement empresarial.  

 

i) La mateixa demanda per part dels estrangers és la que explica la presència de personal 

immigrat qualificat en les empreses considerades més que no el dèficit del personal 

autòcton (català). 
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j) En aquest sentit l’atractiu o reclam pel personal qualificat estranger present en les 

empreses del 22@Barcelona és l’interès del projecte i de la ciutat, i la qualitat de vida. 

 

k) La llengua de comunicació intraempresa és el català i el castellà, i amb empreses 

internacionals és l’anglès. D’aquí es pot extreure que a pesar de la presència important 

de personal estranger, la llengua catalana continua essent habitual en el lloc del treball. 

 

l) La integració és plenament satisfactòria per part del personal estranger qualificat en 

les empreses considerades sense que hi hagi hagut problemes greus d’adaptació al lloc 

de treball ni al lloc de vida.  
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