LES XIFRES

Acostar-se a la realitat dels moviments migratoris des de les dades és fred, distant
i pobre. Els nombres ens deixen indiferents, perquè no assimilem el seu significat
real. La premsa, la televisió i la ràdio ens donen xifres que pretenen explicar-nos la
realitat, però no arribem a connectar amb aquestes informacions. Les volem
escoltar, però gairebé ni les sentim.

Quant és cent deu mil persones? Què significa el 23%? Ens impacta un gràfic amb
una línia permanentment ascendent? Darrera de cada xifra s’hi amaga una
persona, una història, uns sentiments, unes esperances i uns gustos diferents;
darrera de cada xifra, s’hi amaga una vida, com la teva. Per fer-nos càrrec del seu
significat, ens cal un contacte directe amb la realitat a la què fan referència.

Malgrat sigui una forma incompleta d’acostar-nos als moviments migratoris actuals,
val la pena d’analitzar-ne algunes. Totes les que hem utilizat han estat publicades
per organismes oficials, que tenen unes limitacions molt clares:

- En qualsevol àmbit, les estadístiques són aproximacions; es basen en
extrapolacions a partir d’algunes mostres representatives. La seva eficàcia,
doncs, cal realitvitzar-la.
- Es tracta de xifres oficials i, per tant, totes aquelles persones considerades
“il·legals” normalment no en formen part. Així doncs, sempre cal considerar
que la realitat serà més dura del que els organismes oficials ens diuen.
- Per últim, aquestes institucions poden llegir les dades des d’un punt de vista
partidista, per intentar afavorir a la formació que en aquell moment està al
Govern i té el poder d’organitzar aquests anàlisis.

Tot i això, hem considerat interessant oferir algunes xifres a tres nivells: europeu,
estatal i local. Aquestes són les fonts que hem consultat:
- Europeu: EUROSTAT (les xifres es publiquen cada tres anys; la darrera és
del 2013; aquest 2016 s’han de publicar les noves, que de ben segur seran
diferents de l’anterior publicació perquè el context ha canviat força).
- Estatal: INE (Instituto Nacional de Estadística). Les dades són anuals.
- Local: DEPARTAMENT D’ESTADÍSTICA, Ajuntament de Barcelona (les

dades es publiquen anualment).

