
 
 

COMUNICAT DE PREMSA 
 

L’OIS COL·LABORA AMB EL CONSELL D’EUROPA PER A TRENCAR 
PREJUDICIS CONTRA EL COL·LECTIU IMMIGRANT 

 
 

Sabadell, 30 de gener del 2008 – L’Observatori de la Immigració a Sabadell 
(OIS) col·labora amb el Consell d’Europa en una recerca que pretén 
analitzar la percepció de la població immigrada sobre els tòpics i 
estereotips de la població majoritària envers el fenomen migratori. 
 
Des de principis d’aquest any, l’Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS), 
impulsat per la Lliga dels Drets dels Pobles i el Fòrum IDEA de la UAB, està 
col·laborant amb el projecte promogut pel Consell d’Europa per a l’elaboració d’una 
guia que serveixi per trencar tòpics i estereotips respecte a les persones 
nouvingudes. Aquesta iniciativa està coordinada per la Divisió per al 
Desenvolupament de la Cohesió Social, del propi Consell d'Europa. 
 
La col·laboració de l’OIS es basa principalment en la recollida i anàlisi de dades 
entorn  a aquest fenomen, a través d’una enquesta creada des del Consell d’Europa 
i adaptada a la realitat sabadellenca. El qüestionari inclou dos blocs principals. Per 
una banda, analitza aquells aspectes relacionats amb la situació personal i les 
perspectives personals i professionals a la ciutat; però també s’inclouen qüestions 
relatives a les discriminacions per raó d’origen que puguin haver experimentat. 
L’enquesta té en compte els col·lectius amb més presència a la ciutat: el 
llatinoamericà (Bolívia i Equador), el magribí (Marroc) i el col·lectiu de l’Europa de 
l’Est (Romania). 
 
L’objectiu d’aquest projecte europeu és recopilar dades sobre la opinió de les 
persones immigrades residents a la ciutat, per tal de conèixer quina ha estat la 
seva experiència durant el seu procés d’acollida i sobretot, conèixer els estereotips 
que la població majoritària té vers aquest nou col·lectiu, i com aquests prejudicis 
són percebuts entre les persones estrangeres. Amb els resultats extrets a Sabadell, 
juntament amb la tasca realitzada en altres ciutats de països europeus com ara 
Polònia, Itàlia i Rússia; s’elaborarà un conjunt d’accions de sensibilització -una guia 
metodològica- que facilitarà mesures i propostes per a la superació d’aquests 
estereotips a nivell local.   
 
Aquesta etapa segueix el treball ja iniciat per l’Observatori de la Immigració a 
Sabadell (OIS). Després de l’elaboració de la diagnosi Sabadell, informe de la 
Immigració 2006, i el recent finalitzat Catàleg de Bones Pràctiques locals en 
Immigració, l’OIS inicia el 2008 amb un nou projecte que vol treballar aspectes 
més focalitzats en el qüestionament de tòpics i prejudicis entre la població 
majoritària respecte a les persones nouvingudes.  
 
 
L’OIS PARTICIPA EN LA ELABORACIÓ D’UNA GUIA EUROPEA PER QÜESTIONAR ELS 
TÒPICS I ESTEREOTIPS ENVERS LA POBLACIÓ IMMIGRADA 
 
ORGANITZA: Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS)  
Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA 
 
MÉS INFORMACIÓ: Telèfon 93 723 71 02 (Carme Ferrer) 
E-mail: info@dretsdelspobles.org    
Web: www.dretsdelspobles.org  
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