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Resum

Amb la caiguda generalitzada dels fluxos migratoris al llarg del 2008, el reagru-
pament familiar ha guanyat pes com a via d’entrada al nostre país. Conèixer les 
tendències d’aquest reagrupament és fonamental per preveure serveis i recursos 
públics, ja siguin d’acolliment, educatius o sanitaris.

El reagrupament familiar, com a indicador de les dinàmiques d’assentament de 
les poblacions immigrades, es veu influenciat per les característiques de gènere 
i edat de les diferents nacionalitats. Així, el perfil dels reagrupats i dels reagru-
padors s’explica en bona mesura per les relacions de gènere que s’estableixen 
en el procés migratori i que són diferents entre els col·lectius.

D’altra banda, l’anàlisi de les dades de la Encuesta Nacional de Inmigrantes revela 
que l’any 2007 bona part dels immigrants potencialment reagrupants, quan van 
arribar ja havien consumat el procés de reagrupament dels familiars (cònjuge i 
fills), sovint al marge del procediment legalment establert. Aquesta constatació 
ens porta a interrogar-nos sobre noves dinàmiques de construcció familiars entre 
els estrangers i el paper de les polítiques de reagrupament familiar.
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Introducció

La por del reagrupament familiar i el seu potencial efecte multiplicador ha es-
tat, i continua sent, una constant en la gestió contemporània de les migracions 
internacionals. Els estats receptors al·ludeixen sovint a la impossibilitat de 
controlar adequadament els fluxos d’entrada a causa del dret que assisteix els 
ja residents de reunir amb ells certs membres de la seva família més immediata 
(Jasso i Rosenszweig, 1986, 1989; Freeman, 1995; Sassen, 1996). Espanya no ha 
estat aliena a aquestes pors i discursos, que van apareixent esporàdicament en 
els mitjans de comunicació i en les declaracions d’alguns responsables polítics; 
i que generalment s’intensifiquen i generalitzen en conjuntures de recessió eco-
nòmica com la que travessem actualment. Com a prova d’això, n’hi ha prou de 
comparar les declaracions que la secretària d’Estat per a Immigració, Consol Rumí, 
feia el març de 2007, quan interpretava l’augment del nombre d’autoritzacions 
de residència expedides per reagrupament familiar com un element positiu en la 
mesura que el reagrupament familiar “afavoreix la integració de l’individu en la 
societat d’acollida i esmorteeix els riscos d’aïllament respecte a l’entorn” (El País, 
15 de març de 2007), i les de l’actual ministre de Treball i Immigració, Celestino 
Corbacho, quan poc després d’estrenar el seu càrrec va proposar un enduriment 
de les condicions legals per reagrupar els ascendents basant-se en càlculs del 
seu gabinet, que estimaven possible que “un milió d’estrangers arribés a Espanya 
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en els pròxims cinc anys per reagrupament familiar”, dada que si es confirma 
implicaria “problemes per sostenir les prestacions socials a la població en el seu 
conjunt” (El Periódico de Catalunya, 20 de juny de 2008).

Malgrat la magnitud de les xifres que es mouen i la transcendència política de la 
qüestió, les dades i investigacions amb què comptàvem fins fa poc per il·lustrar 
el debat eren ben escasses. En aquest capítol examinarem en quina mesura la 
disponibilitat de l’Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 (ENI) millora la situació 
anterior per al cas concret de Catalunya.

Precisions conceptuals

En teoria, les entrades per “reagrupament familiar” en sentit estricte, és a dir 
derivades de la reconstitució de famílies immigrants al país on s’han instal·lat 
alguns dels seus membres, haurien d’esgotar-se poc temps després d’iniciar-se 
els fluxos. Sembla difícil imaginar que, de manera general, cònjuges i fills –que 
són els familiars generalment beneficiaris del reagrupament familiar– suportin 
separacions continuades de les seves parelles i pares de més de set, vuit o deu 
anys. Tanmateix, en la mesura que els migrants que van arribar solters o de nens 
formin noves parelles i famílies amb persones que encara resideixen als seus 
països d’origen, les entrades per reagrupament familiar poden constituir una 
font inesgotable de realimentació dels fluxos, fins i tot sota polítiques d’admissió 
fortament restrictives.

Per tant, una de les primeres qüestions que ha de dilucidar-se quan es fan estu-
dis sobre reagrupament familiar és què s’entén concretament per reagrupament 
familiar. En sentit estricte, només els qui estaven casats (o tenien fills) abans 
d’emigrar són susceptibles de reagrupar el seu cònjuge (o els seus fills); la resta 
no pot practicar reagrupament d’aquests familiars ja que, en puritat de termes, 
només es reagrupa el que ja estava agrupat anteriorment a la migració. Malgrat 
això, existeix una categoria una mica anòmala que s’avé malament amb aquesta 
frontera estricta que hem establert entre els que poden reagrupar i els que no: es 
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tracta d’aquells que van emigrar solters (o sense fills) però que després d’emigrar 
han contret matrimoni (o han tingut fills) amb persones que encara resideixen en 
els seus països d’origen. Aquestes persones esdevenen reagrupants potencials 
en el curs de la seva estada al país de destí; tanmateix, els seus comportaments 
mereixen ser diferenciats dels ‘veritables’ reagrupants, en la mesura que el desig 
i la intenció de reagrupar no va poder existir mai per a ells en el mateix moment 
d’emigrar, ni influir en la planificació del seu projecte migratori.

De fet, estudis realitzats en altres països han demostrat com el perfil dels qui 
‘importen’ les seves parelles difereix en aspectes importants dels qui verita-
blement les reagrupen (Lievens, 1999; Hooghiemstra, 2001; Celikaksoy, 2006; 
González-Ferrer, 2006). És més, conscients de tals diferències i atenent el nombre 
substancial de noves entrades d’immigrants produïdes cada any per aquesta via 
(migració per a la formació de famílies), els governs de països com Dinamarca, 
Holanda o Alemanya distingeixen en les seves regulacions ambdós tipus de mi-
gració familiar i, o bé exigeixen requisits diferents dels estrangers que practiquen 
cada tipus, o bé almenys reformulen les condicions genèriques del reagrupament 
familiar en consideració a les característiques d’aquests fluxos de reagrupa- 
ment ‘sobrevinguts’. Tanmateix, altres països no fan aquesta distinció en la seva 
legislació, com és el cas d’Espanya. La normativa sobre reagrupament familiar 
establerta en la Ley 8/2000 i en l’article 39 del Reglamento de Extranjería (RD 
2393/2004) serveix per regular el reagrupament de cònjuges (i fills) de tots els 
estrangers no comunitaris residents a Espanya, amb independència que el matri-
moni (o el naixement) s’hagi produït amb anterioritat a la migració de l’estranger 
reagrupant o amb posterioritat, durant la seva estada a Espanya.1

1.  Els estrangers podran reagrupar amb ells a Espanya: a) el seu cònjuge, sempre que no es trobi 
separat de fet o de dret i que el matrimoni no s’hagi celebrat en frau de llei; b) els seus fills o els del 
seu cònjuge, inclosos els adoptats, sempre que siguin menors de divuit anys o estiguin incapacitats, 
de conformitat amb la llei espanyola o la seva llei personal, i no estiguin casats; c) els menors de 
divuit anys o incapacitats quan el resident estranger sigui el seu representant legal; i d) els seus 
ascendents o els del seu cònjuge, quan estiguin a càrrec seu i existeixin raons que justifiquin la 
necessitat d’autoritzar la seva residència a Espanya.
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Fins al moment aquests dos tipus de reagrupament familiar no han estat mai 
separats en la reflexió política o acadèmica sobre reagrupament familiar a 
Catalunya, entre altres motius perquè la informació estadística disponible fins 
ara no permetia ni identificar-les ni quantificar-les. De fet, encara que comptem 
amb alguns estudis sobre la qüestió del reagrupament familiar extraordinària-
ment meritoris i interessants com els realitzats per Rosalina Alcalde en l'anuari 
de l'any 2007 (Alcalde, 2008) i en el capítol 2 d'aquest informe, aquests han 
hagut de restringir-se a l’examen dels fluxos legals de reagrupament familiar, 
ja que es basaven en l’explotació de les dades sobre les sol·licituds de reagru-
pament familiar presentades a partir de l’any 2004 en les subdelegacions de 
Govern de les quatre províncies catalanes. Tenint en compte la magnitud de 
la irregularitat en el conjunt de l’Estat i també a Catalunya, són evidents les 
limitacions que en deriven per realitzar una avaluació completa tant del procés 
de reagrupament familiar com de l’impacte potencial que les polítiques d’es-
trangeria hagin pogut tenir sobre aquest a Catalunya. D’altra banda, al marge 
de l’examen de les xifres oficials sobre reagrupament familiar, amb prou feines 
tenim informació sobre com, quan i amb qui formen les seves famílies aquells 
immigrants que van arribar solters a Catalunya, perquè ni les fonts registrals 
disponibles ni les enquestes amb mida mostral suficient per individualitzar 
l’anàlisi de la realitat catalana en aquest àmbit inclouen informació sobre la 
data de formació de la parella o matrimoni i la data d’arribada a Catalunya. 

Fent ús de la informació recollida per l’ENI 2007 a Catalunya, intentarem avançar 
el nostre coneixement sobre les qüestions esmentades, a partir d’un examen 
detallat de l’ordenació dels dos esdeveniments centrals que articulen el procés 
de formació de famílies i/o reagrupament familiar dels immigrants. El gràfic 1 
resumeix, de manera genèrica, les maneres i moments respecte als quals els 
migrants poden constituir les seves parelles. Prenent-ho com base hem elaborat 
una tipologia que ens permet classificar la totalitat de la població immigrant que 
resideix actualment a Catalunya en funció de com i en quin ordre ha organitzat la 
migració a Espanya i la formació de la parella. Aquesta tipologia i la seva aplicació 
a les dades disponibles en l’ENI per a Catalunya seran exposades amb detall més 
endavant quan parlem de les trajectòries familiars i migratòries, una vegada des-
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Gràfic 1. 
Ordenació dels esdeveniments migració i matrimoni

A la migració

Solter/a

Casat/a

No es casa

Es casa en 
algun moment 
amb...

Migra 
sol/a

Migra amb el seu cònjuge

Un autòcton/a

Un 
connacional 
que viu a...

Mai no reagrupa 
el cònjuge

Reagrupa el cònjuge 
en algun moment

País d’immigració

País d’origen

FORMACIÓ DE 
FAMÍLIES

REAGRUPAMENT 
FAMILIAR

MIGRACIÓ EN 
PARELLA

Per 
importació

Font: Elaboració pròpia, a partir de la versió original a González-Ferrer (2008a).

criguem els pros i contres de l’Encuesta Nacional de Inmigrantes 2007 per analitzar 
aquestes qüestions en general i, en concret, en l’àmbit geogràfic de Catalunya.

L’ENI 2007 com a font per a l’estudi de la immigració a 
Catalunya

L’Encuesta Nacional de Inmigrantes va fer-se en habitatges d’arreu de l’Estat 
espanyol en els quals com a mínim un dels residents havia nascut a l’estranger. 
Es van entrevistar persones nascudes a l’estranger de setze anys i més que, en el 
moment de realització de l’enquesta, fes almenys un any que residien a Espanya 
o que, no fent encara un any que eren a Espanya, tenien intenció de residir al 
país almenys un any.2

2.  S’exclouen de l’àmbit poblacional els nascuts fora d’Espanya que tinguin la nacionalitat espa-
nyola des del naixement i que encara no han fet els dos anys d’edat quan vénen a Espanya.
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Encara que l’objectiu de l’enquesta és proporcionar estimacions a escala estatal 
per al conjunt de la població immigrant i per a cada un dels grups d’origen més 
nombrosos a Espanya, es va dissenyar una mostra independent en cada comunitat 
autònoma amb l’objectiu de facilitar dades agregades almenys per al conjunt de 
la població immigrant resident que hi vivia. A Catalunya, malauradament, els res-
ponsables públics competents no van aprofitar l’ocasió per finançar una ampliació 
de mostra i millorar així la representativitat i fiabilitat dels resultats de l’enquesta 
a escala autonòmica, com es va fer per exemple a Navarra, Múrcia i les Balears. 
Per tant, els resultats que es mostren en aquest capítol s’han d’interpretar com a 
representatius només per al conjunt de la població immigrant resident a Catalu-
nya el 2007, però no necessàriament per a cada un dels col·lectius d’origen que 
s’analitzen. De fet, aquests resultats seran menys fiables com més petit sigui el 
pes del col·lectiu en el conjunt de l’Estat espanyol, que va ser l’àmbit geogràfic 
per al qual es va fer el disseny de la mostra.

Durant el treball de camp de l’ENI, realitzat entre novembre de 2006 i febrer de 
2007, es van entrevistar 1.820 persones immigrants a Catalunya, de les quals 
aproximadament el setanta-dos per cent residia a la província de Barcelona, el 
dotze per cent a la de Girona, el deu per cent a la de Tarragona i el sis per cent 
restant a la de Lleida. Per país de naixement, els col·lectius més nombrosos 
entrevistats a Catalunya van ser, per aquest ordre, marroquins, equatorians, 
colombians, romanesos, argentins, francesos, bolivians i peruans. Com es pot 
apreciar a la taula 1, el pes d’aquests grups sobre el total de població immigrada 
entrevistada per l’ENI a Catalunya coincideix en termes generals amb el que els 
correspondria d’acord amb el Padró municipal d’habitants (PMH) publicat per 
l'INE l'any 2007, amb una certa sobrerepresentació dels nascuts a Colòmbia i 
infrarepresentació dels nascuts a l’Argentina.

Una vegada eliminats els individus enquestats per als quals no es va obtenir 
informació sobre l’any de naixement i/o l’any d’arribada a Espanya, ens queda 
una mostra de 1.753 individus. D’aquests, una vegada aplicats els pesos corres-
ponents, aproximadament el quaranta-sis per cent són dones, la meitat va arribar 
amb menys de vint-i-set anys d’edat i amb prou feines un sis per cent tenia més 
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Taula 1. 
Comparació del pes relatiu dels principals col·lectius a l’ENI 2007 i al Padró 
municipal d’habitants. Catalunya, 2007

ENI
Nascuts a l’estranger
de setze anys o més

Padró 1/01/2007  
Nascuts a l’estranger

de totes les edats

Padró 1/01/2007
Estrangers 

més grans de catorze anys

Origen N % ponderat N % N %

Marroc 301 16,7 183.791 17,2 147.508 18,0

Equador 153 7,7 83.164 7,8 67.095 8,2

Colòmbia 107 5,8 48.766 4,6 37.557 4,6

Romania 95 5,8 61.799 5,8 54.283 6,6

Argentina 107 5,1 64.836 6,1 41.628 5,1

França 116 4,5 44.668 4,2 22.363 2,7

Bolívia 67 4,7 51.515 4,8 43.944 5,4

Perú 72 4,1 39.187 3,7 27.400 3,3

Font: ENI 2007 (pesos), PMH a 1 gener 2007 (INE).

de cinquanta anys en el seu primer viatge a Espanya; prop del cinquanta-cinc 
per cent de la mostra seleccionada va arribar després de l’any 2000, i, per país 
de procedència, els col·lectius més nombrosos són els marroquins, equatorians, 
romanesos, comunitaris de la UE-15 i colombians, per aquest ordre.

Trajectòries familiars i migratòries dels enquestats 
per l’ENI a Catalunya

Migració i parella

En el moment de l’enquesta, un quaranta per cent eren solters, el cinquanta-dos 
per cent estaven casats, un sis per cent separats o divorciats, i la resta eren vidus. 
Tanmateix, com hem dit, en aquest capítol ens interessa conèixer no només quina 
és la situació familiar actual dels migrants, sinó sobretot com s’han entrellaçat les 
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seves decisions de parella i les seves trajectòries migratòries per produir aquest 
resultat actual. Per això hem elaborat una tipologia que ens permetés discernir: 1) 
si els immigrants que resideixen a Catalunya es van casar abans o després d’arribar 
a Espanya; 2) d’on és originària la parella actual de cada un dels entrevistats (d’Es-
panya o d’un altre país); 3) on vivia aquesta parella quan l’entrevistat va emigrar; 
i 4) si la parella conviu actualment a Catalunya o no.3 L’encreuament d’informació 
sobre totes aquestes dimensions produeix una tipologia amb onze categories, 
que passem a descriure a continuació. Encara que aquesta tipologia pot semblar 
massa detallada, el criteri per establir cada una de les categories o grups respon 
no solament a les necessitats de la lògica analítica i expositiva, sinó també a consi-
deracions d’índole pràctica que tenen més a veure amb la possibilitat de dissenyar 
programes i polítiques específiques destinades només a alguns d’aquests grups.

La categoria 0 està integrada per aquells immigrants que encara no s’han casat, 
entre els quals s’inclouen els qui sense haver-se casat declaren conviure actual-
ment amb la seva parella a Catalunya.4 Les categories 1 a 3 inclouen immigrants 
casats el matrimoni dels quals es va celebrar anteriorment a la migració a Espa-
nya d’ambdós cònjuges. En funció de si conviuen actualment a Catalunya o no, 
i del moment en què van arribar respecte a l’altre cònjuge, aquestes persones 
són classificades com a: 1) ‘reagrupant potencial’ (si el seu cònjuge encara no 
conviu al mateix habitatge amb l’entrevistat), 2) ‘reagrupant’ (si ambdós cònjuges 
conviuen al mateix habitatge i l’entrevistat va arribar a Espanya abans que seu 
espòs/a), i 3) ‘reagrupat’ (si ambdós cònjuges conviuen i l’entrevistat va arribar 
a Espanya després que el seu cònjuge). Si la persona també forma part d’un ma-
trimoni constituït anteriorment a la migració d’ambdós cònjuges però, en aquest 
cas, els dos van arribar a Espanya el mateix any, se’ls classifica com ‘migració en 

3.  Les variables utilitzades per a la construcció de la tipologia són les següents: estat civil actual, 
data de l’últim matrimoni, data d’arribada a Espanya, relació de parentiu entre les persones que 
conviuen a l’habitatge on es va fer l’entrevista i lloc on vivia el cònjuge o parella en el moment de 
marxar a Espanya l’entrevistat.
4.  Malauradament l’ENI no ofereix informació sobre el moment en el qual van iniciar la seva con-
vivència aquells que tot i tenir parella no hi estan casats. Per aquest motiu, els resultats presentats 
a continuació agafen l’estat civil i, en concret, la distinció casat/solter com a eix d’articulació de 
les anàlisis.
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parella’ (categoria 4).5 Les categories 5 a 7 inclouen immigrants en matrimonis que 
es van formar després de la migració d’un dels cònjuges, és a dir, matrimonis en 
què un cònjuge va arribar solter a Espanya i durant la seva estada aquí va contreure 
matrimoni amb algú que encara residia al seu país d’origen. Si l’entrevistat és el 
cònjuge que va arribar solter i encara no conviu amb el seu espòs/a a Espanya, se’l 
classifica com a ‘reagrupant potencial sobrevingut’ (potencial perquè encara no ha 
reagrupat però pot ser que ho faci, i sobrevingut perquè ha esdevingut reagrupant 
potencial durant la seva estada a Espanya, després d’emigrar). Si l’entrevistat ja 
conviu amb el seu cònjuge a Espanya, serà classificat com a ‘reagrupant sobrevingut’ 
si va ser qui va venir solter i després va contreure matrimoni; i com a ‘reagrupat 
sobrevingut’ si va ser qui va venir a Espanya quan el matrimoni ja s’havia celebrat. 
Els ‘reagrupats per autòctons’ són els immigrants que van contreure matrimoni 
abans d’emigrar a Espanya amb algú nascut a Espanya (categoria 8).

Per últim, tenim persones que van arribar solteres i que durant la seva estada a 
Espanya s’han ‘casat amb un altre immigrant que també vivia a Espanya’ (categoria 
9), o que s’han ‘casat amb un autòcton’ (categoria 10). En ‘altres’ (categoria 11) 
agrupem tots aquells separats, divorciats o vidus, o que tenen informació incom-
pleta o incoherent, de manera que resulta impossible incloure’ls en qualsevol 
de les categories anteriors amb certesa raonable.

A la taula 2 recollim la mida de cada una de les categories descrites en la pobla-
ció immigrada que vivia a Catalunya el 2007 i que havia arribat a Espanya amb 
setze anys o més.6 Com podem observar (columna 1), el trenta-set per cent dels 

5.  Per motius difícils d’entendre, l’ENI ofereix informació sobre el mes d’arribada a Espanya només 
per als individus que van arribar el 2004 o després. Això implica la impossibilitat d’establir qui va 
precedir qui per a tots els immigrants que van arribar a Espanya el mateix any que el seu cònjuge 
però abans de 2004.
6.  La mostra per a Catalunya de l’ENI només inclou 273 persones de generació intermèdia, és a 
dir, que va emigrar a Espanya amb edats compreses entre els zero i els quinze anys. El motiu per 
restringir la nostra descripció als que van arribar en edat adulta atén al fet que els qui arriben com 
a menors no prenen la decisió d’emigrar ells mateixos sinó que, generalment, els seus pares ho 
fan per ells. A més el procés d’integració i, per tant, les decisions familiars d’aquest grup estan 
subjectes a influències parcialment diferents a les dels seus pares.



22 El reagrupament familiar a Catalunya, una aproximació quantitativa

 Taula 2. 
Combinació de les trajectòries matrimonials i migratòries dels immigrants re-
sidents a Catalunya el 2007 (edat d’arribada a Espanya major de quinze anys)

TOTS
(Columna 1)

NO-SOLTERS
AL MOMENT DE  

L’ENQUESTA
(Columna 2)

NO-SOLTERS EN 
ARRIBAR

(Columna 3)

NO-CASATS EN 
ARRIBAR PERÒ 

CASATS EL 2007
(Columna 4)

N
%  

(pesos)
N

%  
(pesos)

N
%  

(pesos)
N

%  
(pesos)

0 Encara no casats 545 37,1 0 0 0

- conviuen en parella 210 33,1

1
Reagrupant potencial 
(encara sense reagru-
par)

49 3,4 49 6,3 44 10,4

2 Reagrupant 49 3,9 49 7,1 49 13,1

3 Reagrupat 54 3,9 54 7,2 54 13,2

4
Migració conjunta de la 
parella

138 11,2 138 20,6 139 37,8

5
Reagrupant potencial 
sobrevingut

35 2,7 35 4,9 0 0 35 14,5

6 Reagrupant sobrevingut 39 3,1 39 5,8 0 0 34 15,4

7 Reagrupat sobrevingut 56 3,6 56 6,5 40 8,9

8
Reagrupat per 
autòcton/a

78 3,9 78 7,1 36 6,1

9
Es casa amb un altre 
immigrant després 
d’arribar a Espanya

92 6,4 92 11,7 0 0 79 29,4

10
Es casa amb autòcton 
després d’arribar a 
Espanya

161 7,2 145 12,2 0 0 142 35,0

11

Altres (separats, divor-
ciats, vidus, informació 
incompleta o contradic-
tòria)

203 13,7 75 10,5 36 10,2 14 5,7

Total 1.499 100 810 100 398 100 304 100

Font: ENI 2007 (INE). Percentatges ponderats.
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immigrants de la nostra mostra encara no s’ha casat (0),7 i gairebé un catorze per 
cent o no proporciona prou informació per ser classificat, o està separat, divorciat 
o és vidu (11). Com es comportaran aquests immigrants en el futur pel que fa a les 
seves decisions familiars constitueix, sens dubte, una incògnita. Amb tot, exami-
nar el que han fet altres immigrants casats però que també van arribar solters a 
Espanya, pot oferir-nos algunes pistes. Com s’aprecia a la columna 4 de la taula, 
més d’un terç d’aquests han constituït parelles mixtes amb persones nascudes a 
Espanya, gairebé un trenta per cent s’ha casat amb altres immigrants que ja eren 
a Espanya i un altre trenta per cent ho va fer amb algú que no residia a Espanya. 
Aquests darrers constitueixen, com dèiem al principi, una font de realimentació 
potencial dels fluxos d’entrada en el futur immediat; de fet, la meitat ja ha portat 
els seus ‘nous’ cònjuges a viure amb ells a Catalunya.

Si en comptes de fixar-nos en els qui van arribar solters a Espanya, restringim la 
nostra mostra als que ja estaven casats (o separats, divorciats o vidus) en aquell 
moment (columna 3), podem observar que aproximadament un trenta-vuit per 
cent va arribar a Espanya a la vegada que el seu espòs/a; un vint-i-dos per cent 
ha estat reagrupat pel seu cònjuge (aquest hauria migrat abans del matrimoni 
–tretze per cent– o després –nou per cent–); un sis per cent han estat reagrupats 
per autòctons, i tan sols un deu per cent segueix encara pendent de reagrupar 
el seu cònjuge.

Migració i descendència

Quant a la descendència dels entrevistats, d’acord amb l’enquesta, el trenta-vuit 
per cent dels que van emigrar a Espanya amb més de setze anys i residien a Ca-
talunya el 2007, no tenien fills en el moment de l’entrevista; molts són persones 
que no han constituït la seva família. Amb tot, convé assenyalar que una propor-
ció no menyspreable dels immigrants que van arribar en edat adulta a Espanya i 

7.  Un terç d’aquests immigrants adults no casats encara declara que conviu amb una parella a 
Catalunya.
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continuen solters, concretament el vint-i-dos per cent d’aquest grup, tenia algun 
fill en el moment de ser entrevistats.

El nombre total de fills nascuts dels immigrants seleccionats per a aquest estudi 
(residents a Catalunya el 2007 i que van arribar a Espanya amb edat compresa 
entre els setze i els seixanta anys) és de 2.140. D’aquests, ens interessaria saber 
si resideixen o no amb els seus pares a Catalunya, i per als que no, ens convindria 
saber si és perquè segueixen als seus països d’origen o perquè viuen a Espanya 
però no amb els seus pares. A més, per a tots els que visquin ja a Espanya (amb 
els pares o no), convindria saber en quin moment van arribar, ja que és aquesta 
informació la que ens permetria reconstruir de manera completa el procés de 
reagrupament entre pares i fills, amb independència que ara convisquin o no. No 
obstant, l’ENI no va preguntar als enquestats l’any d’arribada dels fills que en el 
moment de l’enquesta no convivia amb ells. De manera que només és possible 
seguir el procés per als fills que encara eren menors d’edat en el moment de 
l’enquesta, ja que entre ells gairebé la totalitat dels que no resideixen amb els 
seus pares és perquè no han estat reagrupats.

Dels 2.140 fills que han tingut els immigrants entrevistats per l’ENI a Catalunya, 
només 1.309 eren menors de divuit anys en fer-se l’enquesta i, d’aquests, només 
728 havien nascut fora d’Espanya. En principi, aquests eren els potencialment 
reagrupables pels seus progenitors de manera legal.8 Són aquests (728 fills me-
nors de divuit anys i nascuts fora d’Espanya) amb els seus progenitors (449) els 
qui constituiran la base mostral per a l’anàlisi del procés de reagrupament dels 
fills en aquest capítol.

8.  Diem ‘en principi’ perquè, implícitament, estem assumint que els fills d’immigrants que neixen 
a Espanya no poden ser reagrupats; i això no és cert. Si aquests fills, tot i néixer a Espanya, són 
enviats a viure al país d’origen dels seus pares abans d’haver adquirit la nacionalitat espanyola, 
serien reagrupables en moments posteriors. De fet, a la nostra mostra un tres per cent dels fills 
menors de divuit anys i nascuts a Espanya no vivia amb el seu progenitor a Catalunya en el moment 
de l’enquesta.



Incidència, ritme i conseqüències del reagrupament familiar a Catalunya 25

Incidència i ritme del reagrupament de cònjuges 
a Catalunya segons l’ENI. Variacions per gènere i 
procedència

Com indicàvem anteriorment, la normativa vigent actualment a Espanya no dis-
tingeix entre reagrupament dels cònjuges en sentit estricte i el reagrupament per 
formació de família. Per això, en les anàlisis que hi ha tot seguit, que pretenen 
estimar quants dels cònjuges de parelles immigrants que conviuen a Catalunya 
van participar en reagrupament de facto, tenim en compte tant els reagrupaments 
protagonitzats per reagrupants i reagrupats en sentit estricte, com també aquells 
immigrants implicats en el reagrupament per importació de nous cònjuges.

A la taula 3 presentem el pes relatiu de cada grup dins de la mostra d’immigrants 
que han format parelles pures d’immigrants (tots dos cònjuges van néixer a l’es-
tranger) i en les que almenys un dels cònjuges va emigrar més tard de la formació 
de la parella. Com es pot apreciar, una mica més de dos terços han participat o 
podrien participar en el futur en processos de reagrupament del cònjuge en sentit 
estricte (categories d’1 a 4), mentre que el terç restant ha participat (o podria 
participar) de manera activa o passiva en reagrupaments derivats de la formació 
de noves parelles per importació de cònjuges (categories de 5 a 7). Menys del vint 
per cent d’aquests viu separat del seu cònjuge en l’actualitat, i aquest fet indica 
que el procés de reagrupament dels cònjuges està en gran mesura completat per 
part dels migrants que resideixen a Catalunya (deixant al marge, evidentment, 
els possibles reagrupaments que poguessin derivar-se de matrimonis entre im-
migrants encara solters i persones que encara viuen als seus països d’origen). 
En el grup del reagrupament en sentit estricte, sorprèn que la meitat hagi arribat 
a Espanya a la vegada que els seus cònjuges, més tenint en compte que, com 
hem exposat en publicacions anteriors (González-Ferrer 2008b), el temps mínim 
requerit perquè una persona no-comunitària reagrupi el seu cònjuge de manera 
legal a Espanya rondaria, en els moments de major efectivitat del sistema, els 
dos anys (veure més endavant). D’altra banda, val la pena destacar també que 
entre els que estan en parelles constituïdes posteriorment a la migració a Espanya 
d’un dels cònjuges, el percentatge dels que segueixen pendents de reagrupar les 
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seves parelles a Catalunya és superior que entre els que estaven ja casats abans 
de venir (vint-i-nou per cent versus quinze per cent). Per tant, en el futur pròxim 
el reagrupament legal serà utilitzat en major mesura per parelles de nou encuny 
que per famílies constituïdes abans que es produís la migració de cap dels seus 
membres, una mica rellevant en principi de cara al disseny de polítiques d’ad-
missió i també d’incorporació dels immigrants en la societat d’acollida.

Taula 3. 
Combinació de les trajectòries matrimonials i migratòries dels immigrants en pa-
relles d’immigrants formades amb anterioritat a la migració d’almenys un cònjuge

Persones en parelles 
pures d’immigrants

Persones en parelles 
immigrants constituïdes 
abans de la migració de 

tots dos cònjuges

Persones en parelles 
immigrants constituïdes 
després de la migració 

d’un dels cònjuges

N % % %

1
Reagrupant potencial 
(encara sense 
reagrupar)

51 11 15

2 Reagrupant 50 12 17

3 Reagrupat 54 12 17

4
Migració conjunta de 
la parella

146 36 51

5
Reagrupant potencial 
sobrevingut

36 8 29

6
Reagrupant 
sobrevingut

40 10 34

7
Reagrupat 
sobrevingut

56 11 37

Total 433 100 100 100

Font: ENI 2007. Percentatges ponderats.

Enllaçant amb l’anterior, vegem quin ha estat el ritme a què s’han produït aquests 
reagrupaments i què podem deduir-ne. El temps mitjà de separació dels cònjuges 
en parelles d’immigrants constituïdes abans de la migració d’almenys un dels 
cònjuges (categories 1 + 2 + 3 + 5 +6) és de 2,8 anys. Com passa habitualment, 
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aquesta mitjana amaga diferències importants dins de la distribució ja que entorn 
del seixanta-cinc per cent del total d’immigrants en aquest tipus de parelles es 
va reunir amb el seu cònjuge a Espanya en dos anys o menys des de la migració 
del primer migrant. Això implica, d’acord amb el que hem dit més amunt sobre 
el temps mínim requerit per practicar el reagrupament legal a Espanya, que gai-
rebé dos terços dels immigrants que conviuen amb els seus cònjuges a Espanya 
i van formar les seves parelles posteriorment a la migració d’almenys un dels 
cònjuges ha practicat, gairebé amb total seguretat, el reagrupament de facto.9 En 
altres paraules, el règim legal de reagrupament familiar no reflecteix en absolut la 
dinàmica de reagrupament real de la major part de les parelles immigrants i, per 
tant, les dades sobre reagrupament familiar que proporcionen les subdelegacions 
de govern reflecteixen les característiques d’un grup bastant minoritari dins de 
la totalitat d’immigrants que reagrupen a les seves parelles.

És obvi que aquests resultats respecte al temps mitjà de separació dels cònjuges 
com a conseqüència de la migració reflecteixen, en primer lloc, l’enorme proporció 
de parelles que va migrar en el curs del mateix any a Espanya, per als que el temps 
mitjà de separació dels cònjuges és de tan sols alguns mesos. En parelles on la 
migració es va produir en anys diferents, la separació mitjana dels cònjuges és 
de cinc anys, però amb diferències importants segons estem parlant de parelles 
que van practicar reagrupament en sentit estricte, per a les quals la separació 
mitjana dels cònjuges va durar uns tres anys, o de parelles constituïdes mitjançant 
la importació de cònjuges, per a qui la separació mitjana|mitja es dispara per 
sobre dels set anys. De nou, ens sembla que les diferències comentades haurien 
de ser tingudes en compte en l’avaluació que es faci tant de l’actual règim legal 
de reagrupament familiar, com dels vincles causals que pretenguin establir-se 
entre el procés de reagrupament i els resultats observats respecte al procés d’in-
tegració d’immigrants participants en un tipus de reagrupament familiar o altra 
(tant cònjuges com fills nascuts d’aquestes unions).

9.  Encara que és evident que alguns d’aquests migrants que es reagrupen de facto amb els seus 
familiars van poder entrar a Espanya de manera legal –utilitzant el contingent, per exemple, o la 
contractació en origen–, el més probable és que ho fessin com a turistes i esdevinguessin irregulars 
en caducar el seu visat.
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Taula 4. 
Temps mitjà de separació dels cònjuges en parelles immigrants

Anys de separació
(mitjana i desviació típica)

N

Tots
2,8

(4,3)
346

Migrants en migració conjunta de la parella 0 146

Migrants que practiquen reagrupament en 
sentit estricte

3,2
(3,7)

104

Migrants que participen en reagrupament 
de parelles constituïdes mitjançant la 
importació de cònjuges

7,1
(5,0)

96

Font: ENI 2007. Percentatges ponderats.

És previsible que la situació descrita per al conjunt dels immigrants reflecteixi 
patrons d’organització familiar i migratòria diferents en funció del sexe i de l’ori-
gen. De fet, la taula 4 reflecteix certa especialització per gènere en les trajectòries 
migratòries-familiars, i la taula 5 revela agudes diferències en funció del país 
d’origen; tanmateix, les diferències entre col·lectius de procedència han de ser 
preses amb extraordinària cautela ja que la reduïdíssima mida de les mostres fa 
molt poc fiables els resultats, amb l’excepció potser dels marroquins.

En primer lloc, la importació de cònjuges a Catalunya és gairebé exclusivament 
‘cosa d’homes’, i podríem dir fins i tot d’homes marroquins (ja que la petitíssima 
mostra de colombians no ens permet confiar en els resultats). Els homes també 
predominen entre els que precedeixen els seus cònjuges, especialment si ja els 
han reagrupat.

En funció del país de procedència, els originaris de Romania (i els de la UE15) se-
rien el grup que en major proporció ha completat el procés de reagrupament dels 
cònjuges, en lloc de ser els marroquins com es podria esperar tenint en compte 
la seva major antiguitat d’assentament a Catalunya. En canvi, els marroquins sí 
que apareixen sobrerepresentats entre els qui importen als seus cònjuges i entre 
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Taula 5. 
Combinació trajectòria migratòria i matrimonial per sexe, percentatges horit-
zontals

Homes (%) Dones (%)

Reagrupant potencial (encara sense reagrupar) 61 39

Reagrupant 78 22

Reagrupat 18 82

Migració conjunta de la parella 54 46

Reagrupant potencial sobrevingut 90 10

Reagrupant sobrevingut 92 8

Reagrupat sobrevingut 4 95

Reagrupat per autòcton/a 39 61

Es casa amb un altre immigrant després d’arribar a 
Espanya

50 50

Es casa amb autòcton després d’arribar a Espanya 47 53

Encara no casat/a 60 40

Altres (separats, divorciats, vidus, informació 
incompleta o contradictòria)

43 57

Total (%) 54 46

Font: ENI 2007. Percentatges ponderats.

els que, encara casant-se a Espanya, ho fan amb altres immigrants. Tampoc no 
sorprèn massa la sobrerepresentació dels EU-15 entre els quals es casen amb 
autòctons, sigui abans o després de la migració. Més difícil d’explicar resulten 
tant la sobrerepresentació dels colombians en la categoria dels qui importen als 
seus cònjuges des del país d’origen, com la infrarepresentació dels equatorians 
en aquesta, sobretot tenint en compte la joventut d’aquest flux cap a Espanya. 
Dit d’una altra manera, per què els marroquins sí que importen als seus cònjuges 
i els equatorians no? És perquè la política d’immigració espanyola crea incentius 
per a aquest tipus de migració familiar entre els primers però no entre els segons? 
O perquè les parelles que els equatorians poden trobar en la seva comunitat de 
compatriotes a Espanya no difereixen substancialment de les seves alternatives 
al mercat matrimonial de l’Equador, però les dels marroquins sí? Sens dubte, 
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aquestes són les preguntes que mereixen una resposta si volem entendre millor 
com els immigrants realitzen les seves eleccions de parella i quins són els factors 
que realment hi influeixen.

Taula 6. 
Combinació de trajectòria migratòria i matrimonial per país de naixement, per-
centatges horitzontals

Marroc Equador Romania Colòmbia EU-15 Altres

Reagrupant potencial 
(encara sense reagrupar)

17 9 2 8 0 64

Reagrupant 25 15 23 5 0 32

Reagrupat 28 11 11 2 0 48

Migració conjunta de la 
parella

3 6 9 7 10 65

Reagrupant potencial 
sobrevingut

44 4 0 3 2 48

Reagrupant sobrevingut 55 0 4 13 2 27

Reagrupat sobrevingut 49 1 6 4 2 37

Reagrupat per autòcton/a 1 1 1 1 18 78

Es casa amb un altre 
immigrant després 
d’arribar a Espanya

27 10 4 7 4 48

Es casa amb autòcton 
després d’arribar a 
Espanya

6 6 4 7 12 65

Encara no casat/a 10 9 7 5 9 60

Altres (separats, 
divorciats, vidus, 
informació incompleta o 
contradictòria)

18 9 3 5 8 56

Total (%)
N

16
236

8
134

6
88

6
91

8
143

57
697

Font: ENI 2007. Percentatges ponderats.

El diferent predomini d’una o una altra categoria en funció de l’origen ens fa 
pensar que, segurament, també això es reflecteixi en el temps transcorregut 
per al reagrupament dels cònjuges, com de fet confirma el gràfic 2. En ell queda 
representada la dispersió de cada grup d’origen respecte al temps tardat a rea-
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Gràfic 2. 
Temps transcorregut fins al reagrupament del cònjuge, per origen i tipus de rea-
grupament practicat (qualsevol, en sentit estricte o derivat d’importació)
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grupar-se amb el cònjuge a Catalunya, distingint els resultats per al conjunt de les 
parelles que han participat en algun tipus de reagrupament familiar (gràfic gran 
superior), per a les parelles que participen en reagrupament en sentit estricte, 
excloent la migració conjunta dels cònjuges (gràfic central), i per a les parelles que 
participen en reagrupament sobrevingut (gràfic inferior).10 Com es pot apreciar 
amb claredat, els marroquins tarden sistemàticament més a reagrupar-se amb 
els seus cònjuges a Espanya, fins i tot si eliminem de la mostra els qui participen 
en reagrupament sobrevingut, més lent per a tots els grups. Si això és una mica 
desitjable o no des del punt de vista de la integració és també alguna cosa que 
valdria la pena investigar de manera empírica i debatre.

Incidència i ritme del reagrupament dels fills menors 
a Catalunya segons l’ENI. Variacions per gènere i 
procedència

Pel que fa al reagrupament dels fills menors d’edat per part dels immigrants 
residents a Catalunya el 2007 i, en línia amb el trobat per al cas dels cònjuges, 
sorprèn constatar de nou fins a quin punt el procés de reagrupament familiar  
–almenys de la família nuclear– ha estat completat ja per una gran proporció dels 
immigrants que viuen a Catalunya. En primer lloc, en el moment de l’enquesta, ja 
s’havia reagrupat al cinquanta-vuit per cent dels menors reagrupables pels pares 
immigrants inclosos a la nostra mostra. I és més, el seixanta-u per cent d’aquests 
pares van declarar que ja havien reagrupat tots els seus fills menors a Catalunya; 
davant d’això, només un quatre per cent dels progenitors immigrants amb fills me-
nors reagrupables que vivien a Catalunya el 2007 van manifestar haver reagrupat 
tan sols part dels seus fills menors, però no tots. El trenta-cinc per cent restant 

10.  La línia central dins de les caixes representa la mediana de la distribució, és a dir, el temps 
que va tardar a reagrupar-se la meitat del grup en qüestió. Dins de la caixa tenim al 50% del grup 
i els serrells inferior i superior representen la dispersió del grup quant al temps que han trigat a 
reagrupar (més o menys de 1,5*Rang Interquartíl·lic (diferència entre l’extrem superior i inferior de 
la caixa). Finalment, els punts per sobre representen els casos extrems dins de cada grup, és a dir, 
els individus que van tardar més a reagrupar a seu espòs/a a Espanya.
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Taula 7. 
Percentatge de fills menors nascuts fora d’Espanya ja reagrupats pels seus pares 
a Catalunya el 2007

% de fills me-
nors ja reagru-
pats

Marroc Equador Romania Colòmbia EU15 Altres Total

0 21 32 19 47 7 42 36

25 0 2 0 4 0 0 1

33 0 1 0 0 0 1 0

50 1 2 11 7 10 1 2

66 0 1 0 0 0 0 0

100 78 62 70 43 82 56 60

Total 100 100 100 100 100 100 100

N 67 68 29 39 10 221 434

Font: ENI 2007 (NE). Percentatges ponderats.

dels immigrants amb fills menors reagrupables encara no n’havia portat cap a 
Espanya (encara que gairebé un seixanta per cent tenia només un fill reagrupable 
menor d’edat). Per tant, les xifres anteriors ens permeten afirmar que a Catalunya 
el patró habitual de reagrupament dels fills menors és el reagrupament de tots 
els fills en bloc i no escalonat (si bé s’observa algun esglaonament a mesura 
que augmenta el nombre de potencials fills reagrupables, com era d’esperar). 
Finalment, i per si l’anterior fos poc vistós, dels fills que eren majors d’edat en el 
moment de l’enquesta un trenta-u per cent també convivia amb almenys un dels 
seus progenitors a Catalunya (gairebé dos terços d’ells van arribar a Espanya sent 
menors d’edat i, per tant, van ser reagrupats també pels seus pares).

Per origen, les variacions queden resumides a la taula 7. La immensa majoria 
dels originaris de la UE-15, del Marroc i Romania han reagrupat ja tots els seus 
fills menors reagrupables (vuitanta-dos per cent, setanta-vuit i setanta per cent, 
respectivament); els equatorians se situen lleugerament per sobre de la mitjana, 
en haver reagrupat dos terços dels seus fills menors reagrupables i, finalment, 
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colombians i bolivians, dominicans i peruans –que conformen el gruix de la 
categoria residual ‘d’altres’– per sota d’aquesta, amb percentatges entre el 
trenta-set i el quaranta-cinc per cent. Només argentins i xinesos, dins del grup 
‘d’altres’, se situarien per sobre de la mitjana, amb percentatges del setanta-vuit 
i el noranta-cinc per cent. De tota manera, és important insistir que la mida de 
les mostres és massa petita per a alguns grups, la qual cosa, sens dubte, resta 
fiabilitat als resultats.

Conclusions

D’acord amb les anàlisis anteriors, és evident que la immensa majoria dels qui 
eren potencials reagrupants a la seva arribada a Espanya, ja han consumat el 
procés de reagrupament del cònjuge a Catalunya, tant dels seus cònjuges com 
de gran part dels seus fills menors; i que en moltes ocasions ho van fer al marge 
del procediment legalment establert per a això. L’explicació sembla senzilla: el 
sistema de gestió de les sol·licituds de reagrupament familiar ha resultat ex-
traordinàriament lent en la major part del període analitzat i, paral·lelament, el 
control sobre la irregularitat ha estat relativament lax. Ambdues circumstàncies 
han convertit la migració irregular (entrada amb visat de turista i posterior resi-
dència irregular) en una alternativa ‘rendible’ per als qui volien reunir-se amb 
els seus familiars a Catalunya i, possiblement, també treballar aquí. Tanmateix, 
aquesta descripció general planteja algunes preguntes interessants, d’innegable 
transcendència pràctica a l’hora de dissenyar polítiques d’admissió i integració 
més realistes en el futur pròxim. Entre elles, sens dubte, la relacionada amb els 
motius que subjeuen a la importació de cònjuges davant la formació de famílies 
amb altres immigrants ja residents aquí resulta particularment rellevant, si te-
nim en compte que, d’acord amb les nostres anàlisis, entorn d’un terç dels qui 
van venir solters han elegit aquesta opció i que, a més, hem comprovat que són 
precisament aquest tipus de parelles les que més triguen a reagrupar-se a Cata-
lunya, amb les implicacions que això pugui tenir sobre l’acomodació ulterior dels 
reagrupats i els seus descendents en la societat catalana. Si els que segueixen 
solters i els que van adquirint edat de formar parella optaran per aquest tipus de 
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matrimonis transnacionals en proporció igual, major o menor que els seus pre-
decessors, depèn de múltiples factors. Tanmateix, és possible que les polítiques 
d’admissió, sobretot si esdevenen especialment restrictives en els pròxims anys, 
puguin convertir-se en incentiu per a la intensificació d’aquest tipus d’unions que 
obren una porta d’entrada legal per a immigrants que no podrien accedir al país 
per canals alternatius.
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