ICG Software

11 de gener de 2019

Compromesos amb el Futur de Lleida analitza
els moviments demogràfics i la immigració
El grup d’opinió i debat, que promou la Fundació ICG, planteja una entesa entre administracions,
món empresarial i entitats educatives per oferir una formació que ajudi als treballadors nouvinguts
a accedir al mercat laboral
LLEIDA
El grup d’opinió i debat Compromesos amb el futur de Lleida ha
celebrat la seva quarta jornada de
treball, on s’han analitzat els moviments demogràfics del nostre
territori i els efectes generats per
la creixent immigració viscuda en
els últims anys.
Així, es va plantejar la possibilitat
d’impulsar polítiques públiques
que afavoreixin la natalitat amb la
intenció de capgirar l’actual piràmide poblacional, tenint en compte que es constata l’envelliment de
la població autòctona (l’any 2018
va ser el primer on a Lleida hi va
haver més defuncions que naixements) i que el lleu creixement
demogràfic en els darrers temps
ha vingut de la mà de la població
immigrant. En concret, segons les
dades extretes d’un estudi de la

“Impulsar polítiques
públiques per
afavorir la natalitat
amb l’objectiu de
capgirar la tònica
d’envelliment de la
població és una altra
prioritat”

Població a Lleida, per edats i orígen 2017. Font: Institut d’Estadística de Catalunya.

Universitat de Lleida, el 90% de
l’increment demogràfic de les comarques de Lleida que s’ha produït entre el 2000 i 2015 és fruit de la
immigració.
A aquestes circumstàncies, cal
afegir també la marxa cap a d’altres indrets d’un significatiu percentatge de joves formats a casa
nostra, un fet que s’accentua especialment als àmbits rurals, cada
cop més desabastits, tant en ser-

veis com en termes demogràfics.
Davant la necessitat de cobrir més
mà d’obra específica de cara el
futur, el grup planteja impulsar
una major entesa organitzativa
entre les administracions, el món
empresarial i les institucions educatives perquè els treballadors
nouvinguts tinguin una formació
que els permeti accedir al món laboral i cobrir les necessitats específiques del mercat.

Alguns dels membres del grup “Compromesos amb el futur Lleida” en el decurs de la trobada que van celebrar.
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Personalitats que formen part del grup d’opinió i debat
“Compromesos amb el futur de Lleida”
Josep Grau, Víctor Colomé, Josep Clotet, Agnès Pardell,
Josep Maria Llop, Carmel Mòdol, Josep Maria Reig,
Maria Burgués Bargués, Manel Lladonosa,
Montserrat Gil de Bernabé, Delfí Robinat i Antoni Siurana
Aquestes propostes formatives on
la creació d’un programa d’estudi
amb pràctiques podria ser una iniciativa amb un extens recorregut
entre els joves aspirants a ingressar en el món laboral han d’anar
encarades en el sentit que aquest
segment de població s’arreli a casa nostra i s’integri plenament,
fent tot el possible per evitar que
es generin situacions de marginalitat. Per aconseguir-ho, el grup
també suggereix, com a mesura
de suport, dur a terme una acció
als països d’origen per canalitzar
aquesta política.
En aquest sentit, es posa de manifest que «hem de ser molt conscients que la immigració no ha
arribat per a transformar les dinàmiques territorials ni demogràfiques. Les persones nouvingudes
busquen, igual que les autòctones,
unes condicions de vida que els
permetin treballar un futur».
Així, el grup de debat i opinió
conclou que calen actuacions per
part de les administracions que

“Calen actuacions
per apropar els
nouvinguts a la
població autòctona,
garantir la seva
integració, i evitar-ne
la concentració en les
àrees amb habitatges
de més antiguitat“
apropin els nouvinguts a la població autòctona, garanteixin la seva
integració i evitin la concentració
d’aquestes persones en les àrees
on es localitza l’habitatge de més
antiguitat del municipi.
La propera reunió de Compromesos amb el futur de Lleida tindrà
lloc el mes de febrer i tractarà
sobre la Universitat de Lleida i la
retenció de talent.

