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Resum: Aquest treball té com a finalitat corroborar que la decisió que es va prendre al 
referèndum del Brexit al 2016 està intrínsecament vinculada a l’arribada de 
immigrants provinents de la UE al Regene Unit. Més aviat, el que aquí s’analitzarà és 
com la premsa i la política van modelar l’opinió que la població tenia dels immigrants, 
presentant-los de manera negativa per tal de generar una situació de pànic moral. 
Aquesta hostilitat infundada envers als immigrants va afavorir l’auge de 
l’euroescepticisme i de les actituds antisistema, les quals es van traduir, eventualment, 
en l’exitosa campanya del Brexit. Tot i que hi ha molts elements geogràfics, econòmics 
i històrics que expliquen perquè va celebrar-se aquest referèndum, la immigració és, 
sens dubte, un dels més importants. La major part de la bibliografia coincideix en que 
la política migratòria fou l’eix vertebrador sobre el que estructurà aquest procés 
polític, ja que aquesta actuà com a element dinamitzador i catalitzador del vot pro-
brexit.  

 

 

Abstract: The goal of this final project Is to corroborate that the result of the 2016 
Brexit referendum is intrinsically linked to the arrival of immigrants from the EU to the 
UK. We’ll be paying special attention to the way in which mass media and politics 
shape public opinion towards immigrant, portraying them in a negative wat in order to 
generate a situation of moral panic. This unfounded hostility towards immigrants 
favoured the rise of Euroscepticism and an anti-establishmen attitudes, which 
eventually translated into the Brexit campaign. Even though there are many 
geographical, economic and historic reasons behind this referendum, immigration is, 
undoubtedly, a core one. Most of the bibliography agrees with the idea that migratory 
policy was the backbone upon which this political process was structured, since it 
acted as the main catalyser of pro-Brexit vote.   
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1. Introducció i context 
 

El resultat del referèndum que va celebrar-se al Regne Unit el 23 de juny de 2016 fou 
una fita històrica sense precedents, ja que un 51,9% dels votants va decidir que el 
Regne Unit havia d’abandonar la Unió Europea, de la qual formava part des de l’any 
1973. Aquest desig d’una important part de la població va acabar materialitzant-se el 
29 de març de 2017 quan el Regne Unit decidí formalitzar la seva separació de la UE, 
activant per primer cop en la història l’article 50 del Tractat de la Unió Europea, el qual 
estipula quin és el protocol a seguir en el cas que algun dels estats membres vulgui 
sortir de la Unió. Aquesta decisió tingué una repercussió mediàtica incommensurable, 
donat que les conseqüències polítiques i econòmiques d’aquest esdeveniment 
transcendien més enllà de l’àmbit nacional britànic.  

El procés del Brexit va començar a agafar forma quan el Partit de la Independència del 
Regne Unit (UKIP) guanyà representació al 2014, després del seu èxit a les eleccions al 
Parlament Europeu, en les quals fou el partit més votat del Regne Unit. La situació que 
aleshores es vivia al país era idònia per a l’auge d’un partit amb un discurs 
euroescèptic i populista tan marcat. UKIP es va situar aviat com al principal rival del 
partit Conservador, ja que ambdós competien pel vot de la dreta. A més, els 
conservadors no estaven en el seu millor moment, dividits i polaritzats per 
l’Euroesceptcisme, amb certs grups pressionant perquè es prenguessin mesures 
immediates respecte a la qüestió europea (Bale, 2018).  

Aquesta crisi dins del partit, juntament amb la por de que UKIP, que estava guanyant 
popularitat de manera vertiginosa, suposes una amenaça per al benestar del partit en 
les properes eleccions, va forçar el Primer Ministre, David Cameron, a tirar endavant el 
referèndum del Brexit. Aquesta arriscada estratègia era una manera de frenar l’avenç 
del UKIP i, cas que guanyés el “sí”, serviria per a resoldre la qüestió europea que 
durant dècades havia estat enverinant el Partit Conservador (Bale, 2018). 

El Brexit ha cridat l’atenció de molts investigadors de diverses disciplines (com ara 
politòlegs, economistes, geògrafs, demògrafs), ja que és un marc d’estudi únic on 
estudiar les causes que van portar a aquesta situació i les conseqüències que aquesta 
desencadenarà. Sembla haver-hi un consens en l’àmbit acadèmic que defensa que les 
repercussions d’aquest procés seran majoritàriament negatives, en especial per al 
Regne Unit, però també per a la UE. Els efectes d’aquest procés variaran depenent de 
si s’aplica un “Brexit dur” on el Regne Unit opti per una desconnexió radical de les 
estructures europees, desvinculant-se del Mercat Únic Europeu i de la Unió Duanera 
de la Unió Europea. O un “Brexit tou” on el Regne Unit encara mantingui cert contacte 
amb les institucions de la UE i alguns dels privilegis i avantatges que aquestes aporten.  

 



4 
 

Una altra qüestió crucial a l’hora de predir els efectes del Brexit és saber si al final es fa 
un “deal” o un “no-deal” Brexit, depenent de si ambdues parts del conflicte arriben, o 
no, a un acord. Degut a que tot aquest procés geopolític encara no ha conclòs a causa 
de la inhabilitat per part dels dos bàndol implicats d’arribar a un consens, encara no es 
pot augurar amb certesa quines seran les conseqüències que desencadenarà aquest 
esdeveniment. Durant els últims quatre anys, les negociacions han anat avançant molt 
lentament en una mena d’estira-i-arronsa, que sembla no acabar mai. Per aquest 
motiu el politòleg Richard Rose (2015) ha descrit en diverses ocasions el procés del 
referèndum com a Neverendum, defensant que independentment del resultat del 
referèndum, el debat sobre el compromís polític del Regne Unit envers la UE mai 
finalitzaria.  

El que sí està clar és que la UE perdrà un dels seus principals motors econòmics, tot i 
que a la llarga no sembla que la pèrdua d’aquest estat membre li suposi un gran 
problema econòmic. En canvi, el Brexit sí que suposa una amenaça per al procés 
d’integració que la UE ha estat portant a terme des del seu inici i que amb el temps 
s’ha convertit en una de les seves senyes d’identitat. Deixar marxar al Regne Unit 
podria incentivar l’euroescepticisme en altres països i, conseqüentment, podria acabar 
motivant moviments similars en altres estats membres generant una mena d’efecte 
dominó que podria posar en perill el projecte europeu. Aquesta preocupació és força 
lògica si considerem que, segons l’Eurobaròmetre a l’any 2016 hi havia 7 països que 
manifestaven majors nivells d’euroescepticisme que el Regne Unit, entre els quals 
Grècia, França o Hongria (Dijkstra, Poleman, Rodríguez-Pose, 2019). Aquestes dades 
ens demostren que la integració europea és un element molt delicat en alguns estats, i 
l’èxit del Brexit podria deteriorar aquest fràgil projecte posant en perill l’estabilitat de 
la UE. 

Encara que la UE es pot ressentir dels efectes del Brexit, es preveu que el Regne Unit 
surti més malparat d’aquest canvi, sobretot a nivell econòmic. Actualment trobem una 
ingent quantitat d’articles acadèmics on s’enumeren els efectes negatius que el Brexit 
ha causat o podria arribar a causar a nivell nacional. Per exemple els investigadors 
Harold Clarke, Matthew Goodwin i Paul Whiteley (2017) expliquen que diverses 
entitats i institucions ja van alertar, abans de la celebració del referèndum, que els 
efectes econòmics serien devastadors per al país. Van citar, per exemple, les paraules 
del conseller pro-Europeu George Osborne que advertia que marxar de la UE produiria 
un “forat negre pressupostari de 30.000 milions de lliures”. L’aleshores directora del 
Fons Monetari Internacional, Christine Lagarde, sostenia una postura similar alertant 
que abandonar la EU provocaria un “sever dany global” (Clarke et al, 2017). 

Tot i que els detalls sobre com s’acabarà efectuant el Brexit encara no estan clars, els 
seus efectes negatius ja s’han començat a manifestar. Per exemple, en una reducció en 
les inversions econòmiques al país, la pujada de la inflació o la davallada del 1,3% del 
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PIB nacional (Born, Müller, Schularick, Sedlacek, 2017). En definitiva, la major part dels 
experts auguren un pronòstic no massa favorable per a l’economia britànica, ja que 
fins i tot en els escenaris més optimistes el Regne Unit sofriria una forta davallada en la 
seva economia, tant a curt com a llarg termini (Kierzenkowski, Pain, Rusticelli, Zwart, 
2016). Tot i que la major part d’estudis sembla apuntar que la decisió presa en el 
referèndum del 2016 no depara un futur pròsper per a la economia del país, les 
conseqüències d’aquesta sortida segueixen sent incertes i hipotètiques. Per aquest 
motiu en aquest treball ens centrarem únicament en les causes del Brexit en comptes 
de en les seves conseqüències.  

 

2. Objectius i metodologia 
 

La finalitat d’aquest treball és analitzar el vincle que hi ha entre l’arribada d’immigrants 
europeus al Regne Unit i el resultat del referèndum del Brexit. És a dir que en les 
següents pàgines s’intentarà mostrar com l’arribada massiva d’immigrants provinents 
de la UE fou un dels principals factors que instigaren el Brexit. En especial l’arribada 
d’aquells immigrants provinents dels Nous Estats Membres (NMS), que s’incorporaren 
a la UE en les ampliacions del 2004 i 2007. A més s’explicarà com aquests fenòmens 
migratoris foren polititzats pels partits pro-Brexit per tal d’emprar-lo com a eina 
política i propagandística durant la campanya del referèndum. L’exemple més clar és el 
del UKIP, al qual sovint s’acusa d’emprar el racisme i la xenofòbia en els seus discursos 
per a guanyar vots (Goodwin, Milazzo, 2015), ja que tracta la problemàtica migratòria 
des d’una postura populista, provocant i aprofitant-se de les pors de la gent i utilitzant 
la immigració com a eina retòrica per a demonitzar la UE (Crines, Heppell, 2017).  

Per tant també es tractarà de corroborar que, seguint aquesta estratègia, UKIP va 
aconseguir incrementar l’escepticisme que els grups socials més vulnerables sentien 
envers la immigració, potenciant-lo i incentivant-lo mitjançant discursos anti-
immigratoris. Col·locant als immigrants al centre dels seus discursos, i vinculant-los 
sempre amb la UE, van aconseguir que la qüestió migratòria guanyés rellevància a 
nivell polític i mediàtic. La representació negativa dels immigrants en els seus 
discursos, on sovint els utilitzen com a cap de turc, va fer que certs sectors de la 
població anglesa percebessin els immigrants com una amenaça externa contra la seva 
economia i la seva identitat nacional. Els arguments populistes emprats durant els anys 
previs al Brexit aconsegueixen modelar l’opinió publica fomentant una percepció irreal 
i sovint sobredimensionada de la qüestió migratòria (Crines, Happell, 2017). Com a 
resultat es genera un caldo de cultiu idoni per a l’auge d’ideologies euroescèptiques i 
actituds xenòfobes. 
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Essencialment, la finalitat d’aquest treball és proporcionar dades fefaents i empíriques 
que permetin corroborar la hipòtesi que es defensa a la major part de la bibliografia: 
Que la immigració, i més concretament la manera en què aquesta és percebuda per la 
població, esdevingué l’eix vertebrador de la campanya del Brexit, sent aquest un 
element determinant sense el qual no es podria explicar l’èxit d’aquest moviment anti-
europeu. Ja que aquesta hipòtesi ha estat més que confirmada pels nombrosos estudis 
que s’han realitzat al respecte, aquest treball tindrà una funció més aviat de 
contrastament. Ens centrarem en recopilar informació rellevant que ens ajudi a 
entendre millor el rol de les migracions dins de les dinàmiques del Brexit i la magnitud 
en que aquestes influenciaren la decisió del votants.  

En definitiva, aquí es pretén realitzar una recerca exhaustiva per tal d’extreure 
informació objectiva que reafirmi la idea de que “el Brexit és, en part, un referèndum 
sobre polítiques migratòries” (Katwala, Somerville, 2016). S’intentarà que en aquesta 
anàlisi es contemplin totes les dimensions d’aquest procés polític per tal d’aportar un 
resultat més sòlid i integral tenint en compte factors com ara la tradició outsider 
britànica, la relació entre el Regne Unit i la UE o les recents tendències migratòries del 
país. D’aquesta manera ens podrem fer una idea de les característiques de cada una de 
les peces que conformen aquest complex collage.  

Cal tindre en compte que la immigració sobre la qual aquí es parlarà és principalment 
aquella provinent de països de la UE, ja que són aquests grups migratoris els que més 
han crescut en les últimes dècades al Regne Unit. A més, aquests fluxos han esdevingut 
l’objectiu de la campanya anti-immigració, emprant-los, tal i com veurem en les 
pròximes pàgines, com a eina propagandística per a desacreditar les polítiques de la 
UE. Evidentment és més fàcil posar el focus en aquestes migracions comunitàries 
perquè d’aquesta manera permet criticar la política de lliure moviment de la UE i la 
conseqüent mancança de control i sobirania sobre les fronteres. A més, hi ha qui 
argumenta que “queixar-se de la immigració Polonesa, en comptes d’aquella provinent 
d’Àsia o Àfrica, no es percebut com a racista” (Tilford, 2015). 

En definitiva, estem plantejant un treball plenament geogràfic. Més concretament es 
podria incloure dins de l’àmbit de Geografia d’Europa, ja que es tractaran temes 
vinculats a la relació geopolítica entre la UE i el Regne Unit i s’analitzaran elements de 
gran importància en aquest camp d’estudi, com ara l’euroescepticisme o les polítiques 
d’integració europees. Al mateix temps, aquest treball també posa molt èmfasi en la 
geografia de la població, ja que una part molt important del treball girarà entorn dels 
moviment migratoris intraeuropeus.  

Pel que fa a la metodologia del treball es basarà en dos parts: Primerament, tal i com 
hem indicat prèviament, el treball estarà molt marcat per la recerca i anàlisi 
bibliogràfica. Aquesta esdevindrà la pedra angular del treball ja que d’aquestes fonts 
s’extraurà molta informació valuosa que ens permetrà assolir els objectius del treball. 
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L’àmplia bibliografia de la qual disposem ens ajudarà a fer una radiografia força 
detallada de la situació, ja que ens aportarà coneixements sobre el tema des de 
perspectives molt variades. Per altra banda, aquest treball també comptarà amb tot un 
seguit de dades estadístiques, que ens aportaran proves més empíriques i fefaents i 
que ens ajudaran a quantificar la magnitud d’aquests processos. Aquesta part 
estadística té la funció d’aportar una base més objectiva per tal de dotar al treball de 
més consistència.  

Aquestes dades estaran sovint representades en forma de gràfics, mapes, taules o 
qualsevol altra mena de recurs visual que permeti presentar l’esmentada informació 
de manera més visual i didàctica. En aquest sentit, s’ha realitzat un esforç per aportar 
noves dades estadístiques representades gràficament. Aquests recursos, junt als 
extrets d’articles i llibres publicats, compleixen una mateixa funció: corroborar el nexe 
entre la immigració i el Brexit i descobrir els processos que s’amaguen darrere. 

 

3. Causes estructurals del Brexit 
 

En aquest primer apartat s’analitzaran les causes estructurals del Brexit, és a dir 
aquelles que no es consideren com a principals instigadores del referèndum però que, 
tot i així, van afectar aquest procés de manera indirecta. Podríem dir que són tots 
aquells elements que han assentat les bases d’aquest sentiment anti-europeu que tant 
ha arrelat en el Regne Unit. Aquest sentiment euroescèptic, que juga un paper clau 
dins del context del Brexit, és fruit de tot un seguit de fets històrics i socials. Són 
aquests elements els que es tractaran de descriure i definir en aquest apartat, ja que 
assenten els fonaments sobre els quals s’estructura el Brexit. És impossible entendre 
aquest procés sense tindre en compte la història del país i la seva tradició escèptica 
envers la UE. Per tant, encara que no constitueixi el principal element d’estudi 
d’aquest treball, la informació que aquest apartat proporciona és crucial per entendre 
el conflicte britànic en la seva totalitat.  

Sens dubte, un dels principals elements estructurals a tindre en compte és 
l’excepcionalisme Britànic. Aquest, com els seu nom indica, s’empra per a destacar les 
característiques que fan del Regne Unit una excepció dins d’Europa. Podríem definir 
aquest concepte com la suposició de que el Regne Unit sempre ha sigut massa diferent 
respecte a la resta de països europeus i que degut a la seves costums, la seva cultura i 
la seva historia s’ha mantingut al marge de la resta del continent. Aquest sentiment es 
pot apreciar amb claredat quan analitzem la relació del govern britànic amb la UE, 
sempre distant i marcada per les reticències. Aquest sentiment de diferenciació genera 
una complexa dicotomia entre “ells” (la UE) i “nosaltres” (el Regne Unit) que 
condiciona i dificulta la interacció diplomàtica entre ambdues parts.  
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L’exepcionalisme sorgeix de manera orgànica per una combinació de causes 
històriques, socials i geogràfiques. Per exemple, Krishan Kuman (2003) explica que 
algunes de les peculiaritats que presenta la cultura britànica es poden atribuir a la seva 
identitat com a “constructors del Regne Unit, creadors de l’imperi britànic i pioners en 
la industrialització”. Aquest status d’antiga potencia mundial, defensa Kuman, dificulta 
qualsevol intent d’integració Europea. A més, a arrel d’aquesta tradició imperial, el 
Regne Unit manté vincles molt forts amb els altres membres de la Commonwealth que 
amb la UE. Especialment amb els Estats Units i Canada, amb els quals manté una 
relació econòmica i diplomàtica molt estreta. Al final, aquest eix atlàntic acaba 
esdevenint primordial en l’agenda d’afers exteriors del Regne Unit.  

Un altre element que col·labora en la formació d’aquest exepcionalisme britànic seria 
el seu aïllament geogràfic respecte a l’Europa continental. El fet d’estar localitzat en 
una illa perifèrica allunyada i aïllada ha afavorit el desenvolupament d’un sentiment 
d’independència psicològica respecte a l’Europa continental (Aspinwall. 2000). També 
cal considerar la reforma anglicana com un dels principals factors que va distanciar 
Gran Bretanya de la resta de països europeus. Ja que anglicanisme s’oposa a “l’hostil 
catolicisme dels estats europeus i aporta als anglesos un sentiment d’identitat única” 
(Kasonta, 2015). La combinació de tots aquests elements ha fet que el poble britànic 
tingui una identitat pròpia molt forta, distintiva i allunyada d’altres del continent 
europeu.  

Segons A. Glencross (2014), el Brexit és una extensió d’aquesta mentalitat 
excepcionalista, la qual també evoca un cert sentiment de superioritat Britànica. 
Aquesta frase no tan sols fa palesa la relació entre l’excepcionalisme i el Brexit, sinó 
que a més dona a entendre que, possiblement, darrere d’aquesta amalgama de 
sentiments s’amagui una mena de subtil xovinisme. Això coincidiria amb la idea 
d’aquesta forta i distintiva identitat Britànica, la qual esta especialment present en les 
generacions nascudes durant la postguerra, les quals van créixer amb l’ideal de que el 
Regne Unit era un mena de salvador del món, degut a la seva actuació durant la II 
Guerra Mundial.  

L’exepcionalisme anglès és, en definitiva, un element clau que ha marcat les 
dinàmiques entre el Regne Unit i Europe durant dècades, distanciant ambdós costats 
del canal de la Mànega. De fet, ha estat bastant comú la descripció del Regne Unit com 
un “estrany dins d’Europa”, un lloc on habiten “europeus reticents” que estan “al 
marge de la integració política, geogràfica i emocional”, assumint així un rol estrany de 
país outsider (Daddow. 2015). Fins i tot l’expresident francès Charles de Gaulle ja 
qualificava d’incompatible la cooperació entre el govern britànic i la Comunitat 
Europea, acusant als primers de tenir una “arrelada hostilitat” envers el projecte 
europeu i una “mancança d’interès pel Mercat Únic Europeu” (BBC, 1976).  
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Malgrat això, originàriament el Regne Unit fou un dels principals promotors del 
projecte d’integració europea advocant a favor d’aquest per tal de millorar la relació 
entre els estats europeus desprès de la Segona Guerra Mundial. Això sí, sempre des 
d’una posició allunyada i mantenint les distancies. Es podria dir que el Regne Unit volia 
promoure la integració europea sense formar part de la mateixa. Aquest enfocament 
ambivalent és habitual en el govern britànic quan es tracta de política europea. En 
ocasions puntuals el Regne Unit participa activament en les polítiques d’integració de 
la UE, i en altres actua com a detonant de l’euroescepticisme, promovent de manera 
indirecta la fragmentació de la UE (Daddow, 2015). En definitiva la relació política 
entre la UE i el Regne Unit es caracteritza per ser contradictòria.  

També s’acusa al govern britànic d’enfocar la política d’integració europea des d’una 
òptica pragmàtica i utilitària sense cap mena de compromís moral, és a dir, com una 
mena “d’acord de negocis” (Glencross, 2014). Degut a aquesta actitud el Regne Unit es 
considerat com l’estat membre menys integrat de la Unió, de fet és el que gaudeix de 
més opt-outs 1, amb un total de quatre. Aquests opt-outs demostren que el Regne Unit 
no està totalment integrat a la UE, ja que per exemple no forma part de l’Espai 
Schengen i rebutja la Unió Monetària, mantenint l’ús de la lliura esterlina i negant-se a 
utilitzar l’euro. Aquest factors fan pales el baix nivell d’integració europea que tenen 
les institucions britàniques i demostren la indiferència que aquestes senten envers el 
projecte europeu.  

Aquest sentiment d’indiferència sempre ha estat present al Regne Unit des de que 
aquest s’incorporà al projecte europeu. Per aquest motiu hi hagut repetides peticions 
d’abandonar la UE per part dels polítics britànics. La primera tingué lloc al 1975 quan 
es va realitzar un referèndum sobre la permanència del Regne Unit a la CEE. 
Posteriorment va haver-hi més intents d’oposició a algunes de les polítiques que la UE 
volia implementa. Malgrat que tots van fallar, aquests són una clara manifestació 
d’aquest sentiment que s’ha anat descrivint amb anterioritat. 

La qüestió europea és, sens dubte un element molt polaritzador dins del panorama 
polític britànic, generant molt debat respecte als costos i beneficis que la integració 
europea comporta. Per una banda trobem aquells que perceben la integració europea 
com una perduda de sobirania i per tant veuen adient que el Regne Unit es 
desentengui de les polítiques europees, defensant així una estratègia de l’aïllament. 
Per altra banda trobem aquelles que volen que el Regne Unit s’involucri més en les 
dinàmiques europees i que jugui un paper més important en la presa de decisions. 
Factors econòmics, polítics i socials són emprats per ambos bàndols com a arguments 
per defensar les seves respectives postures. Mentre uns es centren en que la UE afecta 
                                                           
1 Els Opt Outs són aquelles exempcions a les que els estats membres poden optar quan no desitgen 
participar ni formar part d’alguna política concreta de la UE, quedant-se al marge d’aquesta. En aquest 
cas el Regne Unit decideix no formar part de l’espai Schengen, de la Unió Econòmica i Monetària, de la 
Carta de Drets Fonamentals de la UE i de l’Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia. 
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a la sobirania del país, esbiaixant la seva capacitat per prendre decisions, altres 
justifiquen que la independència del Regne Unit comportaria pèrdues milionàries per 
al país. Al final, la clau d’aquest conflicte es basa en una dinàmica de costos/beneficis.  

Per a resoldre aquest debat, cal que prestem atenció a les paraules d’Austen 
Chamberlain, considerat com un dels polítics més reconeguts de la historia del Regne 
Unit sobretot per les seves aportacions en la política d’exterior. Chamberlain justificava 
que degut a les seves condicions geogràfiques, el Regne Unit mai podria desvincular-se 
d’Europa completament. Per tant, des d’aquesta perspectiva no té sentit debatre si el 
Regne Unit s’hauria d’involucrar o no amb la UE, sinó que el debat que cal plantejar és 
de quina manera i fins a quin nivell el Regne Unit hauria de prendre part en la política 
d’integració europea. (Chamberlain, 1930). 

Aquest exepcionalisme britànic, marcat per una clara tradició outsider, ha fet cada cop 
més gran la distancia entre Europa i el Regne Unit, fins que al 23 de Juny de 2016 
aquest distanciament es veu reflectit en el resultat del referèndum. Al final el Regne 
Unit s’ha anat aproximant cada cop més cap a la porta de sortida de la UE i, si tenim en 
compte la situació actual, sembla que està apunt de creuar-la de maner definitiva. 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, no es pot parlar del Brexit sense parlar de 
l’euroescepticisme, ja que el referèndum de 2016 fou, abans que res, una manifestació 
d’aquest sentiment. El terme euroescepticisme va ser emprat per primer cop l’any 
1985 en diversos articles del diari The Times per a definir el sorgiment d’un moviment 
que s’oposava a la segona onada d’integració europea iniciada per la Comissió Delors. 
(Gifford, 2014). De manera gradual, aquest terme va anar guanyant prevalença i va 
transcendir l’àmbit periodístic fins a convertir-se en un dels principals interessos 
acadèmics de l’actualitat en l’àmbit de les ciències socials. Aquesta terminologia 
s’empra actualment per a descriure tota mena de sentiments anti-europeu en 
qualsevol estat membre i des de qualsevol punt de l’espectre polític. Per tant, 
existeixen moviments euroesceptics tant de dretes com d’esquerres. També podem 
diferenciar diferents postures, mes suaus o més dures, depenent del nivell d’oposició 
que aquests manifesten envers la integració Europea. 

En termes generals, l’Euroescepticisme es podria definir com una crítica a la UE, 
especialment a la seva política d’integració, la qual és sovint percebuda com una 
amenaça per a la sobirania dels estats membres així com per a la seva identitat 
nacional. Tal i com s’ha esmentat amb anterioritat, el Regne Unit posseeix una molt 
forta identitat nacional que fa del procés d’integració un tema molt sensible. Aquest 
idea queda plasmada a la perfecció en el següent paràgraf:   
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“L’experiència històrica [del Regne Unit] provoca una antipatia general cap a qualsevol 
forma d’integració, la qual implica una perduda de sobirania i identitat nacional, i més 
específicament antipatia envers Europa continental [...]. El Regne Unit té un sentit 
d’identitat nacional molt elevat i és molt conscient de la importància de mantenir la 
seva sobirania [...]. Això significa que els interessos nacionals es defensen molt més al 
Regne Unit que a qualsevol altre lloc” (Aspinwall, 2000). 

El nombre de gent que subscriu aquesta visió euroescèptica ha anat augmentant 
substancialment a nivell Europeu durant les últimes dos dècades, transformant-se així 
en un dels principals reptes de la UE. Però en aquest treball ens centrarem únicament 
en com aquest fenomen es manifesta en Regne Unit, per visualitzar la seva prevalença 
en aquest país. Tal i com mostren els següents gràfics (Figura 1 i Figura 2), extrets del 
informe de l’Eurobaròmetre que la Comissió Europea realitza cada any, el Regne Unit 
mostra moltes reticències envers a la UE i demostra ser un dels països més 
euroescèptics de la Unió. En la majoria d’enquestes on es tractin temes que impliquin 
cert nivell d’integració o confiança en la UE, els britànics acostumen a aparèixer en les 
últimes posicions, com ara quan es pregunta als enquestats sobre el futur de la UE, 
l’establiment d’un Mercat Únic Digital Europeu o d’una política comú d’energia per a 
tots els estats membres (Comissió Europea, 2016). 

Un altre indicador a tenir en compte és l’opinió que la població britànica te sobre la 
política de Europea de Lliure Moviment. En aquest primer gràfic (Figura 1) extret de 
l’informe de l’Eurobaròmetre realitzat per la Comissió Europea al 2016, es representa 
el resultats de la següent pregunta: “Quina es la seva opinió sobre el lliure moviment 
de ciutadans europeus que poden viure, estudiar, treballar i fer negocis a qualsevol 
altre estat membre” Tal i com podem observar, una considerable part de la població 
britànica (30%) té una opinió negativa respecte aquesta política. De fet, és el país que 
pitjor la valora, situant-se molt per sobre de la mitjana de la UE (16%). Aquesta dada 
segurament està relacionada amb l’opinió negativa que alguns sectors demogràfics del 
país tenen de la immigració europea, sobretot d’aquells provinents d’Europa de L’Est. 

També disposem d’un altre indicador molt útil que ens permet observar, de manera 
clara, els diferents nivells d’euroescepticisme dels estats membres: Aquest indicador, 
que surt representat en el segon gràfic (Figura 2), plasma els resultats de la següent 
pregunta: “Et sents un ciutadà de la UE?”. Per tant aquí es tracta directament la 
identitat europea, i el sentiment de pertinença. Si observem el gràfic podrem observar 
que el Regne Unit fou el quart país menys europeista amb un 45% dels enquestats 
responent que no es senten europeus. Aquest resultat està molt per sobre de la 
mitjana europea 33%, i tan sols es superat per Itàlia, Bulgària i Grècia. 
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Figura 1                                              Font: Eurobaròmetre Estàndard 85. Primavera 2016: Opinió pública a la Unió Europea 

  Figura 2                                     Font: Eurobaròmetre Estàndard 85. Primavera 2016: Opinió pública a la Unió Europea 
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L’alt nivell d’euroescepticisme britànic que suggereixen aquests gràfics estan 
clarament vinculats al resultat del Brexit, el qual és, en essència, una reivindicació 
euroescèptica. Però encara hi ha certes preguntes que s’haurien de respondre per tal 
de comprendre totes les dimensions d’aquest anti-europeisme britànic. Per exemple: 
Com és que el Brexit ha sigut el principal moviment euroesceptic a nivell europeu, i 
sens dubte el més reeixit? Què diferencia el cas Britànic de la resta de moviments 
similars que hi ha arreu d’Europa? Com es justifica que en aquest país es manifesti més 
clara i contundentment que en altres països com ara Grècia, França, Hongria o Itàlia els 
quals, segons les enquestes, també tenen una opinió molt pessimista respecte a la 
política d’integració Europea?  

Primer de tot cal recordar que la tradició excepcionalista del Regne Unit és un dels 
motius pels quals l’eureoscepticsme ha arrelat amb tanta força en aquest país, ja que 
la seva tradició de distanciament de la UE és, al cap i a la fi, el que permet el sorgiment 
d’aquesta marcada oposició europea. Per aquest motiu el cas britànic és un cas únic 
que destaca entre la resta de moviments euroescèptics que trobem arreu de la UE. 

Per altra banda, alguns dels investigadors que més han estudiat aquest tema, com ara 
Usherwood i Aspinwall, argumenten que el sistema polític anglès, podria ser el 
principal causant de l’èxit de l’Euroescepticisme al Regne Unit. Els estudis d’aquests 
investigadors demostren que el sistema d’Escrutini Majoritari Uninominal britànic, 
també conegut com “First-past-the-post”, tendeix a afavorir i promocionar les 
ideologies eurpoescèptiques. Primerament destaquen que el funcionament d’aquest 
sistema segueix el model de “Winner takes all”, en què el guanyador de les eleccions 
aconsegueix el poder sense necessitat d’haver obtingut la majoria de vots. Aquest 
sistema en el qual tan sols guanya un candidat, que obté tot el poder sense necessitat 
de coalicions, fa que el govern britànic no estigui acostumat a haver-lo de compartir 
amb un ens supranacional com la UE (Harmsen, Spiering, 2004).  

Degut al seu funcionament i estructura, aquest sistema té un efecte polaritzador entre 
els partits que, a la llarga, tendeix a convertir-se en un bipartidisme (Harmsen, 
Spiering, 2004). Conseqüentment, els partits més petits tendeixen a desaparèixer de la 
representació parlamentaria, forçant als partits grans a incloure una varietat més 
amplia d’ideologies. Per tant, en aquest sistema, en comptes de marginar les 
ideologies euroescèptiques, aquestes s’acomoden dins dels partits més grans 
(principalment Conservadors i Laboristes). Això fa que aquests partits englobin una 
amplia varietat d’opinions, unint euroescèptics i europeistes en un mateix bloc. A 
causa d’aquesta distribució, s’acaben generant tensions i divisions dins dels grans 
partits, polaritzant-los. Com a conseqüència, aquestes visions euroescèptiques acaben 
esdevenint més influents, constrenyent als partits que sustenten el poder (Baker, 
Schnapper, 2015). 
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En canvi, el sistema d’Escrutini Proporcional Plurinominal, que preval en la majoria de 
països europeus, afavoreix el fet que els partits radicals i euroescèptics tinguin 
representació pròpia al parlament, però al mateix temps és molt complicat que 
aquests puguin acabar entrant en el govern (Harmsen, Spiering, 2004). Per tant, el 
sistema anglès canalitza els sentiments pro i anti-europeus d’una manera 
completament diferent a la resta d’estats membres (Usherwood, 2002).  

En resum, les peculiaritats del sistema electoral britànic han creat més oportunitats 
per als euroescèptics d’influir tant en la posició política dels principals partits, com les 
polítiques del govern (Gifford, 2014). Això es deu a que aquest no disposa de 
mecanismes institucionals que permetin filtrar la veu social Euroescèptica (Aspinwell, 
2000). Per tant, es pot afirmar que questa crisi estructural del sistema de partits juga 
un rol molt important en l’èxit de l’euroescèpticisme britànic (Gifford. 2006). 

Chris G. Gifford defensa que avui en dia, l‘oposició al projecte europeu ja no es pot 
contemplar com a una faceta puntual de la política britànica, sinó que ja forma part del 
país, de manera essencial i sistemàtica (Gifford. 2014). És a dir, que els valors anti-
europeus estan ja tan presents en la realitat política i social del Regne Unit que ja 
forme part de l’imaginari col·lectiu d la població. Per tant, a aquestes altures ja no té 
sentit considerar aquest fenomen com a puntual, ja que sembla que ha arrelat amb 
força a la societat britànica, situant-se com un element clau de la seva identitat 
nacional. 

4. Causes directes del Brexit. 
 

En les pàgines anteriors s’ha fet una anàlisi de les diferents causes estructurals del 
Brexit per tal de comprendre millor la base i el transfons històric i social d’aquest 
referèndum. D’aquesta manera, hem pogut discernir quin és l’origen d’aquest conflicte 
geopolític que ha marcat les dinàmiques Europees durant tants anys. Ara ja coneixem 
les motivacions que hi ha darrere d’aquest moviment anti-europeu que tant ha crescut 
al Regne Unit i hem pogut identificar els elements que han fet possible aquest procés. 
Un cop assolida aquesta base introductòria, hem d’entrar a analitzar quins són els 
principals elements que han instigat el Brexit de manera més directa, és a dir, quines 
són les causes que van motivar a la major part dels votants a triar la opció d’abandonar 
la UE. 

En aquest apartat es comença a tractar més a fons l’objecte principal del treball: La 
importància de la immigració Europea com a element dinamitzador del Brexit. Per 
tant, en les següents pàgines es tractarà de confirmar que els moviments migratoris 
ocorreguts al Regne Unit durant les últimes dècades van jugar un rol crucial durant la 
campanya del referèndum. També es tractarà de demostrar que gran part dels vots a 
favor del Brexit van estar motivats per el desig de controlar les polítiques migratòries. 
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Això es farà mitjançant l’anàlisi de dades estadístiques provinents, principalment, 
d’enquestes fetes per dues entitats força reconegudes al Regne Unit, com ara són 
IPSOS Mori2 i Lord Ashcroft Polls3. La informació que ens proporcionen les enquestes 
d’aquestes dues entitats és de gran valor per al treball, ja que ens permetrà ja que ens 
permetrà corrobora el vincle immigració/Brexit. Aquesta ens permetrà conèixer la 
manera com l’opinió pública percebia la immigració durant el referèndum i si aquesta 
va influir en la votació. Els sondejos que ens proporcionen aquestes dos entitats ens 
permeten realitzar una anàlisi detallada de l’opinió pública durant el Brexit per tal de 
desxifrar quins foren els elements catalitzadors del vot euroescèptic.  

Primer, analitzarem les dades extretes d’IPSOS Moris, concretament aquelles 
vinculades als estudis sobre les principals preocupacions dels britànics que la entitat 
realitza de manera mensual des de fa molts anys. Tots aquests sondejos giren entorn a 
una mateixa pregunta. “Quin creus que és el problema més important al que s’està 
enfrontant el Regne Unit?” En el primer gràfic (Figura 3) podem apreciar la 
monitorització d’aquesta pregunta entre els anys 2010 i 2019, per tal d’apreciar com 
han evolucionat les diferents variables, com ara l’habitatge, la sanitat, l’educació, 
l’economia o la immigració.  

Aquesta representació gràfica ens permet observar com han anat variant les respostes 
al llarg del temps, depenent de la situació en què es trobés el país. Per exemple, 
l’economia fou la major preocupació de la població anglesa durant el període de crisi 
econòmica i veiem com al 2012, a mesura que els efectes negatius en l’economia es 
van pal·liant, el nivell de preocupació baixa dràsticament. En canvi a partir del 2012 la 
preocupació per la immigració va començar a incrementar a causa de problemes amb 
els refugiats i, sobretot, per l’aixecament de les restriccions migratòries als ciutadans 
provinents de dos NMS: Romania i Bulgària. Per tant la immigració es consolidà com la 
màxima inquietud de la població anglesa en el període previ al Brexit (2014-2016), 
insinuant així la importància de la problemàtica migratòria durant el aquest procés 
polític.  

Si observem la gràfica amb deteniment podrem observar que a finals de 2015 s’arriba 
al màxim nivell de preocupació per els immigrants que s’ha registrat en tots els anys 
analitzats. A més, aquest pic és molt marcat en comparació a la resta de pics que 
trobem en les altres variables. Aquest màxim tan abrupte i sobtat coincideix a la 
perfecció amb el període del Brexit, el qual estava carregat, tal com veurem més 
endavant, de campanyes anti-immigració. 
                                                           
2 IPSOS Mori: És una empresa Britànica dedicada a la investigació i la recerca, especialment centrada en 
estudiar la opinió publica respecte a temes com ara la identitat, la cohesió, entre molts altres indicadors 
socials. En la seva web proporcionen un arxiu de sondejos d’opinió des de l’any 1970 fins a l’actualitat. 
 
3 Lord Ashcroft Polls: És una web dirigida pel polític i empresari Lord Michael Ashcroft, el qual disposa 
d’una amplia varietat de sondejos i enquestes sobre temes polítics. Tot i que ell es declara com a 
Conservador, els seus estudis estadístics tenen reputació de ser força imparcials i objectius.    
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Per tant, és factible considerar que aquest pic tant marcat es deu, parcialment, al 
discurs populista i la propaganda política d’UKIP. Aquest procés de politització de la 
immigració, juntament amb la cobertura mediàtica clarament xenòfoba d’alguns 
mitjans de comunicació, van fer que els nivells de preocupació es catapultessin 
considerablement. Tal i com explicarem en un altre apartat, aquests dos elements 
modelen la percepció de la població local, transmetent una opinió molt negativa de la 
població immigrant.  

Però cal destacar que aquesta preocupació per la problemàtica migratòria va decaure 
dràsticament despès de la celebració del referèndum. Això es pot explicar fàcilment si 
tenim en compte que al preocupació per Europa és va convertir, ràpidament, en la 
primera preocupació del país, degut a l es incerteses i preocupacions que generà el 
resultat del referèndum. Aquest increment arribà al 72% i desbancà a la immigració, 
que conseqüentment patí caigué en picat. 

Per altra banda, val la pena destacar que aquesta decaiguda coincideix amb el final de 
la campanya del Brexit, i per tant, amb el final de la propaganda racista i xenòfoba que 
alguns partits, com ara UKIP, estaven portant a terme. Quan aquesta campanya, 
centrada en incriminar i desacreditar als immigrants europeus, va deixar de fer-se, el 
nivell de preocupació pels immigrants va desplomar-se. Però la situació migratòria al 
país no variat massa des de la celebració del referèndum, ja que, tot i que s’havien 
reduït una mica en quantitat, els fluxos d’immigrants arribant al país seguien sent molt 
alts. Per tant en el còmput global d’immigrants, la taxa migratori a segueix 
incrementant. Si considerem que la situació migratòria al país no varià massa, en canvi 
el nivell de preocupació va decaure molt.  

Això dona a entendre que, realment, els immigrants no estaven generant tants 
problemes com la dreta populista anunciava en la seva campanya. Ja que, si això fos 
així, els nivells de preocupació s’haguessin mantingut, perquè el nombre d’immigrants 
no va reduir-se en cap moment. Per tant, aquesta por que la població britànica tenia 
als immigrants sembla ser infundada, de no ser així aquests suposats problemes i 
inconvenients vinculats a la immigració no haguessin desaparegut tant sobtadament. 
Això suggereix que, al cap i a la fi, la percepció que la població te d’aquests moviments 
migratoris està altament condicionada per elements polítics impregnats de populisme.  



 

 

FIGURA 3                                                              Font: IPSOS Mori Issues Index. September 2019 

 



Si volem fer una anàlisi més detallada, centrant-nos únicament en quines foren les 
principals preocupacions de la població britànica durant el mes en que es celebrà el 
referèndum (juny de 2016) descobrirem que la resposta més freqüent, amb diferència, 
fou la immigració (48%) molt per sobre de la preocupació pel propi Brexit i la 
problemàtica Europea (32%) (Figura 4). Altres temes com ara la sanitat (37%) o 
l’habitatge (18%) també tenen certa presència, ja que la situació d’aquests dos serveis 
públics en aquest període no era massa positiva. Per una banda, la sanitat patí una 
forta davallada pressupostaria que va fer disminuir la seva qualitat. Per altra banda, el 
Regne Unit estava en mig d’una crisi immobiliària, especialment forta en les grans 
ciutats, on els preus de les cases va incrementar de manera desorbitada, fent-les 
inaccessible per a la població amb menys recursos econòmics. A més, el nombre de 
cases que es van construir al 2015 era tan sols un terç de les que es van construir al 
2007, i aquestes eren les cases de nova construcció més petites de tota la UE (Tilford, 
2015).  

 

FIGURA  1                                                                                                                      Font: IPSOS Mori Issues Index June 2016 

Cal afegir que tant els problemes amb la sanitat com amb l’habitatge són sovint 
vinculats, per part de la població local, a l’arribada d’immigrants europeus, 
argumentant que aquests exerceixen massa pressió sobre els esmentats serveis, 
saturant-los. Aquesta relació, diu Simon Tilford (2015), es deu a que el govern britànics 
va emprar als immigrants com a boc expiatori, culpant-los a ells en comptes de fer 
autocrítica mala gestió (Tilford, 2015). Així, el govern britànic aconsegueix tapar els 
problemes estructurals del Regne Unit, atribuint la culpa als immigrants i fent que 
aquests es guanyin mala premsa.  
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La immigració apareix com la causa més mencionada, amb un 48% dels enquestats 
situant-la com la primera preocupació del país. Això reflecteix la prevalença que tingué 
aquest tema durant el referèndum. Però també caldria tindre en compte que, tal i com 
s’ha mencionat abans, la preocupació que la població manifesta en temes com 
l’habitatge o la sanitat, pot estar indirectament relacionada amb la immigració. Això 
suggereix que el nivell de preocupació per aquest tema podria ser major del que 
mostra el gràfic.  

Per reafirmar que la immigració va ser un element determinant durant la campanya 
del Brexit podem contrastar la informació extreta d’IPSOS Mori amb el sondeig que 
Lord Ashcroft Polls va realitzar als votants el mateix dia del referèndum. Aquest 
sondeig tenia la finalitat de descobrir com va votar la població anglesa i quins eren els 
factors que van influenciar en la seva decisió. Els resultats d’aquestes enquestes són 
molt reveladors, ja que ens permeten conèixer més a fons les motivacions que 
s’amaguen darrere del vot pro-Brexit i les característiques socioculturals d’aquests 
votants. Per exemple, en el següent gràfic (Figura 5) es representen les tres principals 
respostes de l’electorat a la pregunta “Per quin motiu va votar a favor d’abandonar la 
Unió Europea?”. 

 

 

FIGURA 5                       Font: Lord Ashcroft Polls 2016 “How the United Kingdom Voted on Thursday… And Why?” 

 



18 
 

A l’Informe de Lord Ashcroft Polls s’explica que la major part dels enquestats (49%) van 
votar a favor d’abandonar la UE amb el pretext que les decisions del Regne Unit 
s’haurien de prendre al Regne Unit. Aquesta resposta fou la més comú i plasma a la 
perfecció la por al fet que un ens transnacional com ara la UE faci disminuir la 
sobirania del país. Aquesta dada evidencia que, tal com hem explicat anteriorment, els 
britànics valoren molt la sobirania nacional i que les seves autoritats es mostren 
reticents a compartir el poder de decisió amb un ens com la UE. Per tant és normal que 
aquest tema esdevingui crucial en un referèndum on es qüestiona la pertinença a la 
UE. En definitiva, per a gairebé la majoria de votants, el referèndum era una qüestió de 
sobirania i de “recuperar el control” (Goodwin, Milazzo, 2017).  

Per altra banda el 33% dels enquestats opinava que la seva principal motivació per 
votar a favor del Brexit fou tornar a controlar la política migratòria del país i tindre més 
control sobre les fronteres nacionals. Un cop més es corrobora que, efectivament, la 
qüestió migratòria fou un dels factors que va motivar a més gent a votar a favor del 
Brexit. De fet, molts dels enquestat van mencionar tant la sobirania com la immigració 
en les seves respostes, cosa que demostra que ambdues problemàtiques estan 
intrínsecament connectades en la ment de la població britànica (Goodwin, Milazzo. 
2017). Per tant, és molt probable que la preocupació per la situació migratòria sigui 
encara major del que es mostra en el gràfic, ja que molts dels que van optar per posar 
la sobirania com a primera causa del seu vot, també van fer referència a la política 
migratòria. 

Per tal de complementar aquesta informació, podem emprar la informació que ens 
proporciona John Curtice en el seu estudi A Revolt on The Right? (2015), on analitza 
l’opinió dels votants d’UKIP respecte a diversos temes socials. En aquest treball, 
Curtice presenta una enquesta realitzada l’any 2013 a 181 votants d’UKIP sobre la seva 
postura respecte a la immigració. En una de les preguntes de l’enquesta es demanava 
als votants que responguessin, emprant una escala del 0 al 10, si creien que la 
immigració era una cosa extremadament dolenta (0) o extremadament bona (10) per 
al país. El 75% dels enquestats donaren puntuacions entre 0 i 4. Aquest percentatge és 
molt significatiu si ho comparem amb la mitjana de l’opinió publica, en la qual només 
un 47% es situa entre el 0 i el 4 (Curtice, 2015). És bastant probable que aquest fort 
rebuig envers els immigrants s’acabés veient reflectit durant el referèndum, 
especialment si tenim en compte que el 96% dels votants d’UKIP van votar a favor del 
Brexit (Ashcroft, 2016). 
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Totes les dades que hem recollit mencionen el rellevant rol de les immigracions i 
corroboren la hipòtesi que aquestes van exercir de catalitzador del vot euroescèptic, 
esdevenint un element decisiu a l’hora d’explicar el resultat del referèndum. Tal i com 
s’ha esmentat amb anterioritat, aquest creixent rebuig per la immigració no es pot 
entendre sense tindre en compte la contundent campanya anti-migratoria del Brexit, 
en especial aquella que realitzà UKIP.  

Aquesta consistia en aprofitar-se de les incerteses que aquest fenomen generava en la 
població mitjançant discursos alarmistes i populistes, on es representava a la població 
immigrant com un problema i una amenaça per al país. Aquests anaven sovint 
acompanyats per una forta crítica a la UE, la qual s’emmarcava com a principal causant 
d’aquesta problemàtica. Aquesta estratègia seguida per UKIP i alguns sectors del Partit 
Conservador va acabar fent que “en la ment del votants ser un estat membre de la UE 
esdevingui sinònim d’immigració sense control” (Tilford, 2015). Sembla que aquesta 
estratègia va tindre èxit degut a què la immigració és un tema molt sensible que 
tendeix a polaritzar l’opinió pública. Per aquest motiu esdevingué l’eina perfecta amb 
la que apel·lar als sentiments de la població per guanyar vots.  

 “La campanya a favor del Brexit es centrava fonamentalment en mobilitzar l’ansietat 
pública que hi havia envers la immigració, el moviment dels immigrants provinents de 
la UE i la possible futura annexió d’Albània, Montenegro i Turquia a la UE. La campanya 
del Brexit també es centra en la sobirania i els costos econòmics que genera formar 
part de la UE. Algunes de les campanyes argumentaven que els votants podrien 
recuperar el control de la situació votant a favor d’abandonar la UE, fent que el país 
estalvies 350 milions de lliures setmanals, les quals es podrien redirigir a la Sanitat 
Pública” (Clarke et al, 2017). 

Aquest paràgraf, extret d’un dels estudis més detallats que hi ha actualment sobre el 
Brexit, resumeix a la perfecció els punts clau de la campanya d’aquest referèndum. Els 
autors mencionen que la immigració fou un element crucial a l’hora de mobilitzar el 
vot pro-Bexit, fent palesa la importància d’aquest factor. De fet es parla de “recuperar 
el control de la situació” evidenciant que la sobirania fou un altre element crucial 
durant la campanya del Brexit. A més, el text també suggereix que aquesta ànsia per 
recuperar la sobirania esta molt vinculada al desig de tornar a controlar les polítiques 
migratòries. També es menciona la preocupació per la sanitat pública com una peça 
destacable d’aquesta campanya. Tots aquests elements coincideixen, de manera força 
acurada, amb els resultats dels sondejos sobre el Brexit que s’han analitzat en aquest 
apartat. Això corrobora que aquesta campanya populista tingué molta influencia en el 
desenllaç del referèndum.  
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5. Factors geogràfics i demogràfics del Brexit  
 

Les dades que aquí s’han analitzat resulten de gran utilitat per a identificar patrons i 
tendències que ens ajuden a construir l’arquetip del votant pro-Brexit, des del seu 
background sociocultural, fins a les seves característiques demogràfiques. Aquest 
exhaustiu seguiment sobre el referèndum del Brexit suposa, sens dubte, una 
oportunitat inigualable per a identificar qui eren aquells que van votar a favor 
d’abandonar la UE i conèixer els motius que els van instigar a votar per aquesta opció. 

Segons Dijkstra, et al (2019), l’arquetip del votant pro-Brexit quadra, en termes 
generals, amb el següent perfil: “Gent gran blanca de classe treballadora amb un baix 
nivell educatiu i pocs recursos econòmics que no disposa de les habilitats necessàries 
per adaptar-se i prosperar en la moderna economia post-industrial”. Dijkstra diu que la 
gent que té aquest tipus de perfil es sent superada per aquest món global i 
multicultural on vivim. Per aquest motiu els cataloga com a “deixats de banda” (the 
left behind). Aquells que tenen dificultats per a adaptar-se a aquest sistema econòmic 
acaben buscant refugi en les opcions polítiques antisistema. La majoria d’estudis que 
parlen sobre les migracions i el Brexit coincideixen en que l’arquetip del votant pro 
Brexit coincideix amb aquesta descripció (Goodwin, Heath, 2016, Clarke et al, 2017, 
Dijkstra, 2019).  

Aquest perfil s’assembla bastant al perfil del votant d’UKIP, que acostumen a ser 
homes Conservadors de mitjana edat amb inestabilitat financera i Laboristes majors de 
50 anys i amb un baix nivell educatiu sovint descrits com a “deixats de banda” (Crines, 
Happell, 2017). Sovint, aquests grups socials tenen una opinió negativa sobre la 
Immigració Europea ja que consideren que aquests tenen un perfil similar al seu i,  per 
tant, els perceben com la seva competència dins del mercat laboral. Temen que degut 
a la seva presència s’acabin reduint les seves oportunitats laborals i els seus salaris 
(Clarke et al, 2017). Això també es veu reflectit en un dels apartats del sondeig de Lord 
Ashcroft Polls (2016) on es mostra que el 80% dels que van votar a favor del Brexit 
considera que la multiculturalitat i les immigracions són perjudicials per al Regne Unit. 

Tal i com acabem de mencionar l’edat és un dels factors demogràfics fonamentals a 
l’hora d’analitzar les característiques dels votants. Per exemple aquells de major edat 
són sovint representats com a menys capaços d’entendre i lidiar amb els recents canvis 
econòmics, amb la multiculturalitat i la immigració. (Dijkstra et al, 2019) 
Conseqüentment, són més propensos a votar partits antisistema. Segons les dades del 
següent gràfic (Figura 6), el 60% de la població major de 45 anys va votar a favor de 
marxar de la UE, mentre que els estrats demogràfics més joves, de 18 a 24 i de 25 a 34 
mostren els percentatges més alts de vots a favor de romandre en unió, 73% i 62% 
respectivament.  
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A més, la participació en el referèndum fou molt més alta en els votants d’avançada 
edat que en la població jove. Tan sols 64% dels ciutadans entre 18 i 34 anys va anar a 
votar, mentre que els grups d’entre 35 i 65 i els majors de 65 van mostrar una 
participació del 80%  el 89% respectivament. Al gràfic es veu reflectit molt clarament 
com a mesura que augmenta la edat creix també el suport al Brexit, per tant hi ha una 
correlació innegable entre l’edat i el vot pro-Brexit. Aquestes dades coincideixen amb 
les d’altres estudis que asseguren que a els llocs on la població està més envellida són 
també els que van donar més suport a UKIP a les eleccions del 2014 i on es van 
registrar més vots a favor de marxar de la UE al 2016 (Goodwin, Heath, 2016). 

 

FIGURA  6                             Font: Lord Ashcroft Polls 2016 “How the United Kingdom Voted on Thursday… And Why?” 

 

La conclusió que podem extreure d’aquest gràfic és que la majoria de vots pro Brexit 
es van aconseguir en les franges d’edat més avançada, que tenen una visió negativa 
del sistema econòmic actual replet de moviments migratoris i multiculturalitat. Aquest 
grup demogràfic, degut a la seva ideologia i mentalitat més tradicional, no presenta 
una opinió positiva dels immigrants. Per tal de canviar el status quo, aquests acaben 
optant per depositar el seu vot en partits antisistema com UKIP, els quals prometen 
reduir dràsticament les migracions europees si l’opció del Brexit guanya en el 
referèndum.    
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Pel que fa a al nivell educatiu dels votants, les dades del sondeig de Lord Ashcroft Polls 
ens mostren que la major part dels graduats universitaris (57%) van votar a favor de 
quedar-se a la UE, també ho van fer aquells que tenien un nivell educatiu superior 
(64%) i aquells que seguien estudiant a temps complet (81%). Contràriament, la 
majoria d’aquells que van finalitzar els seus estudis a la secundària o abans, van acabar 
votant a favor d’abandonar la UE (Ashcroft. 2016).  

Aquestes xifres suggereixen que el nivell educatiu també fou un element fonamental a 
l’hora d’explicar el vot pro-Brexit. De fet, hi ha estudis que corroboren que aquells que 
tenen un nivell educatiu més baix són els més propensos a manifestar actituds 
euroescèptiques (Dijkstra et al, 2019). En l’estudi de Clarke et al (2017) es dona una 
explicació força convincent que defensa que aquells amb més nivell educatiu i major 
capacitat econòmica es beneficien de la integració europea per que els hi proporciona 
menys barreres comercials i major mobilitat geogràfica laboral. En canvi la població 
amb menys estudis i pocs recursos econòmics no es beneficia tant d’aquests factors.   

Aquest article de Clarke també suggereix que una altra característica típica dels 
votants pro-Brexit és el seu nivell econòmic. Aparentment, aquells que tenen menys 
recursos econòmics són també els que tenen majors probabilitats de votar a favor del 
Brexit (Curtice, 2015). El mateix succeeix amb altres elements com l’atur la desigualtat 
i el nivell de mobilitat geogràfica. Per tant es pot afirmar que el background econòmic i 
social de la població, són fonamentals per a explicar la victòria del Brexit i per a 
identificar qui va donar més suport a aquesta opció.  

Per altra banda, també trobem alguns patrons geogràfics que ens mostren quins són 
els llocs on hi va haver més vots a favor del Brexit i quins elements caracteritzen 
aquestes zones. Per exemple, si observem el mapa dels resultats del referèndum de 
2016 (Figura 7) veiem una clara divisió regional. El primer que crida l’atenció és que 
tant a Escòcia com Irlanda del Nord el vot a favor de seguir sent un estat membre va 
guanyar. Contràriament, a Anglaterra i Gales va succeir justament el contrari. Aquesta 
divisió es trenca una mica en les grans zones urbanes, ja que sembla que en aquestes 
regions es tenen menys sentiments euroescèptics. De fet si ens fixem en Anglaterra, 
veurem que malgrat que predomina el vot a favor de marxar de la UE, en la major part 
de les zones urbanes de la regió guanya la opció de romandre a la UE. Londres, 
Liverpool, Leeds, Manchester, Bristol, Exeter, Cambridge, Leicester i York són els 
exemples més clars. Més endavant en aquest apartat es donarà una possible explicació 
que justifiqui aquestes excepcions a les zones urbanes.  

Degut a aquesta notòria divisió regional, de vegades, tractar el Regne Unit com un ens 
únic i homogeni pot dificultar la interpretació de la realitat, ja que la percepció de la 
situació política pot variar molt depenent de la regió en que ens trobem. Tal i com 
veurem a continuació, aquestes diferències en les identitats regionals també es 
manifesten en el tema del Brexit. 
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FIGURA  2                                                                                      Font: BBC (2016) EU referéndum: The results in graphs and charts 
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El cas escocès és força curiós, ja que en el referèndum de 1975 escòcia va votar en 
contra de què el Regne Unit entrés a la UE, mentre que la resta del país es declarava a 
favor. Però, què és el que ha canviat en aquest període de temps que ha capgirat la 
situació? S’han donat diverses explicacions, però la més comú és que Escòcia presenta 
un sentiment britànic molt menys marcat en comparació amb el de la resta de regions 
(en especial Anglaterra). Tal i com es planteja en alguns estudis, la identitat nacional és 
un element molt important a l’hora d’analitzar les dinàmiques del Brexit. Els temes 
relacionats amb la identitat nacional estan estretament lligats al vot pro-Brexit. 
(Goodwin, Milazzo, 2017) Per exemple, s’ha comprovat que a Escòcia, aquells que es 
sentien escocesos eren més propensos a votar a favor de quedar-se a la UE que aquells 
que es sentien Britancis. (Clarke et al, 2017) 

Per altra banda John Curtice (2016) defensa que el resultat d’Escòcia s’explica també a 
causa de la escassa i dèbil presència política dels Toris i d’UKIP en aquesta regió. A 
més, el panorama polític escocès esta dominat pel Partit Nacional Escocès (SNP), el 
qual manté una postura clarament pro-europea. Curtice defensa que a causa d’aquests 
dos factors, la campanya euroescèptica no va tindre massa èxit en aquesta regió, la 
qual veu la UE com una atractiva alternativa al Regne Unit (Curtice, 2016). 

També és necessari tindre en compte que l’experiència escocesa ha estat molt 
marcada per la situació política del país. En la història recent, hi ha hagut molts 
moments en que Escòcia s’ha sentit alienada respecte a la resta del país, sobretot a 
nivell polític (Curtice, 2016). Els intents de referèndum o el dur mandat de Margaret 
Thatcher durant la dècada dels 80 són alguns dels exemples més clars. Sens dubte 
aquestes dificultats han quedat gravades en la ment dels escocesos generant una forta 
desconfiança envers el govern central. Per això, actualment sembla que la UE 
proporciona més  beneficis a escòcia que el govern anglès.  

Això també s’aprecia en el cas d’Irlanda del Nord, l’única part del país que té frontera 
terrestre amb la UE. El context geopolític de la regió explica l’ajustada victòria de 
l’opció de romandre a la UE (51,9%). Primerament, aquesta regió sempre ha estat 
dividida políticament en dos bàndols, els Unionites protestants i els Nacionalistes 
catòlics. Els primers es senten britànics i defensen l’estatus actual com a part del Rene 
Unit. Els segons defensen l’autodeterminació d’Irlanda del Nord i o la seva reunificació 
amb la República d’Irlanda. Com era d’esperar, aquesta divisió ideològica es va veure 
reflectida en el resultat del referèndum, causant un resultat molt ajustat. 
Probablement el que va fer decantar la balança a favor de romandre a la UE fou que el 
Brexit podria comportar conseqüències devastadores per a l’economia d’aquesta 
regió. Sobretot si s’acaba establint un Brexit dur que impermeabilitzi la frontera amb 
Irlanda.  
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Com qualsevol regió fronterera, l’activitat econòmica d’Irlanda del Nord esta 
completament interconnectada amb el seu país veí, la República d’Irlanda. L’èxit del 
Brexit, independentment de si es manifesta en forma “dura” o “suau”, perjudicarà al 
país de manera substancial ja que, si el Regne Unit deixa de formar part de la UE 
aquesta frontera summament important per al desenvolupament del país es veurà 
afectada de forma negativa. El canvi que aquesta frontera pot arribar a patir a causa 
del Brexit es percebut com un element que empitjoraria molts aspectes de la vida 
quotidiana de la població, que seria perjudicial per a ambdues economies i 
políticament desestabilitzador (Garry, McNicholl, O’Leary, Pow, 2018). Probablement 
l’afany per evitar aquest aïllament econòmic fou el principal incentiu per a votar a 
favor de romandre en la UE. A més, també trobem una situació similar a la escocesa on 
la identitat i el sentiment de pertinença juguen un rol crucial. La delicada situació 
d’Irlanda del Nord, especialment amb les seves fronteres, és un dels principals 
conflictes en la negociació del Brexit, així com un dels motius pels quals aquest procés 
de separació avança tant lentament. 

Per altra banda, a nivell local també es poden trobar diversos patrons i tendències, que 
ens ajuden a identificar en quines zones es dona més suport al Brexit. Primerament la 
teoria més subscrita era la que defensava que aquells que donaven suport al Brexit es 
localitzaven principalment en zones primordialment blanques on, per tant, hi havia 
hagut poca immigració i les quals tenien poca experiència amb la diversitat ètnica 
(Goodwin, Milazzo, 2017). Però posteriorment van sorgir alguns estudis que 
s’oposaven a aquesta premissa, demostrant que el vot pro-referèndum destacava 
sobretot en les zones on s’havia experimentat un agut creixement de la taxa 
d’immigrants provinents de la UE durant el període de 10 anys anteriors al Brexit. 
(Goodwin, Milazzo, 2017) Aquests estudis demostren que un canvi demogràfic brusc a 
nivell local pot motivar i generar actituds contraries als moviments migratoris.   

“Les àrees que han sigut diverses a nivell ètnic durant molt temps, han sigut capaces 
d’absorbir immigració addicional causant poc canvi en la percepció del nivell de 
diversitat de la zona. En canvi, en aquelles àrees on tradicionalment hi havia pocs 
immigrants, però que degut a les tendències migratòries recents el nombre 
d’immigrants ha augmentat, el canvi ètnic ha sigut molt més notable. 
Conseqüentment, és molt probable que això influeixi en el posicionament polític de la 
població” (Goodwin, Milazzo, 2017). 

Aquesta frase defineix un aspecte molt important del vincle de les immigracions amb 
el Brexit a nivell local, ja que posa l’èmfasi en la paraula “canvi” en comptes de centrar-
se en el número d’immigrants. Al cap i a la fi és aquest brusc canvi ètnic el que alarma 
a la població local, la qual percep a aquests nouvinguts com una amenaça a la seva 
identitat, cultura i estabilitat econòmica. La inevitable multiculturalitat que va 
vinculada amb la immigració genera certa incertesa a la població local, especialment a 
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aquells grups de població que es troben en una situació social i o econòmica més 
vulnerable (els “deixats de banda”).  

Aquesta incertesa que es vivia en moltes zones del país es va accentuar gràcies a la 
campanya del Brèxit la qual estava carregada de missatges contraris a la immigració i 
que emprava arguments de dubtosa veracitat com la pèrdua de la identitat nacional, 
l’increment de la criminalitat i el terrorisme o les negatives repercussions econòmiques 
d’aquest fenomen. Això va facilitar a que aquells que van patir aquests sobtats canvis 
demogràfic acabessin canviat els seu vot de “romandre” a “marxar”. Sens dubte això 
s’explica per la incertesa que generava la sobtada arribada d’immigrants a zones on 
originàriament no hi havia gaire diversitat racial i cultural (Goodwin, Milazzo, 2017).   

Per altra banda, tot apunta al fet que les zones on es dona més suport al Brexit són 
també aquelles regions rurals o petites ciutats on s’estan manifestant els efectes de 
l’anomenada “geografia del descontentament”. Aquest concepte fa referència a la idea 
de que “el nexe que existeix entre l’experiència personal de la població i la seva 
resposta política depèn molt del seu nivell de productivitat i la seva prosperitat” 
(McCann. 2019). Aquesta idea defensa que la percepció que la població d’una regió 
prospera té de sí mateixa i de les seves oportunitats és diametralment oposada a la 
que tenen aquells que habiten en regions menys desenvolupades. En certa manera es 
podria dir que la perspectiva de la gent varia depenent de les condicions laborals, 
econòmiques i socials de la seva comunitat, i que aquestes distintes perspectives, a la 
llarga, es transformen en accions polítiques.  

En el cas del Regne Unit, veiem com les zones menys desenvolupades són aquelles on 
s’ha generat una gran pujada de l’atur, així com una davallada del sou mig per càpita 
per sota de la mitja nacional (Dijkstra et al, 2019). Molts d’aquests llocs també estan 
atrapats en el que els experts anomenen “Middle-income trap”, sent cada cop menys 
capaços de créixer econòmicament, per que no són prou innovadors com per a 
competir amb les regions més competitives d’Europa i del món, les quals tenen uns 
sectors servei i industrial de molt alta qualificació i que aporten un valor afegit molt alt. 
Per altra banda aquest llocs són també massa cars com per a competir amb les regions 
menys desenvolupades d’Europa i dels països emergents, on el cost de producció és 
molt més baix (Dijkstra et al, 2019). Per tant, es troben en una mena de llimbs, marcat 
per un bloqueig econòmic i un estancament social que dificulta el seu adequat 
desenvolupament.  

És en aquestes comunitats on el discurs populista de la dreta tendeix a triomfar més. 
Això no és un cas aïllat, ja que esta succeint en altres llocs com ara amb l’èxit electoral 
de Donald Trump als Estats Unit o el recent auge de l’extrema dreta a molts països 
d’Europa occidental. Tal i com s’explica en l’article de J. Lawrence Broz, Jeffry Frieden i 
Stephen Weymouth titulat “Populism in Place: The Economic Geography of the 
Globalization Backlash” (2019), hi ha un paral·lelisme força significatiu entre tots 
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aquests casos, ja que tots són moviments populistes que mostren conductes hostils 
contra el fenomen de la globalització i o la integració europea.  

L’article explica que aquests moviments polítics tenen especial suport en aquelles 
zones que s’han vist perjudicades per les dinàmiques de globalització de l’actual 
sistema econòmic, sobretot per l’entrada de Xina, i altres països de mà d’obra barata, 
al mercat internacional. Un exemple clar d’aquest tipus de comunitats seria la zona 
dels grans llacs i del Mig Oest Nord Americà, comunament anomenada com a Rust 
Belt. Aquest fou el principal eix industrial del país fins a que al 1970 va començar a 
decaure i degradar-se degut al canvi tecnològic i a la competició amb els països on la 
manufactura era més barata. Aquesta davallada comportà alts nivells d’atur i una 
baixada considerable dels sous. Aquesta és la zona dels Estats Units on Trump 
obtingué més suport durant les eleccions de 2016, ja que el seu discurs 
extremadament populista, xenòfob i fins i tot racista resultava especialment atractiu i 
convincent en aquestes regions. Aquesta situació dels Estats Units és extrapolable al 
cas britanic on les regions “deixades de banda” com ara Boston, Castle Point o 
Thurrock, són les que més vots pro-Brexit registren (Goodwin et al, 2016). 

L’estudi prèviament esmentat demostra que aquestes regions tendeixen a votar de 
manera més proteccionista, com a resposta a l’ansietat que genera la seva situació 
econòmica tan poc favorable, i a la davallada d’estatus social que han patit els 
treballadors, majoritàriament blancs, de dites zones. (Broz et al, 2019, Tilford, 2015). 
Alguns articles defensen que un dels factors que més potencia aquest tipus de 
fenòmens, vinculats a la geografia del descontentament, és la Immigració (Dijkstra et 
al, 2018). De fet, els partits populistes de dretes sovint guanyen suport en aquestes 
comunitats culpant als immigrants (fins i tot refugiats) de vulnerar les xarxes de 
seguretat social en aquestes comunitats on les condicions econòmiques són pobres o 
s’estan deteriorant a causa de la desindustrialització (Broz et al, 2019). 

Al cap i la fi, aquest gir polític cap a la dreta que s’ha viscut en aquestes regions és un 
intent de “revelar-se contra aquesta sensació d’abandonament i de no tindre 
oportunitats ni expectatives de futur” (Dijkstra et al, 2018). La situació econòmica 
d’aquestes regions afavoreixen el sorgiment de sentiments anti-sistema i 
euroescèptics, els quals eventualment s’acaben traduint en acció política. En definitiva, 
les zones on el suport pro-Brexit és més accentuat són aquestes zones oblidades amb 
grans problemes econòmics causats per la economia globalitzada, on la població, 
sovint envellida, es troba en condicions vulnerables presentant alts nivells d’atur i 
baixos salaris. A més, aquestes han viscut sobtats canvis ètnics recentment que, amb la 
ajuda del discursos populistes, ha fet que la població s’alarmés encara més, tement pel 
seu benestar.  
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6. Dinàmiques migratòries recents del Regne Unit. 
 

L’apartat anterior ens ha servit per a corroborar, mitjançant dades fefaents, que 
existeix un clar vincle entre les migracions i el resultat del Brexit. Hem vist que una part 
important de la població anglesa mostra reticències envers els immigrants i que en 
alguns casos, s’ha suggerit que aquestes actituds anti-immigratòries podien arribar a 
ser bastant hostils. Hem pogut confirmar que aquesta població era més propensa a 
manifestar actituds euroescèptiques, les quals es van veure reflectides en el resultat 
del referèndum.  

Un cop identificat aquest nexe immigració-Brexit, s’escau que esbrinem si realment les 
migracions en sí foren les responsables del fet que una important part de l’electorat 
anglès votés a favor de marxar de la UE o si això s’ha d’atribuir a la percepció que la 
població tenia de la immigració. En altre paraules, cal desxifrar quin element va ser el 
verdader causant d’aquesta animadversió cap als immigrants, que es va ser 
determinant en el resultat referèndum. ¿Van ser els immigrants en sí, i les 
conseqüències socioeconòmiques que aquests comporten per al país, els que van 
causar aquesta hostilitat? O, contràriament, ¿foren la cobertura mediàtica 
sobredimensionada i la politització del conflicte migratori les que realment 
condicionaren la perspectiva de la població? Intentarem desxifrar aquest dilema per tal 
de saber si fou més important la immigració o la percepció que hom en tenia.  

Això és el que abordarem en els dos apartats següents, primer analitzarem les 
tendències migratòries i després ens centrarem en els elements que modelen l’opinió 
pública. Per tant, en el primer s’analitzaran les dades migratòries del Regne Unit, 
sobretot aquelles més recents. D’aquesta manera, si veiem com ha anat evolucionant 
la taxa migratòria del país, podrem comprendre la magnitud i l’impacte real d’aquest 
fenomen des d’una òptica objectiva. Aquest apartat ens permetrà saber fins a quin 
punt la immigració fou tan problemàtica com es presenta en alguns mitjans de 
comunicació o discursos polítics, i a més ens servirà per a identificar les 
característiques dels immigrants que arriben al Regne Unit: Quin tipus d’immigrants 
són? D’on venen? Per què emigren del seu país? O bé la seva arribada fou beneficiosa 
per al Regne Unit. 

En el segon apartat, en canvi, es posarà més èmfasi en com el populisme, ja sigui en la 
política o en els mitjans de comunicació, ha modelat l’opinió popular respecte al tema 
migratori. Analitzarem, per tant, la influencia d’aquests dos elements en l’auge dels 
sentiments anti-immigratoris que s’ha viscut recentment al país. L’exercici de 
comparació que s’està realitzant en aquests dos apartats ens permetrà esbrinar quin 
dels dos factors fou més important a l’hora d’explicar i justificar el resultat del 
referèndum de 2016. 
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Cal recordar que, tal i com s’ha esmentat en la introducció del treball, ens centrarem 
únicament en aquells grups migratoris provinents de la UE ja que al cap i a la fi són els 
que ens aporten més informació sobre el Brexit i l’euroescepticisme. A més tota la 
campanya anti-immigratòria del Brexit girava en torn a recuperar el control de les 
fronteres per a que els immigrants europeus (especialment aquells provinents dels 
NMS) no poguessin entrar tant fàcilment al país. Per tant les migracions europees són 
substancialment més importants que les extracomunitàries en tot allò referent al 
moviment euroescèptic per excel·lència, el Brexit.  

6.1. Anàlisi general de les migracions recents.  
És essencial que primerament s’analitzi l’evolució de les migracions al Regne Unit des 
d’una perspectiva més general, on es pugui observar l’evolució demogràfica del país 
durant les últimes dècades. Aquest acostament més genèric ens proporciona la base 
ideal sobre la qual realitzar, posteriorment, anàlisis més detallades. El primer gràfic 
(Figura 8), fet a partir d’un seguit de dades extretes de la Office for National Statsitics 
(ONS), plasma l’evolució dels nivells d’immigració i emigració del Regne Unit entre els 
anys 1964 i 2015. També ens mostra la taxa neta de migració, és a dir, el balanç entre 
el nombre d’emigrants i immigrants.  

El que més destaca d’aquest gràfic és que el Regne Unit ha passat de ser un país 
emissor d’immigrants a un país receptor, degut a l’accentuat increment en el nombre 
d’immigrants que el país ha rebut durant les dos últimes dècades. Mentre que la taxa 
d’emigrants es troba en un estat d’estancament, presentant tan sols un petit 
increment durant la primera dècada del segle XXI, la taxa d’immigrants anual va 
començar a augmentar dràsticament a finals de la dècada dels 90. Aquesta passa de 
211.000 immigrants al 1961 a 631.000 al 2015.  
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Figura 8                        Font: Elaboració Pròpia. ONS (2016). Long-Term interantional Migration and International Passenger Survey. 
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Tal i com mostra el gràfic, a principis de la dècada dels 60 el Regne Unit emetia més 
immigrants dels que rebia. Això no resulta sorprenent si tenim en compte que 
tradicionalment el Regne Unit sempre ha sigut un país emissor d’immigrants (Office for 
National Statistics, 2016). Això es deu a la gran quantitat de britànics que durant molt 
de temps van desplaçar-se cap als Estats Units, Canadà, Austràlia, Sud Àfrica i la resta 
de països membres de la Commonwealth. I és que fins i tot després de perdre el 
control de les seves colònies, els britànics han aconseguit mantenir sempre forts 
vincles amb aquests territoris i durant molt temps aquests es van convertir en destins 
habituals dels emigrants britànics. 

Destaquem, per exemple, el poblament massiu d’Austràlia que tingué lloc entre el 
1945 i el 1982 i que va atreure a més d’un milió i mig d’immigrants Britànics. El pla fou 
tot un èxit, degut a l’estratègia del govern de reduir el cost del trajecte a tan sols 10 
lliures. Per aquest motiu, a aquest grup d’immigrants britànics se’ls acostuma a 
anomenar de manera col·loquial: “ten pound poms” (els anglesos de les deu Lliures). 
Definitivament, aquest fort vincle demogràfic entre el Regne Unit i les seves ex-
colònies de l’imperi Britànic sempre ha estat molt present, exceptuant el període 
d’entreguerres quan el nombre d’emigrants britànics va disminuir considerablement 
(Office for National Statistics, 2016). 

Aquest informe de la ONS (2016) indica que en l’actualitat aquests fluxos segueixen 
presents, però han passat a un segon plànol. O més aviat s’ha invertit la seva direcció, 
ja que durant les últimes dècades hi ha hagut un gran creixement del nombre 
d’immigrants provinents de països de la Commonwealth cap al Regne Unit. Aquests 
moviments van començar a guanyar prevalença a partir de la British Nationality Act de 
1948, la qual permetia als 800.000.000 de “súbdits britànics”, residir i treballar al 
Regne Unit sense requerir cap mena de visat (Office for National Statistics, 2016). 
Aquesta estratègia tenia com a finalitat omplir els vuits demogràfics que la Segona 
Guerra Mundial havia deixat en la piràmide demogràfica del país. Malgrat que la 
intenció d’aquesta decisió política era aconseguir nova mà d’obra i reactivar la 
productivitat del país, al final va resultar en una immigració massiva i descontrolada.  

En el seu discurs comunament anomenat “Rivers of Blood” (Rius de sang), realitzat 
durant míting del Centre Polític Conservador de Birmingham, el polític conservador 
Enoch Powell manifestava les seves preocupacions respecte a aquest augment massiu 
d’immigrants i advertia dels perills que aquesta situació comportava (Office for 
National Statistics, 2016). Conseqüentment, als anys 1962 i 1968 es van aprovar tot un 
seguit de lleis que tenien com a objectiu controlar i regular aquests fluxos massius de 
població provinent de les ex-colònies. Desprès d’aquests canvis, tan sols aquells amb 
permisos laborals o persones amb avantpassats britànics podien entrar al país.  
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L’ONS també explica que el nombre d’immigrants de la Commonwealth es va 
incrementar durant el període de 1968 a 1976, quan els disturbis i el malestar de molts 
països asiàtics i africans va començar a emergir a causa del procés de descolonització. 
L’any 1972, a mesura que els conflictes incrementaven en magnitud, el govern Britànic 
va permetre que els habitants dels països de la Commonwealth més afectats pels 
conflictes i les guerres es poguessin refugiar al Regne Unit (Office for National 
Statistics, 2016). D’entre tots aquests casos destaca sobretot l’arribada massiva de 
refugiats ugandesos i kenians que fugien del règim d’Idi Amin i dels conflictes armats 
que estaven tenint lloc a ambdós països. A Àsia, també foren molt nombroses les 
migracions cap al Regne Unit, sobretot aquelles procedents de Pakistan i Bangladesh, 
que en aquell moment es trobaven en plena guerra civil. Des d’aleshores, la relació 
entre aquests països i la seva antiga metròpoli ha estat sempre molt present, sobretot 
en termes migratoris. De fet, avui en dia l’Índia i Pakistan són els dos països d’on 
provenen la major part dels immigrants al Regne Unit, tan sols superats per Polònia. 

Situacions molt similars van repetir-se al llarg dels anys, com per exemple l’arribada de 
refugiats somalis a finals dels 80 que fugien de la guerra civil o més tard, al 1997, quan 
el Regne Unit cedí el control de Hong Kong fent que més de 50.000 famílies xineses 
emigressin cap a les illes britàniques en busca de major estabilitat política. I a l’igual 
que molts altres països europeus, el Regne Unit també es va veure una mica afectat 
per crisis dels refugiats que arribà al seu màxim nivell l’any 2015 i la qual ha estat molt 
present en tota Europa, tant a nivell polític com a nivell mediàtic. Tots aquests fluxos 
migratoris han anat incrementat paulatinament la presència d’immigrants al Regne 
Unit durant les últimes dècades.  

Però no fou fins a l’entrada del Regne Unit a la UE que les taxes d’immigrants es 
dispararen dràsticament. Sobretot a partir del 1993, amb l’establiment del tractat de 
Maastricht, on es definiren els pilars de l’actual UE. Un d’aquests pilars era el lliure 
moviment de persones entre qualsevol dels estats membres. Això significava que 
qualsevol persona d’un país de la UE podia traslladar-se, de manera temporal o 
permanent, a qualsevol altre país de la Unió sense requeriment de visats. Sens dubte 
això va comportar una important quantitat de nous fluxos migratoris intra-eruopeus. El 
Regneu Unit fou un dels destins més populars degut, en part, a la seva bona situació 
laboral i econòmica. La inauguració de l’Eurotúnel al 1994 facilità encara més l’arribada 
d’immigrants al país.  

Per tal de poder visualitzar el creixement de les migracions provinents de la UE al 
Regne Unit, disposem de tres gràfics que mostren de manera clara i definida l’evolució 
d’aquestes. En el primer gràfic (Figura 9) es compara l’evolució de la població 
estrangera nascuda a la UE amb aquella nascuda a fora de la UE. El primer que cal 
destacar és que ambos grups migratoris creixen considerablement durant el període 
representat (2000-2018), però cal dir que hi ha una petita davallada en la població de 
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la UE entre el 2017 i el 2018 degut a la incertesa que generà el resultat del 
referèndum. Però podem veure que aquesta davallada de 106.000 persones és mínima 
en comparació amb el cúmul total d’immigrants comunitaris, que ascendeix a un total 
de 3.599.000. En el cas de l’altre grup, veiem que no deixa de disminuir en cap 
moment. També cal destacar que, evidentment, el nombre d’estrangers no originaris 
de la UE és molt més gran (5.743.000 al 2018). Això es deu a que aquest grup conté 
molta més població, ja que engloba tots aquells països que no pertanyen a la UE. Entre 
ells consten països molt populosos com l’Índia, Bangladesh o Pakistan que, tal i com 
s’ha explicat abans, tenen una gran tradició migratòria amb el Regne Unit des de ja fa 
temps degut a la seva condició d’ex-colònies. 

 

FIGURA 9                                Font: Elaboració Pràpia. ONS (2019), Population by Nationality and Country of Birth. 

 

Per altra banda, el segon gràfic (Figura 10) ens demostra que, tot i que la població 
extracomunitària és molt superior a la de la UE, aquesta última ha crescut molt més 
entre el 2000 i el 2018, passant de 1.362.000 a 3.599.000. El gràfic reflecteix que el 
grup migratori de la UE creix percentualment molt més que l’altre. Per tant, tot i que 
en termes generals el nombre d’immigrants extracomunitaris és molt superior al de la 
UE, aquest últim ha crescut més notablement en durant aquests anys. 
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FIGURA 10                              Font: Elaboració Pròpia. ONS, (2019) Population by Nationality and Country of Birth 

 

Per a corroborar que durant aquest període de temps realment va créixer més la 
immigració europea que la extracomunitària, s’escau que contemplem el següent 
gràfic (Figura 11) en què es comparen el nombre d’inscripcions anuals a la Seguretat 
Social (National Insurance Number: NINo) per part d’ambos grups. Tal i com podem 
observar en el gràfic, els immigrants provinents de la UE, tot i que comencen amb 
menys inscripcions de NINo durant el període previ al 2004, és veu com a partir 
d’aquest any el nombre d’inscripcions augmenta moltíssim (excepte durant el període 
de recessió econòmica). Per tant, el nombre d’immigrants europeus que entren al país 
a partir del 2004 és major al nombre d’immigrants extracomunitaris, corroborant el 
que ja s’havia plantejat en el gràfic anteriors. Aquest accentuat creixement fa que els 
fluxos provinents de la UE guanyin interès mediàtic i polític, situant-se ràpidament com 
un element cèntric en els debats d’integració europea i de polítiques migratòries.  

0

50

100

150

200

250

300
%

 d
e 

Cr
ei

xe
m

en
t

Anys

Percentatge de creixement de la població de la UE i de 
fora de la UE (2000-2018)

UE Fora de la UE



34 
 

 

FIGURA 11              Font: Elaboració Pròpia. ONS (2019), NINo allocations to adult overseas nationals entering the UK 

En aquest gràfic també s’aprecia que aquests fluxos migratoris intra-europeus 
incrementaren especialment durant els períodes d’ampliació de la UE, ja que la 
majoria de països que s’anaven incorporant a la Unió acostumaven a presentar una 
gran disparitat econòmica respecte a la resta d’estats membres. Per aquest motiu 
molta gent d’aquests països veia la lliure mobilitat de la UE com una oportunitat per a 
abandonar el seu empobrit país i instal·lar-se en un altre amb millors perspectives de 
futur. Per tant, a mesura que més estats membres s’anaven integrant a la UE, el 
nombre d’immigrants que arribaven al Regne Unit s’incrementava considerablement. 
Principalment destaquen dos processos d’ampliació, el del 2004 i el del 2007. 

“La immigració al Regne Unit ha crescut molt durant els últims 20 anys, i una 
significativa fracció d’aquest creixement ha vingut d’altres països de la UE, 
especialment després del 2004 amb l’entrada de 8 països d’Europa de l’est (EU8). 
Entre 1995 i 2015 el nombre d’immigrants d’altres estats membres vivint al Regne Unit 
es va triplicar, passant de 0.9 milions a 3.3 milions. El percentatge d’immigrants de la 
UE va créixer de 1,5% a 5,3% de la població total i de 1,8% a 6,3% de la població activa 
(adults d’entre 16 i 64 anys)” (Wadsworth, Dhingra, Ottaviano, Van Reenen, 2016). 

A continuació analitzarem, més detalladament, la naturalesa d’aquestes migracions 
provinents de les ampliacions del EU8 i del E2, per tal de quantificar la seva magnitud i 
verificar que són un peça crucial per a entendre el trencaclosques del 
euroescepticisme angles. Ja que intentar entendre l’èxit del Brexit, sense tindre en 
compte aquest fenomen, és inútil. 
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6.2. Ampliació del EU8 
Amb l’ampliació de 2004 s’incorporaren a la Unió Europea deu països: Lituània, 
Estònia, Letònia, Hongria, República Checa, Polònia, Eslovènia, Eslovàquia, Malta i 
Xipre. Els vuit primers conformen un grup que comunament s’anomena EU8 o A8, el 
qual s’acostuma a emprar en moltes anàlisis demogràfiques, sobretot en l’àmbit 
britànic. Per qüestions històriques i demogràfiques, Malta i Xipre queden exclosos 
d’aquesta agrupació. Des de la seva annexió a la UE l’any 2004, els països de l’EU8 han 
protagonitzat algunes de les onades migratòries més recents i significatives de la 
història a nivell intra-europeu. I es que la gran disparitat entre la situació econòmica 
d’aquests països i la de la resta d’estats membres va causar que molta població acabés 
emigrant dels seus respectius països en busca d’una major estabilitat econòmica i 
laboral. Si tenim en compte que la majoria dels països que es van incorporar a la UE al 
2004 van formar part del pacte de Varsòvia i que, conseqüentment, el seu nivell 
econòmic era considerablement menor que el dels països ja membres, és fàcil 
entendre que la motivació d’aquestes migracions foren essencialment econòmiques i 
laborals.  

Per tal de prevenir que els ciutadans del EU8 emigressin en massa cap a la resta 
d’estats membres (EU15), en els tractats europeus signats al 2003 i 2004 es va acordar 
que els països del EU15 podien establir restriccions temporals al lliure moviment dels 
treballadors provinents dels NMS. Aquestes restriccions permetien establir condicions i 
requisits que dificultessin l’accés d’aquest nou grup migratori als mercats laborals dels 
EU15. Molts països van optar per establir aquestes restriccions per tal de tenir més 
control sobre el nombre de treballadors que es preveia que arribarien d’aquests 
països. Tan sols el Regne Unit, Suècia i Irlanda van abstenir-se d’establir aquesta mena 
de restriccions. Conseqüentment, el Regne Unit fou un dels països que més immigrants 
provinents del EU8 va rebre, sobretot durant els primers anys posteriors a l’ampliació. 
En el seu article “Immigration, Free Movement and the EU Referendum” (2016), 
Jonathan Portes identifica tres motius principals pels quals el Regne Unit no va establir 
cap restricció als nous estats membres. 

El primer el trobem en un context geopolític més global, i consisteix en què el Regne 
Unit havia sigut un dels principals promotors de l’annexió dels països que prèviament 
formaven part del Bloc de l’Est, ja que eren percebuts com a potencials aliats polítics a 
l’hora de defensar la posició liberal dels Britànics als debats de la UE. Per tant, la 
manca de restriccions serviria com una mena de concessió per tal de solidificar la 
relació amb aquests països (en especial, Polònia).  

El segon motiu està vinculat a l’economia i el mercat laboral del país. Al Regne Unit van 
fer-se unes anàlisis que preveien que l’arribada d’immigrants amb alts nivells educatius 
(com ara aquells provinents de l’ampliació de la UE) podrien proporcionar beneficis al 
Regne Unit sense posar en perill la situació laboral de la població local. Això va 
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encoratjar al govern britànic a no posar limitacions a aquest nou flux migratori. 
Aquesta teoria concorda amb altres articles que expliquen que el Regne Unit veia 
l’ampliació del 2004 com una oportunitat econòmica (Fihel, Janicka. Kaczmarczyk i 
Nestorowicz, 2015). 

Finalment, l’últim motiu que dona és que la imposició de restriccions podia suposar un 
increment molt elevat en el nombre de treballadors il·legals, fent que la idea 
d’implantar restriccions no fos massa atractiva per al govern anglès (Portes, 2016). 

Tal i com es pot veure en la següent taula, extreta de un article de Ray Barrell, John 
Fitzgerald i Rebecca Riley (2010) (Figura 12), el Regne Unit fou, amb diferència, el país 
que va rebre més immigrants provinents dels EU8 (310.600). La taula confirma que 
aquest fou el destí predilecte de gran part d’aquest grup migratori, molt per sobre de 
la resta de països de la Unió. De fet, hi ha qui qualifica aquesta dinàmica migratòria 
entre els països del EU8 i el Regne Unit com “el moviment demogràfic en temps de pau 
més gran en la historia d’Europa” (Portes. 2016). 

FIGURA 12   Font: Barrell, Fitzgerald, Riley (2010), “EU Enlargement and Migration: Assessing the Macroeconomic 

Impacts”. 

Tal i com mostra la taula, durant el període de 2 anys i mig, posterior a l’ampliació de 
la UE, la població Britànica va augmentar en un 0,45% i la seva població en edat de 
treballar va fer-ho en un 0,72%. Sens dubte, gran part d’aquest creixement es deu a la 
gran quantitat de polonesos que van immigrar cap al Regne Unit (167.500) en aquell 
període. Els polonesos arribaren al Regne Unit de manera massiva i s’establiren de 
forma extensa per tot el territori britànic. El nombre d’immigrants lituans (29.700) i 
eslovacs (27.300) també és remarcable en relació a la graderia poblacional dels països 
d’origen, però en comparació amb la diàspora polonesa, semblen perdre magnitud i 
importància. 
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Per tal de portar un seguiment exhaustiu d’aquest grup d’immigrants, el Regne Unit va 
establir un Sistema de Registre de Treballadors per a nacionals dels països EU8, 
anomenat Accession State Worker Registation Scheme (WRS). Les dades extretes a 
traves del WRS donen informació valuosa sobre els immigrants del EU8, com ara els 
sectors ocupacionals en què més es concentren. Però les seves dades han de 
considerar-se merament indicatives. No són completament fiables, degut a que aquest 
registre no comptabilitza als treballadors autònoms ni als aturats. I, a més, la 
burocràcia vinculada al registre comportava diners i temps, conseqüentment, molts 
treballadors estrangers van optar per treballar de manera il·legal sense haver-se 
registrat al WRS. Com les autoritats no perseguien a aquells que no es registraven, van 
ser molts els que es van abstenir del registre (McCollum, Findlay, 2011). Per aquest 
motiu és millor basar la nostra recerca sobre les migracions del EU8 en el registre de 
Números de la Seguretat Social Britànica (NINo) ja que aquest comptabilitza el nombre 
d’immigrants de manera molt més exacta i fiable, perquè que sense aquest número 
d’identificació és pràcticament impossible treballar al Regne Unit.  

El següent gràfic (Figura 13), mostra l’evolució del número de NINos anuals atorgats a 
nacionals provinents del EU8 entre el període de 2002 i 2018. Per tant, en ell es 
representa, de manera força acurada, el nombre d’immigrants del EU8 que ha entrat al 
país cada any, des la data d’ampliació. Aquest registre tan sols es te en compte els 
fluxos d’entrada anuals i no comptabilitza el nombre de NINos donats de baixa. 

El primer que destaca d’aquest gràfic és que és molt irregular. Veiem com els tres 
primers anys, posteriors a la seva entrada a la UE, el nombre NINos registrats per 
ciutadans del EU8 va créixer de manera exponencial passant de 9.518 a 334.625. En 
canvi, a partir del 2007 es pot apreciar una clara davallada en el nombre de NINos 
registrats, en especial entre el 2007 i el 2009. En un dels seus estudis, David McCollum 
i Alland Findlay (2011) indiquen dos possibles motius que explicarien per què ha 
succeït aquesta davallada tan accentuada.  
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FIGURA 13            Font: Elaboració Pròpia. ONS. (2019), NINo allocations to adult overseas nationals entering the UK 

El primer motiu, diuen, és que les restriccions temporals que molts països havien posat 
per a frenar l’arribada d’immigrants del EU8 van anar desapareixent paulatinament, ja 
que moltes d’elles tenien una caducitat de dos anys. A més, l’any 2011 tots els estats 
membres estaven obligats a eliminar qualsevol mena de restricció que seguis en peu. 
Això va obrir moltes portes per a aquest grup migratori, el qual ara tenia accés a altres 
estats de la Unió. Per exemple, molts polonesos van optar per anar a Alemanya, un cop 
aquesta retirà les seves restriccions el 2006, ja que estava molt més a prop que el 
Regne Unit i oferia una situació econòmica i laboral molt similar a les la britànica. 
Aquesta amplia oferta de països als que immigrar va diversificar i dividir aquests fluxos 
migratoris. Això explicaria, en part, la disminució gradual del nombre de NINos 
sol·licitats per immigrants polonesos a partir del 2007.  

Per altra banda, també plantegen la recessió econòmica, que començà a manifestar els 
seus primers símptomes l’any 2007, com un altre element que va col·laborar en 
aquesta reducció. Aquesta gran crisi tingué especial presència a Europa, on tota 
l’activitat econòmica es va veure perjudicada en tots els països, en major o menor 
grau. Ja que aquest tipus de migracions estan majoritàriament motivades per factors 
laborals, aquestes reaccionen de manera molt sensible a les fluctuacions del mercat 
laboral del país de destí (Fihel et al, 2015). És a dir, que si el país de destí, en aquest cas 
el Regne Unit, pateix dificultats en la seva economia o en el seu mercat laboral, els 
immigrants del EU8 seran els primers en patir-ne els efectes.  

En el seu estudi McCollum i Finndlay (2011) corroboren que durant la crisi econòmica 
es va registrar una davallada considerable en el nombre de WRS registrats al Regne 
Unit, indicant una reducció en el nombre de treballadors del EU8. Això es deu a què 
durant la crisi, la població immigrant és la més vulnerable a perdre el seu treball, degut 
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a què certs sectors de la població immigrant són molt vulnerables a les fluctuacions de 
l’economia. Aquesta davallada fou especialment forta en el sector de la construcció i la 
manufactura, dels quals formaven part molts d’aquests treballadors. En aquests 
sectors, la població del EU8 complia un rol de “subministrament mal·leable de mà 
d’obra addicional”, i per aquest motiu era més susceptible a aquests canvis en la 
economia. En canvi la baixada fou molt més reduïda en el sector agrícola, on aquesta 
població s’havia convertit en un pilar fonamental, degut al fet que és molt difícil trobar 
mà d’obra local disposada a realitzar aquestes tasques. Per aquest motiu, els 
treballadors d’aquest sector són molt menys sensibles a aquests canvis (McCollum, 
Findlay, 2011). 

En definitiva, les complicacions econòmiques vinculades a la crisi van tindre efectes 
negatius en la població immigrant del país, ja que les actituds de la població local 
respecte a la immigració es tornen negatives en època de crisi. Això, sens dubte, va 
succeir al Regne Unit on la percepció dels immigrants del EU8 es va tornar molt hostil a 
partit de l’inici de la recessió econòmica, manifestant un auge en els atacs racistes i 
xenòfobs en contra d’aquests grups (Rzepnikowska, 2019). 

Malgrat que el malestar econòmic del Regne Unit va actuar com a element dissuasiu 
per a possibles futurs immigrants, el flux d’immigrants provinent del EU8 seguia 
augmentant durant aquell període, malgrat l’accentuada crisi i els alts nivells d’atur. 
Tot i que, si ho comparem amb el creixement que presentava durant el període previ a 
la crisi, es veu que el ritme de creixement disminueix notablement. En l’article de Fihel 
et al, (2015) s’explica més detalladament aquesta complexa relació entre la recessió 
econòmica i la població immigrant.  

Els països que conformen el EU8 són força diversos, des de països Bàltics, ex-membres 
de la URSS, membres del grup de Visegrád i fins a un país que formava part de 
Iugoslàvia. Malgrat les seves disparitats, els immigrants provinents del EU8 acostumen 
a compartir moltes similituds en el seu comportament migratori, en general, 
acostumen a ser joves que emigren per motius laborals i que sovint acaben treballant 
en feines amb baixa remuneració, malgrat que molts d’ells, sobretot els polonesos, 
tenen un nivell educatiu molt elevat, més fins i tot que la població local (Dustmann. 
2010). A més, els immigrants del EU8 tendeixen a estar més dispersos pel territori, a 
diferencia dels immigrants extracomunitaris, que es solen concentrar en certes regions 
formant clústers. Evidentment les concentracions més altes es troben a les grans 
ciutats del país, sobretot a Anglaterra. Però des d’una òptica proporcional aquest grup 
migratori es troba tant en àrees rurals com urbanes de tot el territori britànic 
(Dustmann. 2010). 

Tot i que comparteixen moltes similituds, els polonesos destaquen especialment en 
aquest procés migratori, degut a què és el país més poblat dels vuit, amb diferencia. 
Per aquest motiu, tal i com hem pogut observar a la taula anterior (Figura 12), el seu 
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flux migratori fou molt més quantiós que el de la resta de països del EU8. Una teoria 
bastant defensada a l’hora d’explicar perquè tants polonesos van emigrar durant el 
periode d’ampliació euroepa és que, a consequencia del baby boom que va haver-hi a 
pricipis dels anys 80 a Polonia durant el període de la llei marcial, el país tenia un eccès 
de mà d’obra a principis del 2000, fent que l’atur incrementés (Tchorek, 2008). Això va 
portar a molts polonesos a abandonar el país en busca d’estabilitat laboral en altres 
països de la Unió. A causa dels baixos salaris i l’alarmant taxa d’atur (18,9%) que 
Polònia patia durant el seu accés a la UE (el doble que la mitjana europea, 9,2%), molts 
joves polonesos van haver d’emigrar (Tchorek, 2008). 

De fet, si analitzem l’evolució de la població estrangera resident al Regne Unit per país 
d’origen entre el període de 2004 i 2018, (Figura 14) podrem observar que els 
polonesos són el grup migratori més gran al Regne Unit, superant a fins i tot a Índia, 
Pakistan i Irlanda, els quals havien ocupat, durant molt temps, les primeres posicions 
d’aquest rànquing. L’any 2015 els polonesos es van establir també com la nacionalitat 
estrangera més nombrosa al Regne Unit (Office for National Statistics, 2019). Per tant 
no hi ha dubte que aquest és actualment el flux migratori de més rellevància en el 
panorama britànic. 

En la gràfica s’aprecia que la població polonesa creix a un ritme molt més ràpid que el 
de la resta de països, passant de 94.000 persones al 2004 a 911.000 al 2016. Tal i com 
s’ha argumentat anteriorment el creixement és molt més accentuat entre el 2004 i el 
2007. De fet, segons dades oficials, la gran majoria (65%) dels immigrants provinents 
del EU8 que van arribar al Regne Unit l’any 2007 eren d’origen polonès, (Drinkwater, 
Eade, Garapich, 2009), tot i que a partir del 2007 aquest creixement es modera 
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substancialment degut a la supressió de les restriccions a altres països de la Unió i a la 
crisi econòmica. De totes formes, els polonesos acaben esdevenint una presència 
ubiqua en el territori britànic, tant en l’àmbit rural com en l’urbà, convertint-se de 
seguida en un grup migratori predominant. És certament complicat pensar en un altre 
grup d’immigrants que s’hagi establert de manera tan rapida, solida i dispersa en 
aquest país.  

Degut a la magnitud d’aquests processos migratoris que s’iniciaren al 2004, la 
literatura sobre l’impacte que aquestes migracions tingueren sobre el mercat laboral 
anglès és molt abundant.  Actualment sembla haver-hi un consens força sòlid, ja que la 
majoria d’estudis indiquen que “els efectes negatius causats per la immigració als 
treballadors locals són, si es que existeixen, relativament petits i efímers. [...] Tot indica 
que la immigració de la UE no té un impacte negatiu en el mercat laboral dels 
britànics” (Portes, 2016). En altres paraules: “Els efectes que aquestes migracions 
tenen sobre el nivell d’ocupació de la població local són negligibles” (Vargas-Silva, 
Sumption, 2019). L’únic impacte negatiu que s’ha detectat és en els salari dels 
treballadors menys qualificats, ja que sembla que aquest ha disminuït amb l’arribada 
dels immigrants de la UE, però aquesta reducció és bastant insignificant ja que tan sols 
ha sigut de l’1% (Portes, 2016). Per tant, el consens general és que l’arribada de nous 
immigrants provinents del UE8 no suposa cap mena de perill alarmant a nivell laboral 
per als anglesos.  

De fet, tal i com mostren les dades de Euroestat sobre l’evolució del percentatge d’atur 
al Regne Unit entre l’any 2000 i l’any 2018, no sembla haver-hi una correlació entre les 
nivells d’atur i la immigració. El següent gràfic (Figura 15) ens permet veure com els 
percentatges d’atur més alts del país es van registrar entre el 2008 i el 2013, coincidint 
més o menys amb la crisi econòmica. Això sembla força coherent ja que en època de 
crisi és normal que l’atur incrementés fins a un 5,5%. Però si contrastem aquesta 
informació amb els gràfics migratoris que hem analitzat prèviament, podrem deduir 
que no hi ha cap nexe aparent entre l’atur i l’arribada d’immigrants. Per exemple 
durant el període en què van arribar més polonesos (entre 2004 i 2007), la taxa d’atur 
no presentà una variació massa significativa, tan sols un increment del 0,4. I més tard, 
al 2014 quan un gruix important de Romanesos i Búlgars entrà al país després que es 
llevessin les restriccions, la taxa d’atur tampoc s’incrementà. És més, aquesta 
disminueix fins al 2,8. Justament durant aquest període és quan hi ha el major nombre 
d’immigrants al Regne Unit. SI els immigrants realment tinguessin un efecte tant 
negatiu en el mercat laboral britànic, aquesta gràfica presentaria una forma molt 
diferent. 



42 
 

 

FIGURA 15                      Font: Elaboració Pròpia. Eurostat, Unemplyment by Sex and Age, anual average. 

 

Tant les dades estadístiques com la literatura acadèmica neguen la validesa de la 
famosa premissa de “els immigrants ens prenen el treball” que és tant recurrent en els 
discursos d’UKIP i altres partits euroescèptics. Creure que la competició pel treball 
creix quan arriben immigrants i que, conseqüentment, els treballadors locals es veuen 
perjudicats, s’anomena fal·làcia de la porció del treball o Lump of Labour Fallacy. 
Aquesta fal·làcia es comet quan l’assumpció que alguna variable (com ara el treball) és 
fixa resulta ser falsa. S’acostuma a utilitzar per descriure la creença que el creixement 
de les taxes migratòries genera un increment de l’atur. Aquest raonament no és veraç, 
ja que el nombre de llocs de treball que hi ha en una societat no és fix, i pot variar amb 
facilitat. Per exemple, l’arribada d’immigrants incrementa la mida de la economia, ja 
que tot augment demogràfic requereix un augment de serveis i recursos. I això, 
evidentment, acaba generant nous llocs de treball. Per aquest motiu, l’arribada de 
nous immigrants al Regne Unit no genera un increment en la competitivitat laboral, ni 
augmenta el nivell d’atur (Wadsworth et al, 2016). 

Per altra banda, Dustmann (2010) aporta dades que corroboren que els immigrants del 
EU8 suposen un benefici per a l’economia del Regne Unit. Per exemple, explica que 
aquells que venen al Regne Unit des de països del EU8 són un 59% menys propensos a 
rebre ajuda de econòmica per part de l’estat i un 57% menys propensos a requerir 
habitatge social que aquells nascuts al Regne Unit. Degut a la joventut que caracteritza 
aquest grup migratori, hi ha molt poca població depenent i conseqüentment les seves 
despeses en serveis públics són menors que aquelles de la població local.  
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També suposen un estalvi en educació ja que aquests immigrants són mà d’obra molt 
productiva que ja ve formada del seu país d’origen. A més es caracteritzen per ser molt 
participatius dins de les dinàmiques productives del país, generant beneficis en molts 
àmbits de l’economia. En termes generals, la seva contribució econòmica és 
proporcionalment major a la de la població local, degut a què paguen més impostos 
indirectes. En definitiva “la seva contribució neta a les finances públiques és positiva” 
(Dustmann, 2010).  

Per tant, l’arribada de la població del EU8 no tan sols no perjudica el benestar 
socioeconòmic del país sinó que, a més, genera inputs positius que fan que millori la 
productivitat i l’economia del país en general. I sembla que els seus efectes negatius 
tan sols es poden apreciar en una minúscula baixada en el salari dels treballadors 
menys remunerats. En definitiva els fluxos migratoris provinents del EU8 han tingut 
conseqüències positives en els països receptors, especialment en aquells que no van 
posar cap mena de restricció, com ara Irlanda o el Regne Unit (Fihel et al, 2015). 

6.3. Ampliació de Romania i Bulgària (EU2) 
Després del procés d’ampliació europeu que tingué lloc al 2004, i tot el que aquest va 
comportar, al 2007 va succeir una situació força similar quan Romania i Bulgària van 
entrar a la UE. Aquests dos país d’Europa de l’Est presenten, al igual que en el cas 
anterior, una situació econòmica no massa favorable ja que existeix una bretxa salarial 
molt marcada entre aquests dos països i els altres membres de la Unió (Rolfe, Fic, 
Lalani, Roman, Prohaska, Doudeva, 2013). Per tal d’exemplificar les dificultats 
econòmiques en que es trobava Romania, tan sols cal que observem alguns indicadors 
socioeconòmics, com ara que una tercera part de la població estava en risc de pobresa 
o que la meitat dels menors vivien sota el llindar de la pobresa (Ciobanu. 2018). 
Aquestes alarmants dades econòmiques que trobem en el país d’origen, i altres com 
ara l’elevada taxa d’atur, fan que la població d’aquests països emigri de manera 
massiva un cop entren en la Unió, de la mateixa manera que ho va fer la població del 
EU8. Ara bé, a diferencia de l’ampliació del 2004, el Regne Unit sí que va establir 
restriccions per a frenar l’arribada massiva dels immigrants provinents d’aquests nous 
estats membres. 

Aquests fluxos migratoris del EU2 van tendir a dirigir-se majoritàriament cap als països 
del sud, sobretot Espanya i Itàlia, els quals presentaven una situació econòmica més 
favorable i amb millors condicions de vida. A més, en el cas romanes, ja hi havia hagut 
fluxos migratoris previs cap a aquests països, facilitant així l’arribada de nous 
immigrants mitjançant cadenes i xarxes migratòries. En el cas de la població romanesa 
també cal tindre en compte que el romanès és una llengua romànica, igual que 
l’espanyol i l’italià. Això vol dir que els romanesos tenen més facilitats per a aprendre 
aquests idiomes, permetent-los adaptar-se millor en aquests països mediterranis que 
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en altres estats membres. Per tant, cal tindre en compte aquest fet a l’hora d’analitzar 
perquè Espanya i Itàlia van ser els països de destí per excel·lència dels països del EU2. 

Un altre destí força popular (tot i que no tant com Espanya o Itàlia) fou el Regne Unit, 
el qual degut a les seva situació econòmica era considerat com una destinació força 
favorable per als immigrants del EU2. En especial destaquem la gran presència de la 
població romanesa la qual constituïa la major part dels immigrants del EU2 al Regne 
Unit, tal i com podem mostra el següent gràfic (Figura 15). Evidentment això es deu a 
que aquests dos països tenen gruixos demogràfics molt dispars. La població de 
romania és d’aproximadament 20 milions mentre que els búlgars tan sols arriben a 7 
milions.  

 

FIGURA 16                                   Fonts:  Elaboració Pròpia. ONS, (2019). Population by Nationality and Country of Birth 

Aquest gràfic ens mostra que el nombre de romanesos que van arribar al Regne Unit 
entre el 2007 i el 2018 és molt superior al de búlgars. Per exemple, a l’any 2016 hi 
havia 310.000 romanesos al Regne Unit, mentre que el nombre de búlgars era de tan 
sols 85.000. En altres paraules, de les 413.000 persones originaries del EU2 que hi 
havia al 2016, els romanesos en representaven el 79%. Actualment, al 2020, els 
romanesos s’han consolidat com la segona nacionalitat estrangera més comú al Regne 
Unit (457.000) tan sols superada pels Polonesos (902.000) (Grierson, 2018). Per tant, 
Romania domina les estadístiques migratòries en aquest període d’ampliació europea, 
de la mateixa manera com ho va fer Polònia en el seu moment.  

Degut a les restriccions que va posar el Regne Unit, l’accés dels romanesos i búlgars al 
mercat laboral angles estava restringit fins l’any 2014. Per aquest motiu al gràfic es pot 
veure com el nombre de romanesos incrementa de manera lenta i gradual entre els 
anys 2007 i 2014, mentre que a partir del 2014 ho fa de manera exponencial. En el cas 
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búlgar també es nota l’eliminació de restriccions, però d’una manera molt més subtil i 
menys notòria. En definitiva, el nombre d’immigrants del EU2 al Regne Unit és més 
moderat durant el període en que les restriccions estan vigents, degut al fet que 
aquestes esdevenen un element dissuasiu per als immigrants. En canvi, quan aquestes 
deixen d’aplicar-se al 2014, el nombre de gent que arriba dels països del EU2 
s’incrementa exponencialment. 

Per a observar aquest fenomen amb més claredat, podem emprar el següent gràfic 
(Figura 17), on es representen el nombre de NINos atorgats a ciutadans del EU2 i l’EU8 
anualment entre el 2002 i el 2018. Si prestem atenció al gràfic, veurem de manera 
clara com les restriccions han afectat als fluxos migratoris. Si comparem el cas del EU8 
amb el de l’EU2, s’aprecia molt bé aquesta dinàmica descrita amb anterioritat. 
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FIGURA 17                  Font: Elaboració Pròpia. ONS (2019) NINos allocated to adult overseas nationals. 
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6.4. Els immigrants dels NMS en el mercat laboral britànic. 
Els immigrants del EU2 comparteixen moltes semblances amb els de l’EU8, ja que en 
ambos casos es tracta de població jove que emigra per motius laborals. Segons 
indiquen Rolfe, et al (2013) en el seu informe, al 2014 el 81% dels immigrants del EU2 
tenien entre 16 i 64 anys i això va provocar que la població activa del Regne Unit 
incrementés i que la piràmide demogràfica es rejovenís. Els sectors on hi ha més 
concentració d’immigrants del EU2 són l’hostaleria/restauració, el servei de neteja, la 
construcció i el comerç. Aquests grup migratori compleix un rol similar als del EU8, 
actuant com a subministrament mal·leable de mà d’obra addicional, veient-se relegats 
als llocs de treball de més baixa remuneració econòmica, molt per sota de les seves 
capacitats acadèmiques i educatives. De fet el 37% està treballant en feines que estan 
per sota del seu nivell educatiu (Fihel et al, 2015). Aquesta situació laboral que 
caracteritza als treballadors tant del EU2 com del EU8, es veu plasmada a la perfecció 
en els dos gràfics següents. 

El primer gràfic (Figura 18) mostra la precarietat laboral en què es troben aquest grups 
migratoris. En aquest gràfic es divideix l’activitat laboral en 4 grups depenent de la 
formació que requereixi cadascuna, ja sigui un nivell baix, mitjà baix, mitjà alt, o alt. 
D’aquesta manera es pot observar quins grups demogràfics tenen accés als llocs de 
treball més qualificats i quins estan relegats a aquells de menor qualificació i 
conseqüentment, de menor remuneració econòmica. En el gràfic s’aprecia a simple 
vista que hi ha una gran disparitats d’oportunitats entre els immigrants dels dos grups 
d’ampliació Europea EU2 I EU8 i la resta d’immigrants o la població local.  

Segons el gràfic un 30,49% dels treballadors del EU2 estan treballant en les feines que 
menys formació requereixen, i un 30,85% es situen en el segon pitjor grup. En el cas 
dels treballadors del EU8 la situació és encara pitjor, ja que aquests mostren dades una 
mostren percentatges més alts, 38,44% i 30,70% respectivament.  Conseqüentment, la 
seva representació en els treballs de major nivell és molt menor 11,22% en el cas dels 
EU2 i 8,37% en el cas dels EU8. En canvi la població anglesa i els altres grups migratoris 
(tant comunitaris com extracomunitaris) presenten una situació més favorable. Si els 
treballadors provinents dels NMS tinguessin un nivell educatiu inferior al de la població 
local, aquesta gràfica tindria fàcil explicació. Però tal i com hem esmentat amb 
anterioritat, ambdós grups migratoris tenen una preparació educativa més elevada 
que la de la població local, la qual no concorda amb els llocs de treball que la majoria 
d’aquests immigrants ocupen, sobretot en el cas polonès (Portes, 2016, Office for 
National Statistics, 2017).  
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FIGURA 18        Font: Elaboració propia. ONS, (2016) International immigration and the labour market 

El segon gràfic (Figura 19) ens mostra el la mitjana d’hores setmanals que treballen 
cadascun d’aquests grups, per tal de veure si hi ha una diferencia substancial entre uns 
i altres. Es pot veure a simple vista que els treballadors del EU2 i el EU8 són els que 
més hores treballen, amb diferència, ja que més de la meitat superen les 40 hores 
setmanals, mentre que en el cas dels anglesos tan sols ho fa una tercera part. Segons 
dades de la Office for National Statistics (2017), aquests treballadors són els que 
menys cobren en comparació amb la resta de grups, ja que el seu sou mitjà és 
d’aproximadament 8,33 GBP per hora. Molt menys que els treballadors del EU14, que 
cobren 12,59 GBP per hora. Evidentment això està estretament relacionat amb la 
gràfica anterior, ja que els treballs menys qualificats, on es concentren la majoria 
d’immigrants dels grups EU2 I EU8 són al mateix temps els que menys remuneració 
econòmica comporten.  
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FIGURA 19                                          Font: ONS, International immigration and the labour market, UK: 2016 

En resum, els immigrants del EU2 presenten patrons molt similars als del EU8 pel que 
fa a l’àmbit laboral, ja que ambdós compleixen un rol similar dins de la economia 
anglesa, actuant com a mà d’obra complementaria. En els dos casos es tracta de gent 
que treballa en feines que estan per sota del seu nivell educatiu i amb una 
remuneració econòmica baixa, tot i ser els grups que més hores treballen. Ambos 
grups també són equiparables pel que fa a la seva contribució fiscal, ja que els 
immigrants provinents dels països del EU2 també han tingut, segons la majoria 
d’estudis, un efecte positiu en l’economia del país (Portes, 2016). Per tant, tots els 
fluxos migratoris provinents dels NMS ja siguin de la ampliació del 2004 o del 2007, 
han contribuït positivament a la situació econòmica del Regne Unit (Dijkstra, 2019). 

Es desmenteix, així, la popular creença que aquests grups migratoris tenen una 
repercussió negativa per al benestar de la població local i la idea que els presenta com 
a “lladres de feina”, que posen en perill l’estabilitat del mercat laboral i que col·lapsen 
els serveis públics com ara la sanitat i la ensenyança. La majoria d’estudis que s’han 
citat en els apartats previs defensen que els efectes negatius d’aquestes migracions 
vinculades a l’ampliació de la UE són anecdòtiques i negligibles en els països receptors. 
Sembla haver-hi un consens força clar en què aquests processos migratoris intra-
europeus han suposat un creixement en la economia dels països receptors 
(Kierzenkowski et al, 2016). 
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7. Opinió pública envers els immigrants. 
 

Tal i com s’ha insistit amb anterioritat, tant els canvis demogràfics a escala local, com 
els rècords històrics d’immigració a nivell nacional, han situat als moviments migratoris 
com un dels principals reptes del país. És comprensible que un augment demogràfic 
tan exacerbat generi incertesa. Sobretot si tenim en compte que la població estrangera 
resident al Regne Unit va doblar-se entre els anys 1993 i 2014 passant de 3.8 a 8.3 
milions de persones, arribant a representar un 13,1 % de la població total (Katwala, 
Somerville, 2016). I sabem, gràcies als apartats anteriors, que una important part 
d’aquests fluxos prové dels països del EU8 i l’EU2. Aquest canvi demogràfic tan sobtat 
ha tingut les seves repercussions en la societat anglesa, la qual s’ha tornat més 
multicultural, global i diversa que mai.  
  
Anteriorment s’ha demostrat que aquestes migracions intra-europees han suposat 
beneficis, tant a curt com a llarg termini, per al Regne Unit. Tot i així, gran part de la 
població tenia una opinió negativa dels immigrants durant els anys previs al Brexit, tal i 
com corroboren els sondejos que s’han analitzat en els apartats anteriors. Tot i que al 
principi tan sols es tractava d’inseguretats i reticències, aquestes van anar 
transformant-se, de manera progressiva, en actituds hostils i fins i tot racistes 
(Rzepnikowska, 2019). ¿Com s’explica que la immigració, sobretot aquella provinent de 
la UE, guanyés tanta mala fama al país quan la seva contribució econòmica ha sigut 
positiva? ¿A què es deu aquest canvi d’actitud envers els immigrants? Fins a quin punt 
la premsa i la política han influenciat l’opinió pública? 
 
Ja s’ha explicat prèviament que hi ha factors que són essencials per a entendre 
l’hostilitat envers els immigrants, com per exemple la geografia del descontentament 
que es viu en algunes àrees del país o les característiques socioeconòmiques d’aquella 
població “deixada de banda”. Però en aquest apartat ens centrarem en dos dels 
elements que més van contribuir a aquest canvi en la percepció: Els mitjans de 
comunicació (sobretot la premsa escrita) i els discursos populistes de la dreta, fruit de 
la politització del fenomen migratori. Aquí s’analitzarà la manera en que aquests dos 
factors modelen l’opinió pública, intensificant les pors que presenta la població local i 
catalitzant aquests sentiments negatius per tal d’aconseguir la victòria del Brexit. En 
definitiva, aquí analitzarem fins a quin punt aquests factors van influir en la decisió del 
referèndum per a descobrir si realment la percepció del fenomen migratori fou més 
important que el fenomen en sí, a l’hora d’explicar el resultat del Brexit. 
 
Primerament, és adient que analitzem la següent gràfica (Figura 19), la qual forma part 
del conjunt de sondejos d’IPSOS Mori que hem analitzat en l’apartat sobre les causes 
directes del Brèxit. En aquest cas, ens centrarem únicament en la variable de les 
migracions per tal de veure com ha anat evolucionant anualment el nivell de 
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preocupació per aquest tema entre els anys 1997 i 2019. Saber quin percentatge de 
gent mencionava cada any aquesta variable com el problema més important del país 
ens servirà per a emfatitzar l’impacte que tingué aquest fenomen demogràfic en 
l’imaginari de la població. 
  
El gràfic mostra amb claredat que la preocupació pel tema migratori és especialment 
forta durant els dos períodes d’ampliació europeus quan un gran nombre d’immigrants 
dels NMS van començar a entrar al país. Durant el primer període d’expansió els 
immigrants es comencen a consolidar com una de les principals preocupacions de la 
població anglesa, fins que aquesta cau una mica durant la recessió econòmica. A partir 
del 2013 torna a guanyar prevalença degut a la crisi dels refugiats i a la arribada dels 
immigrants búlgars i romanesos. El pic més elevat (56%) es registra al 2015, el mateix 
any en que la Cambra dels Comuns donà llum verda a la llei que autoritzava la 
convocatòria del referèndum europeu. Per tant, el màxim nivell de preocupació 
coincideix amb la campanya fortament anti-immigratòria del Brexit. En canvi, un cop 
aquesta finalitza, la preocupació per la immigració es desplomà dràsticament. El que 
volem  demostrar amb aquest gràfic és que l’opinió pública és extremadament volàtil i 
canvia depenent de les circumstàncies. També suggerim que la campanya del Brexit i la 
cobertura dels mitjans de comunicació estan intrínsecament relacionada amb l’auge 
d’aquestes preocupacions. Aquesta premissa és l’eix sobre el que s’estructura aquest 
apartat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FIGURA 20                                                                                                                                                                                                                                                              Font: IPSOS Mori Issues Index. September 2019 



Primerament analitzarem la manera com els mitjans de comunicació van influir i 
modelar l’opinió pública. Durant els anys posteriors a l’ampliació del 2004, aquests 
mitjans van començar a posar als immigrants al centre de les seves cobertures 
mediàtiques, donant una repercussió i importància molt notòria al fenomen migratori. 
A més, aquesta cobertura mediàtica tendeix a tornar-se més hostil i negativa a partir 
del període de crisi econòmica i sobretot durant la campanya del Brexit 
(Rzepnikowska, 2019). Hi ha nombrosos estudis en que es senyala la postura poc 
objectiva d’alguns diaris i la seva cobertura alarmista i negativa (Spigelman, 2013, 
Pencheva. 2019, Rzepnikowska, 2019). Sobretot a la immigració polonesa, la qual 
esdevingué el centre de moltes crítiques. 

“La manera en que els diaris i els mitjans de comunicació britànics tracten la 
immigració polonesa després del seu accés a la UE al 2004 fou majoritàriament 
negativa i fins i tot alarmista, intentant crear una agitació popular per tal de 
generar una situació de pànic sobre l’impacte econòmic d’aquests nouvinguts.” 
(Spigelman, 2013) 

Des de las seva entrada al país al 2004, els immigrants polonesos foren catalogats com 
una amenaça externa invasora. Molts dels estudis que analitzen el tractament que la 
premsa britànica fa d’aquest tema coincideixen en que és crucial fixar-se en el 
llenguatge que s’empra a l’hora de cobrir aquest tipus de notícies. Per exemple, gran 
part de la prems britànica utilitza metàfores de desastres meteorològics per a 
descriure l’arribada massiva d’immigrants. S’empren paraules com “inundació”, 
“marea” o “torrent” per tal de deshumanitzar als immigrants i fer-los semblar una 
amenaça (Spigelman, 2013). És habitual també torbar terminologia militar com ara 
“guerra” “exèrcit” “batalla” o “horda” a l’hora de referir-se als fluxos migratoris 
provinents de la UE (Pencheva. 2019). Termes implícitament negatius com “il·legal”, 
“terrorista”, ”sospitós” o “impostor” també s’han emprat en molts diaris 
sensacionalistes per a referir-se als immigrants (Katwala, Somerville, 2016). Per aquest 
motiu la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (ECRI) va criticar a la 
premsa britànica d’emprar terminologia provocativa, catalogant-la d’ofensiva i 
discriminadora (Rzepnikowska, 2019). 

L’ús d’aquest tipus de vocabulari és molt present en les portades dels diaris més 
sensacionalistes, com ara el Daily Express o el Daily Mail (Greenslade, 2016). La 
següent imatge (Figura 21) ens proporciona alguns exemples d’aquestes portades on 
es pot apreciar amb claredat aquesta mena de tractament.  
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FIGURA 21                          Font: Roy Greensdale. (2016). The Guardian. Newspapers Publish anti-immigration stories. 

 

A part del llenguatge, sovint també es destaca que la major part de les notícies 
contenen estereotipus i distorsions de la realitat o en molts casos no es té en compte 
la perspectiva dels immigrants (Katwala, Somerville, 2016). Per tant no proporcionen 
diversos punts de vista del conflicte, adoptant una postura poc objectiva. En definitiva, 
són nombrosos els estudis que demostren l’enfocament alarmista i sensacionalista que 
molts mitjans anglesos adopten a l’hora de tractar aquests temes. Tot i que és difícil 
atribuir una relació causal entre la cobertura mediàtica i la opinió pública (Katwala, 
Somerville, 2016), es plausible teoritzar que degut a la gran capacitat divulgativa 
d’aquest mitjans de comunicació, aquesta informació, de qüestionable objectivitat, 
arribi amb molta facilitat a la població britànica. Conseqüentment això podria 
contribuir a que la població es formi una opinió sobre la immigració que no s’ajusti a la 
realitat. 
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El que sí s’ha pogut demostrar és que hi ha un vincle entre l’increment de les 
migracions, la cobertura mediàtica i la prominència del tema migratori en l’opinió 
pública. Això es deu al fet que l’increment de la taxa migratòria genera una major 
cobertura mediàtica seguida per un augment en l’interès públic (Katwala, Somerville, 
2016). Aquesta concatenació d’elements també esta vinculada a l’àmbit polític, ja que 
quan els polítics s’adonen de que l’interès per les immigracions augmenta, acostumen 
a posar les polítiques migratòries al centre de la seva agenda política. En certa manera, 
els partits polítics “s’aprofiten” d’aquesta incertesa, emprant-la com a eina fonamental 
en els seus debats i campanyes. Aquest procés de politització de la immigració sovint 
promogut pels principals partits polítics de centre-dreta Europeus els quals tendeixen a 
afavorir-se de la situació, ja que prometen reduir i controlar l’arribada d’immigrants al 
país (Katwala, Somerville, 2016, Grande, Schwarzbözl, Fatke, 2018).  

Aquesta estratègia es pot apreciar en els discursos que alguns representants d’UKIP 
van realitzar durant els anys previs al Brexit. Per exemple el que va fer l’anterior líder 
del partit, Nigel Farage, el 9 de Setembre de 2011 en el que acusava al govern 
Laborista de “trair a la classe obrera” amb l’aplicació de polítiques migratòries obertes 
(Pareschi, Albertini, 2018). O en una de les seves compareixences en la que deia que, 
degut a la immigració, hi ha zones del Regne Unit que s’han tornat “irrecognoscibles” i 
que semblen ”terra estrangera”. Aquestes comunitats, digué, “no són les que volem 
per als nostres fills i nets” (Sparrow, 2014). Un dels successors de Farage, Henry 
Bolton, va fer un discurs similar on deia que l’Islam estava enterrant la cultura anglesa i 
que la immigració estava danyant, la seva cultura, les seves tradicions i el seu estil de 
vida (Grierson, 2017). 

La premsa britànica també ha sigut un del principals promotors del terme “Polish 
Plumber” (el fontaner polonès). Aquest fa referència a la mà d’obra barata provinent 
dels països de l’Europa central i de l’est que es van instal·lat als països de l’Europa 
occidental durant el període d’ampliació del 2004. Aquest concepte s’emprà per 
primer cop a la revista satírica francesa Charlie Hebdo, però fou el polític francès 
Philippe de Villeres qui va popularitzar el seu us, dotant-la de connotacions negatives. 
En un dels seus discursos emprava l’estereotip del “Polish Plumber” per a criticar a 
aquesta mà d’obra barata d’Europa central i de l’est que, suposadament, competien de 
manera deslleial amb els treballadors nacionals. De Villeres va utilitzar aquesta por a 
l’arribada del “Polish Plumber” per a criticar l’aplicació de certes mesures d’integració 
proposades per la UE com ara la Directiva Bolkestein. Degut a què al Regne Unit vivia 
una situació similar de rebuig als immigrants i a la integració europea, el terme no 
tardà en expandir-se també en el l’àmbit  britànic. La premsa del país fou l’encarregada 
d’encunyar aquesta polèmica figura francesa que avui en dia ja forma part de 
l’imaginari col·lectiu dels britànics. 
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“El Polish Plumber es descrit com a poc qualificat, infame, rondaire i robador de 
feina. Aquesta descripció pejorativa del Polish Plumber (i per extensió 
metonímica de la resta de treballadors d’Europa de l’est), caracteritza a aquests 
immigrants com a saquejadors i  invasors que tenen com a única intenció robar 
la feina dels treballadors britànics” (Spigelman, 2013). 

Però cal dir que el terme “Polish Plumber” de vegades s’empra també amb 
connotacions positives quan es vol destacar que els treballadors polonesos són 
treballadors eficients i educats que proporcionen serveis d’alta qualitat a baix cost, 
molt més assequibles que les seves contraparts britàniques. Però segons les anàlisis 
d’Ariel Spigelman (2013), és molt més habitual veure aquest concepte vinculat a 
connotacions negatives. A més, aquestes qualitats positives poden transformar-se en 
negatives depenent de a perspectiva des de la que s’observin. Per exemple, una 
persona amb un perfil socioeconòmic alt, percebrà aquestes qualitats com a positives, 
en canvi algú amb un perfil socioeconòmic baix les percebrà com a negatives ja que 
veurà als treballadors polonesos com a una competència laboral (Spigelman, 2013). 

En definitiva, tot i que costa atribuir una relació causal entre la cobertura mediàtica i 
l’opinió de la població, la bibliografia sembla indicar que hi ha certa correlació entre 
ambdues variables. Spigelman (2013) suggereix que la manera com es va cobrir la 
qüestió migratòria als mitjans anglesos podria estar causant una situació de pànic 
moral. És a dir, que degut al fet que els immigrants són definits pels mitjans de 
comunicació com a una amenaça per als valors i interessos de la societat anglesa, es 
genera una situació de pànic en la població que a la llarga pot arribar a tindre 
repercussions series, causant fins i tot canvis a nivell legal i polític (com per exemple el 
referèndum del Brexit). Aquesta idea dona a entendre que la premsa sí te un impacte 
real en la percepció que la població te dels fenòmens migratoris. Per altra banda hi ha 
qui opina que l’habilitat de modelar l’opinió pública no s’ha d’atribuir tan sols a la 
premsa sinó al nexe que hi ha entre aquesta i la política, ja que aquesta última 
acostuma a influenciar el contingut dels mitjans de comunicació i la manera en que 
aquests s’enfoquen (Katwala, Somerville, 2016).  

Segons Katwala i Somerville (2016), com a resultat de tot aquest factors que 
influencien l’opinió pública, la població anglesa s’acabà dividint en 3 grups, depenent 
de la seva actitud respecte a les migracions. El primer grup és aquell contrari a les 
migracions, el qual veu l’arribada d’immigrants com un problema i o amenaça per al 
benestar socioeconòmic de la població local. Aquest primer grup representa una 
quarta part de la població i acostuma a complir el mateix estereotip que ja s’havia 
presentat en pàgines anteriors: Persones blanques de zones rurals amb pocs estudis i 
pocs recursos econòmics sovint catalogats com els “deixats de banda”.  
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Desprès estan aquells que veuen la immigració com a un element positiu i favorable 
que millora la situació econòmica i proporciona multiculturalitat. Aquest grup, que 
representa una quarta part de la població total, tendeix a ser jove, amb alts nivells 
d’educació i resident en zones urbanes. La meitat restant és el que els autors 
classifiquen com a “anxious middle” que es podria traduir com aquells que estan 
indecisos. Aquest grup no té una opinió formada respecte a la immigració i no 
s’identifica amb cap dels dos grups. No està segur de si la arribada tan quantiosa 
d’immigrants suposarà beneficis o problemes per al país. Són escèptic i reticents ja que 
no saben cap a quin costat es decanta la balança costos/beneficis de la immigració.  

Segons els autors, aquest últim grup fou el principal objectiu al que anaven dirigides 
les campanyes del Brexit, perquè els altres dos grups de població ja tenien clar, en la 
seva majoria, què votarien en el referèndum. Per aquest motiu, tots els esforços de la 
campanya es centraren en atreure el vot d’aquesta meitat indecisa, mitjançant la 
politització del fenomen migratori. Per tant, els polítics, com a principals promotors de 
les respectives campanyes, han d’intentar atreure a tots aquells que estiguin indecisos, 
mitjanant arguments de gran sensibilitat, com la immigració, per tal de decantar la 
balança cap al seu costat.  
 
En resum, la combinació del mass media amb els discursos polítics ha jugat un rol 
crucial en l’increment de l’hostilitat envers als immigrants. Totes les dades apunten a 
què, possiblement, aquests factors fossin els que van tindre més influencia a l’hora de 
convèncer al “anxious middle” de decantarse per una o altra opció. Un cop analitzats 
els factors que modelen l’opinió pública podem resoldre la dicotomia que s’havia 
plantejat a l’inici del apartat anterior en la que es preguntava si la percepció que la 
població tenia de les migracions era més important, a l’hora d’explicar el resultat del 
Brexit, que el fenomen migratori en sí. Segons les dades proporcionades en aquest 
treball, tant la propaganda política com els mitjans de comunicació, van ser actors 
decisius en l’increment de les actituds anti-immigratories i euroescèptiques. En canvi 
s’ha corroborat que les migracions en sí no van generar cap mena de problema 
important a l’economia del país i de fet sembla que sobretot van produir beneficis. Per 
tant, la mala opinió de la població sembla estar més influenciada per aquets elements 
modeladors que pel fenomen migratori en sí.  
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8. Conclusions 
 

Un cop finalitzada aquesta anàlisi sobre el nexe immigracions/Brexit podem extreure 
diverses conclusions:  

La primera, la que el Brexit és un procés molt complex i polifacètic, en el qual hi 
intervenen molts factors i elements de naturaleses molt diverses (polítics, històrics, 
econòmics, socials...) Molts d’aquests factors, com ara l’excepcionalisme o 
l’eureoscepticisme, ja porten anys arrelats en la cultura i idiosincràsia britànica. 
Aquests elements que caracteritzen la identitat britànica són indispensables per a 
entendre les actituds euroescèptiques del Regne Unit. Per exemple s’ha corroborat 
que la forta identitat britànica que sorgeix a causa d’aquets factors històrics ha 
influenciat molt en la manera en que l’electorat va votar al referèndum, ja que aquells 
que es senten més britànics tendeixen a adoptar postures més euroescèptiques 
(Goodwin, Milazzo 2017). 
 
També hem pogut corroborar que la immigració fou un factor d’inestimable 
importància durant el referèndum, jugant un paper extremadament central. Així ho 
confirmen els sondejos i les enquestes que hem analitzat en aquest treball, els quals 
situen les migracions com a principal preocupació social de la població anglesa durant 
el període previ al Brexit (IPSOS Mori, 2016, IPSOS Mori 2019). A més, també 
corroboren que aquest fou un dels principals motius pels quals una important part de 
l’electorat va decidir votar a favor d’abandonar la UE (Ashcroft 2016, Goodwin, 
Milazzo, 2017). 
 
En les pàgines prèvies s’ha deixat força clar que l’arribada d’immigrants de la UE, 
especialment aquells originaris dels NMS, no va suposar cap mena de problema 
econòmic al Regne Unit (Portes. 2016, Vargas-Silva, Sumption, 2019, Wadsworth et al, 
2016). És més, aquestes van contribuir de manera molt positiva a les finances del país 
(Dustmann, 2010, Fihel et al, 2015). Tot i així, la població anglesa seguia mantenint una 
opinió negativa respecte a aquests grups migratoris. S’entén, per tan, que aquesta 
resposta hostil per part de la població no es deu als propis efectes de les immigracions, 
sinó que esta influïda per altres factors. Per tant sembla ser que aquesta postura anti-
immigratòria i euroescèptica te una base subjectiva, ja que la percepció que es té de la 
situació esdevé més important que la situació en sí (Clarke, et al 2017).  

En aquest treball s’han enumerat alguns dels factors que més han pogut influir en 
l’opinió de la població britànica. Una de les teories que aquí s’han exposat és que 
aquestes pors, aparentment infundades, sorgeixen com a resposta al canvi ètnic que 
els fluxos migratoris recents causaren en algunes zones rurals. Aquestes van percebre 
aquest canvi en la seva composició demogràfica com una amenaça a la seva identitat i 
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al seu benestar econòmic (Goodwin, Milazzo 2017). Per aquest motiu la població 
immigrant és rebuda amb reticències en aquestes regions. 
 
Però durant la crisi econòmica aquestes incerteses van adoptar tints més hostils, ja que 
en períodes recessió econòmica, la població immigrant tendeix a ser percebuda amb 
més adversitat (Rzepnikowska, 2019). Això s’accentuà especialment en aquelles 
regions i estrats socials més vulnerables, que degut a la seva situació econòmica poc 
favorable, percebien als immigrants amb hostilitat. Hem confirmat que aquests que 
són més vulnerables acostumen a ser gent d’edat avançada que habita en zones rurals 
o post-industrials i que tenen un nivell educatiu i econòmic baix (Dijkstra et al, 2019, 
Ashcroft, 2016, Clarke et al, 2017). Aquests “deixats de banda” o “oblidats”, 
manifesten una postura més conservadora i proteccionistes, degut a la seva 
vulnerabilitat socioeconòmica (Broz et al, 2019).  
 
Tot i que no s’ha trobat cap mena de vincle entre la mala situació econòmica 
d’aquestes regions i la immigració, una important part de l’opinió publica local seguia 
castigant i criticant la immigració. Això, tal i com s’ha insinuat al llarg d’aquest treball, 
es deu al fet que la percepció subjectiva de la situació econòmica és més important 
que el rendiment econòmic real a l’hora d’explicar les actituds euroescèptiques 
(Clarke, et al 2017). Per tant, la perspectiva que la població local té de la seva situació 
econòmica esta intrínsecament lligada a la seva percepció subjectiva, la qual, tal i com 
hem pogut corroborar en l’últim apartat, està molt influïda pels mitjans de 
comunicació i la política.  
 
Per tant, aquest increment de la hostilitat envers els immigrants i la UE en aquestes 
zones va ser possible, en part, gràcies a la cobertura mediàtica.  Aquesta, tal i com hem 
pogut corroborar, va ser sovint acusada de xenòfoba i populista degut al enfocament 
poc imparcial des del que tracten el tema de les migracions (Spigelman, 2013, 
Rzepnikowska, 2019). Les noticies vinculades amb la immigració, especialment en la 
premsa escrita, acostumen a tindre un vocabulari negatiu i pejoratiu que enfoca als 
immigrants com antagonistes (Katwala, Somerville, 2016, Pencheva, 2019). Una 
situació similar succeí durant la campanya del Brexit amb els partits polítics, els quals 
polititzaren la qüestió migratòria per tal de guanyar vots (Goodwin, Milazzo, 2015). Tot 
i que aquest comportament es pot apreciar en tots els partits polítics, 
independentment de la seva ideologia, és especialment evident en els partits de dretes 
com UKIP o els grups més euroescèptics del partit conservador (Crines, Happell 2017). 
Hem vist que aquest discurs resulta especialment efectiu en les zones post-industrials 
on el rendiment econòmic és més baix, ja que el discurs radical i antisistema d’aquests 
partits és molt atractiu per als interessos d’aquestes regions oblidades. 
 



59 
 

En definitiva, alguns sectors de la premsa i de la política han sigut acusats de tindre 
actituds euroescèptiques, xenòfobes i racistes, les quals han modelat l’opinió publica 
amb arguments populistes, generant pors infundades i pànic moral. Aquest procés va 
tindre especial èxit en les zones més perjudicats a nivell econòmic i en les grups socials 
més vulnerables. Tots aquells que es sentien “deixats de banda”, oblidats i ignorats per 
el status quo, van sentir-se identificats amb quest discurs antisistema. Això, 
eventualment es va traduir en la victòria del Brexit en el referèndum.  
 
Tots aquests elements fan pales el vincle innegable que hi ha entre la immigració o 
més aviat la percepció que la població anglesa té d’aquest fenomen, i el Brexit. De fet 
aquesta és una de les conclusions més importants del treball: Que l’opinió pública 
respecte al tema migratori ha estat més marcada pels mitjans de comunicació i els 
discursos polítics que per les migracions en sí. La immigració, i tot el que aquesta 
implica, ha sigut emprada per entitats polítiques i mitjans de comunicació com a 
element dinamitzador del vot-Brexit, mitjançant una campanya populista dirigida 
específicament a certs grups socials.  
 
En resum, la immigració és sens dubte un element importantíssim, sense el qual no es 
podria entendre per què en el referèndum es va acaba decidint marxar de la Unió. Tot i 
que hi ha molts motius pels quals la població anglesa va votar així, es innegable que la 
immigració fou un element vertebrador de la campanya pro-Brexit actuant com a 
catalitzador de tota mena de sentiments euroesecèptics. Degut a la seva sensibilitat 
intrínseca, aquest tema fou emprat com una eina molt eficient a l’hora de modelar 
l’opinió pública i convèncer al “anxious middle” de votar a favor del Brexit. Per tant es 
podria concloure citant la següent frase de Simon Tildord (2015) que diu així: “Si el 
Regne Unit decideix abandonar la UE serà per la seva hostilitat envers la immigració”. 
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