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1. Anàlisi de la població immigrada de Sabadell. Introducció  

La ciutat de Sabadell és, juntament amb Terrassa, la capital de la comarca del Vallès 

Occidental. El municipi representa poc més d’un sis per cent del territori d’aquesta comarca, 

amb una superfície de 36.5 km2. La població de la ciutat és de 200.723 habitants i la densitat és 

de 5102 hab./km2. Situada a 190 metres d’altitud, i a 20.6 km de la ciutat de Barcelona, 

Sabadell s’aixeca darrera la serralada del Litoral, sobre la fossa tectònica del Vallès. El riu Ripoll 

voreja de nord a sud l’est de la ciutat, fins a desembocar al riu Besòs. 

Les migracions de la major part del segle XX eren interiors, inicialment de població provinent 

de pobles de la mateixa comarca o de comarques properes. Progressivament, però, s'hi va anar 

sumant població procedent de l'Aragó i el País Valencià i en menor grau de Múrcia. Els anys amb 

més pressió immigratòria van ser entre 1960 i 1975. El balanç d'aquestes migracions es fa 

evident si tenim en compte que l’any 1981, el 52% dels sabadellencs i les sabadellenques no 

havien nascut a Sabadell, és a dir, amb una població de 186.123 habitants, 97.556 havien nascut 

en altres poblacions. 

La situació ara ha canviat. Les migracions que rep actualment Sabadell, les de finals del segle XX 

i les del recentment estrenat segle XXI, es donen en el context de la societat de la informació. 

Els i les immigrants que rebem actualment provenen majoritàriament de països en vies de 

desenvolupament econòmic, i busquen noves oportunitats per millorar les seves condicions de 

vida als països industrialitzats, dels quals es té una imatge probablement idealitzada. 

Així doncs, cal ser conscients que sovint apliquem l’etiqueta d’immigrant a persones amb 

procedències i motivacions molt diferents i el significat d'aquesta paraula ha variat pels 

sabadellencs amb el pas del temps. Si abans les persones immigrants eren homes i dones 

andalusos, murcians, extremenys… ara generalment es tracta de persones equatorianes, 

marroquines, bolivianes, romaneses…  

Tots som immigrants: breu resum de l’evolució de la població de Sabadell 
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Gràfica 1. Evolució de la Població de Sabadell 1850-2005 

1ª. 
Migració 

2ª. 
Migració 

3ª. 
Migració 

La migració dels 
països no 

comunitaris és la 
3ª migració 

que rep Sabadell  

Fonts: Elaboració pròpia a partir de Medina i Ache, en Diari Sabadell (8-10-2005), El Periódico (8-10-2005) i 
Domínguez i Massot, en Revista Arraona N. 28, pag. 74. 
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2. La població estrangera a Sabadell 

2.1. Volum de la població estrangera a Sabadell 

Actualment hi ha 19.284 persones estrangeres a Sabadell, el que suposa un 9,6% de la població 

de la ciutat1. La població estrangera no comunitària suposa el 8,9% de la població resident a la 

ciutat.  

El percentatge de població estrangera a Sabadell és elevat si el comparem amb el percentatge 

de població estrangera al conjunt d’Espanya –un 8,5%-. No obstant, és encara baix si el 

comparem amb la mitjana de Catalunya –un 11,4%-; el percentatge de persones estrangeres a 

Sabadell es troba gairebé dos punts per sota del de Catalunya (Gràfica 2).  
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Gràfica 2. Comparació dels percentatges de població estrangera a Sabadell, a Catalunya i a 

Espanya. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Instituto Nacional de Estadística, gener de 2005 i del Padró 
Municipal de Sabadell a 31 d’octubre de 2005. 

 

2.2. Evolució de la població estrangera a Sabadell 

Fins l’any 2000 hi havia poca població estrangera a Sabadell. Actualment la situació ha canviat, 

essent els anys 2000 i 2001 el punt d’inflexió.  

A partir de l’any 2001 s’inicia un creixement exponencial de la població estrangera a Sabadell, 

passant d’un 2,5% al 2001 al 9,6% actual. Per grans grups continentals, són les persones 

procedents d’Amèrica, seguides de les africanes, les que més han augmentat en els darrers anys 

(Gràfica 3).   

                                                 
1 Dades del 31 d’octubre del 2005. 
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Gràfica 3. Evolució de la població estrangera per origen geogràfic, 1998-2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal i dels Anuaris Estadístics de l’Ajuntament de 
Sabadell 2004 i 2005. 

 

Des del gener del 2004 a l’octubre del 2005, el col·lectiu de persones estrangeres que més ha 

crescut és el de Bolívia, el qual s’ha més que duplicat. També el grup de marroquins ha 

experimentat un creixement important,-del 41%-, de manera que actualment es situa al mateix 

nivell que el d’equatorians, el qual ha crescut en molt menor mesura.  

Els col·lectius xinès i romanès, malgrat representar un percentatge baix entre el conjunt de 

població estrangera, han experimentat un creixement important en els darrers temps; de gener 

de 2004 a octubre de 2005, el grup de xinesos s’ha duplicat i el de romanesos ha crescut en un 

40% (Gràfica 4).  
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En el darrers 2 anys 
s’ha duplicat la 

població que prové 
de Bolívia   

De l’any 2000 al 
2002 la població 
estrangera es va 
multiplicar per 3  
i de l’any 2000 al 

2005 s’ha 
multiplicat per 7 

Gràfica 4. Principals col·lectius d’estrangers presents a Sabadell als anys 2004 i 2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 31 d’octubre del 2005.  
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2.3. Origen de la població estrangera 

La població estrangera a Sabadell és molt diversa en termes d’origen geogràfic; hi trobem 

persones de 116 nacionalitats diferents. La majoria de persones nouvingudes a Sabadell 

provenen, en primer lloc, de l’Amèrica del Sud i, en segon lloc, de l’Àfrica del Nord i Occidental; 

una de cada dues persones estrangeres prové d’Amèrica del Sud i una de cada quatre de l’Àfrica 

del Nord i Occidental (Gràfica 5).  
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1 de cada 2 persones 
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1 de cada 4 persones 
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Gràfica 5. Distribució de la població estrangera a Sabadell per continent d’origen. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal a 31 d’octubre del 2005. 

 

Els principals països d’origen són l’Equador i el Marroc, amb un 15% del total de les persones 

estrangeres cada un d’ells. Després trobem Bolívia amb un 12,5% i Romania amb un 7%. 

Colòmbia, Argentina i Xina es troben al voltant del 4%, i Gàmbia, Itàlia i Perú entorn el 3%. 

(Gràfica 6). 
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Els col·lectius 
procedents d’Equador 

i del Marroc són els 
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Bolívia 

Gràfica 6. Principals nacionalitats de la població estrangera de Sabadell. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal a 31 d’octubre del 2005. 
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2.4. Composició per sexes de la població estrangera 

Entre la població estrangera que viu a Sabadell predominen lleugerament els homes, ja que 

representen el 54% del col·lectiu d’estrangers. No obstant, aquesta distribució mitjana amaga 

diferències importants. En el col·lectiu d’africans hi ha un marcat predomini dels homes, un 72%, 

mentre que en el grup d’americans les dones superen lleugerament els homes, ja que suposen un 

54% (Gràfica 7). El grup de comunitaris i el d’asiàtics també estan més masculinitzats, mentre 

que de l’Europa de l’Est arriben dones i homes en la mateixa proporció. 

Les diferències per raó de sexe vénen molt marcades per la cultura i la distribució de rols en els 

països d’origen, així com pels projectes migratoris i les alternatives d’ocupació en l’arribada. 

Així doncs, mentre que la majoria de dones que arriben de l’Amèrica del Sud a Sabadell venen 

amb l’objectiu de treballar remuneradament; el projecte migratori de moltes de les dones 

africanes respon al model de reagrupament familiar, on el treball remunerat no forma part de 

les expectatives prèvies a la migració, tot i que en molts casos acaba esdevenint una necessitat 

posterior.  
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Gràfica 7. Distribució de la població estrangera per origen geogràfic i sexe. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Sabadell del 2005.  

 

2.5. Composició per edats de la població estrangera 

A través de la següent piràmide d’edats del total de la població de Sabadell i del subgrup de 

població estrangera (Gràfica 8), podem copsar com la població sabadellenca segueix la 

tendència actual de qualsevol altra població catalana. Observem una piràmide amb molt poca 

base i, per tant, amb poca població infantil i jove, alhora que presenta una població prou 

considerable en les edats més avançades, cosa que ens permet afirmar l’evident envelliment de 

la població. El major percentatge de població es troba en les edats adultes joves de 25 a 40 

anys, però la diferència percentual respecte els grups d’edat més avançada, per exemple de 60 a 
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75 anys, és només de cinc punts. Així doncs, Sabadell és una ciutat més aviat amb poca població 

jove i força població vella.  

En canvi, si analitzem la població estrangera a Sabadell, observem que si bé la població més 

jove es troba en uns nivells similars als del conjunt de població de la ciutat, no passa el mateix 

amb la població adulta que concentra la majoria d’efectius d’aquesta nova població 

sabadellenca. Són les edats compreses entre 25 i 34 anys les que compten amb més efectius i 

concretament l’interval de 25 a 29 anys amb una distància important respecte els grups d’edat 

més avançada (17 punts percentuals). També destaquem el quinquenni dels 20 als 24 anys, en el 

qual el percentatge de persones estrangeres gairebé duplica el del conjunt de Sabadell. En 

canvi, pel que fa a les persones estrangeres d’edats més avançades, de 65 o més anys, trobem 

que són poques les que resideixen a la nostra ciutat (representen un 1,5% de la població 

estrangera). Aspecte del tot contrari al que succeeix amb la població autòctona, tal i com 

acabem de comentar.  

Així doncs veiem que hi ha una major presència de persones estrangeres en edat laboral i 

reproductiva, pel que es fa necessari replantejar les necessitats d’equipaments i serveis de la 

ciutat. 
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Gràfica 8. Piràmide d’edats: ciutadans estrangers residents a Sabadell i total de la població. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Sabadell del 2005.  

 

Entre les persones estrangeres, les originàries d’Àfrica i d’Amèrica Llatina són les que agrupen 

la majoria de població en edats adultes i joves.  

Entre les persones residents a Sabadell que provenen de la Unió Europea és on hi ha el 

percentatge més elevat de població major de 60 anys i el percentatge més reduït de població 

de 0 a 14 anys. Per tant, són el col·lectiu amb una població més envellida (Taula 1). 

A partir de l’edat dels 15 anys és quan es manifesten més les diferències de gènere, el que 

evidencia que aquestes responen al procés migratori. En el grup d’africans la major distància 

percentual, a favor dels homes, es troba en les edats de 30 a 44 anys. En el col·lectiu de 

 
 

8 



 Sabadell: informe de la immigració 2006 >> Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA                             
 

llatinoamericans la major diferència percentual es troba entre els 15 i 29 anys: les dones joves 

llatinoamericanes emigren a Sabadell en major mesura que els homes del mateix grup d’edat. En 

el cas del grup que prové d’Àsia i Oceania els homes superen percentualment les dones entre els 

15 i els 49 anys. El mateix succeeix amb el grup de comunitaris, tot i que la distància a favor dels 

homes és molt major. El col·lectiu de l’Europa de l’Est no presenta diferències per gènere, tot i 

que els homes superen lleugerament les dones en el grup de 30 a 44 anys i les dones als homes 

en el grup d’edat de 15 a 29 anys. En definitiva, si comparem la distribució d’homes i de dones 

per grups d’edat, trobem que les dones es concentren en les edats més joves, de 15 a 29 anys, 

per l’efecte de les dones llatinoamericanes, i els homes en el grup d’edat de 30 a 44 anys per 

l’efecte, en primer lloc, dels africans i en segon lloc dels asiàtics i comunitaris.  

  0-14 15-29 30-44 45-59 60 i més 

Homes 9,7 26,2 31,0 5,0 0,4 Àfrica 

Dones 8,5 9,1 8,3 1,4 0,4 

Homes 8,0 15,7 16,4 3,6 0,7 Amèrica 

Dones 8,5 21,7 18,2 5,5 1,6 

Homes 8,6 20,0 24,2 3,3 1,1 Àsia i Oceania 

Dones 8,0 16,2 15,1 2,4 1,2 

Homes 4,4 15,4 28,0 9,3 2,7 Unió Europea 

Dones 3,6 9,1 9,5 4,7 2,8 

Homes 7,5 17,4 20,8 4,8 0,8 Resta d’Europa 

Dones 7,2 18,2 17,0 5,3 1,1 

Taula 1. Ciutadans estrangers/es  per origen geogràfic, estructura d’edats i sexe.  

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Sabadell del 2005.  
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3. Distribució de la població estrangera al territori i habitatge 

3.1. La presència de població estrangera als diferents sectors de la ciutat 

Malgrat que a Sabadell hi ha un 9,6% de població estrangera, no trobem aquest mateix 

percentatge a tots els sectors de la ciutat. Can Puiggener és el sector amb major presència de 

població estrangera (Figura 1). De fet, el 22,8% de la població que viu a Can Puiggener és 

estrangera. Aquest és un dels sectors de Sabadell amb el preu de l’habitatge més barat, el que 

pot explicar la major presència de població immigrant. També hi intervé la xarxa social de les 

pròpies persones immigrants, la qual incideix en la recerca d’un pis i en el factor psicològic de 

sentir-se entre la pròpia comunitat.  

L’elevat percentatge de població estrangera que viu a Can Puiggener contrasta amb les xifres de 

Berard, -2,9%- i el Centre -5,2%-. En aquests sectors el percentatge de població estrangera és 

inferior al del conjunt de la ciutat de Sabadell i, com després reflectirem, es tracta sobretot de 

població estrangera comunitària. Altres sectors on el percentatge de població estrangera és baix 

són el Nord –5,7%-, Gràcia- 6,1%- i Creu Alta- 6,8%-.  

Ca n’Oriac, Can Feu, Can Rull, la Concòrdia i Sant Oleguer tenen un percentatge de població 

estrangera similar al del conjunt de Sabadell, és a dir, que oscil·la entre el 7,8 i el 8,3%.  

Els sectors amb un percentatge de població estrangera superior al del conjunt de Sabadell 

són, a part de Can Puiggener, el Sud, amb un 13%, la Creu de Barberà, amb un 12,7% i La 

Serra, amb un 12,2%. Aquests sectors inclouen els barris més perifèrics; La Serra està separada 

físicament del teixit urbà pel Riu Ripoll. Són sectors formats per població obrera, gran part de la 

qual prové de l’anterior immigració espanyola. Per tant, hi ha una continuïtat residencial entre 

la immigració actual, provinent de països en vies de desenvolupament econòmic, i la immigració 

anterior, de la resta d’Espanya. Els barris que als anys 50, 60 i 70 acollien immigrants, avui 

segueixen fent-ho, tot i que ha canviat la composició de la població immigrada.  
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A Can Puiggener 
gairebé 1 de cada 

4 persones és 
estrangera 

Figura 1. Distribució (en percentatge) de les persones estrangeres residents a Sabadell per 

sectors. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a febrer del 2005. 

 

3.2. La distribució de la població estrangera a cada sector per nacionalitats 

Tal com acabem de reflectir, els sectors de Sabadell tenen un percentatge diferent de població 

estrangera. També varia, en cada un d’ells, la composició de la població estrangera per 

nacionalitats.  

Els sectors de Ca n’Oriac, Can Rull, la Concòrdia i Sant Oleguer tenen una composició similar 

de la població estrangera per origen. El col·lectiu que predomina és el dels llatinoamericans/es, 

amb una elevada presència de persones equatorianes i bolivianes. A Ca n’Oriac i Can Rull és 

important també el col·lectiu de marroquins.  

A la Creu Alta i Gràcia també el grup de Llatinoamèrica és majoritari entre el col·lectiu 

d’estrangers –representen un 28% de les persones estrangeres que viuen a la Creu Alta i un 24% 

de les que viuen a Gràcia-. També és important el col·lectiu de marroquins a Gràcia.  

Al sector Sud i al sector Creu de Barberà, els equatorians són el col·lectiu més important de 

persones estrangeres; representen a cada un d’aquests dos sectors un 25% de totes les persones 

estrangeres que hi habiten. 
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A Can Puiggener i La Serra la gran majoria de persones estrangeres són marroquines. Un 38% de 

les persones estrangeres que viuen a Can Puiggener i un 30% de les que viuen a La Serra 

provenen del Marroc. A La Serra també és important en relació al total de persones estrangeres 

el percentatge de gambians/es -19%-, de persones provinents de la resta d’Àfrica -3%- i de 

Romania –16%-.  

A Can Feu hi ha persones estrangeres de procedències molts diverses i estan distribuïdes de 

forma força semblant. Amb tot, predomina el col·lectiu africà, amb una elevada presència de 

marroquins; el llatinoamericà i el de romanesos. Al Nord, la distribució de la població 

estrangera per procedència és també força igualitària. 

Les persones estrangeres que viuen al sector Berard provenen principalment d’Amèrica del Sud 

–un 24%-, de la Unió Europea – un 21%- i del Marroc –un 22%-. Els sectors Oest i Sant Julià tenen 

una baixa densitat de població, amb escassa presència de persones immigrants.  

Finalment, al Centre, la zona més benestant de la ciutat, destaca pel col·lectiu d’estrangers 

europeus comunitaris –un 20%-, tot i que també hi ha una elevada presència del grup de 

Llatinoamèrica –un 22%-. 

 

3.3. La distribució de la població estrangera per nacionalitats als diferents sectors de la ciutat 

Els diferents col·lectius de població estrangera, si prenem com a referència la nacionalitat, es 

distribueixen d’una forma asimètrica en el territori, o dit d’una altra manera, cada col·lectiu es 

concentra en uns determinats sectors per raó d’afinitat amb altres col·lectius ja instal·lats i per 

motius econòmics, com és el preu de l’habitatge.  

La concentració de la població estrangera en barris o zones concretes ha desencadenat en 

diverses ciutats europees, i també catalanes, conflictes socials. Resulta d’interès, per tant, 

conèixer en quins sectors es produeix aquesta concentració a Sabadell i si es tracta d’un grau de 

concentració molt elevat que pugui fer preveure algun tipus de conflicte. 

Per tal de copsar la distribució dels diferents col·lectius d’estrangers en els sectors de la ciutat i 

conèixer si el grau de concentració és elevat hem utilitzat indicadors de segregació residencial. 

La segregació fa referència a la separació física de la població en l’espai urbà (Martori, Hoberg, 

2004).  

L’índex de dissimilitud és un indicador que mesura la subrepresentació o sobrerepresentació 

d’un grup dins de les unitats espacials2.  

                                                 
2 L’índex de dissimilitud es defineix com (Martori, Hoberg, 2004):  
D= ½ ∑  |Xi/X- Yi/Y|      0 ≤ D ≥ 1       n       i=1 
On: Xi= Població del grup minoritari a la unitat i; X= Població total del grup minoritari dins el municipi. 
Yi= Població del grup majoritari a la unitat i; Y= Població total del grup majoritari dins el municipi.  
Aquest índex oscil·la entre 0 i 1, de manera que si val 0 vol dir que el grup està repartit de forma igual 
tot l’espai urbà, mentre que com més a prop de 1 estigui, més segregació presenta el grup, és a dir, el grup 
està sobrerreprentat en algunes unitats espacials i infrarrepresentat en altres. La unitat espacial que s’ha 
utilitzat en l’anàlisi són els sectors de Sabadell: Nord, Ca n’Oriac, Can Puiggener, Concòrdia, Creu Alta, 
Berard, Can Rull, Can Feu, Centre, La Serra, Sant Oleguer, Gràcia, Sud i Creu de Barberà. 
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A Sabadell presenten el mateix índex de dissimilitud el col·lectiu d’estrangers comunitaris i el 

col·lectiu d’estrangers extracomunitaris, un 16%, fet que evidencia que la concentració no està 

associada a una condició de renda baixa. També es pot concloure que la segregació residencial 

per sectors és baixa a Sabadell. No es pot parlar de la creació de guetos en el sentit estricte del 

terme –espai urbà tancat en el que viuen únicament persones d’un mateix grup ètnic o religiós3- 

tot i que, com reflectirem a continuació, la segregació és major en uns col·lectius d’estrangers 

que en d’altres. Si, a més, hi sumem el fet que aquesta concentració es produeix en alguns dels 

barris més degradats de la ciutat podem parlar de l’existència en alguns casos de processos de 

guetització.  

El col·lectiu que presenta més segregació és l’africà amb un índex de dissimilitud del 34,2%, 

seguit de molt a prop pels marroquí amb un índex de 33,5%. Les persones africanes estan 

concentrades sobretot als sectors de La Serra, la Creu de Barberà, Can Feu i Can Puiggener 

(Figura 4). Les marroquines estan sobrerepresentades al sector de Can Puiggener, ja que un 

22,9% de les persones marroquines viu en aquest sector. En segon lloc, La Creu de Barberà i La 

Serra, amb un 14,3% i un 11,1% de les persones marroquines respectivament (Figura 2) són els 

llocs amb més concentració. Cal destacar també la presència del col·lectiu de gambians/es a La 

Serra, sector que aplega el 30,5% de persones originàries de Gàmbia (Figura 3). Entre el 

col·lectiu de persones procedents d’Àfrica de La Serra i de marroquins de Can Puiggener es 

podria parlar de l’inici d’un procés de guetització, ja que es produeix la concentració del 

col·lectiu en una zona degradada, i que a més, en el cas de La Serra està separada físicament pel 

riu de la resta de la ciutat.  

La concentració de les persones immigrants en els barris més degradats, on es troben opcions de 

lloguer d’habitatges barats, ha portat a veure la guetització com un problema i a plantejar 

l’opció de la dispersió com a mesura favorable a la integració. És difícil trencar amb els 

mecanismes que originen aquesta concentració i que fan que es retroalimenti, sobretot per 

l’interès de les persones immigrants a viure agrupades en funció de determinades pertinences 

d’origen, culturals, religioses, etc. Partint de les dificultats de la dispersió, l’índex de segregació 

permet copsar com hauria de produir-se aquesta per tal d’assegurar una distribució simètrica en 

el territori. Per exemple, un terç de la població marroquina i també un terç de la població 

africana hauria de canviar de residència per poder assegurar que estan distribuïts de forma 

igualitària en tot el municipi.  

En el cas del col·lectiu d’equatorians són menys els que s’haurien de desplaçar per aconseguir 

una distribució en el territori igualitària, un 24,7%. En el grup dels bolivians la xifra es redueix a 

un 20,8% i en la resta de persones llatinoamericanes a un 12,4%. Si bé en aquests col·lectius la 

segregació és menor que entre els d’origen africà també se’n produeix, ja que la població 

equatoriana està sobrerepresentada a la Creu de Barberà, el Sud i Ca n’Oriac (Figura 7) i la 

boliviana ho està a Ca n’Oriac, Can Rull i la Creu de Barberà (Figura 8). La resta de persones 

llatinoamericanes estan distribuïdes de forma més simètrica en el territori, tal com indica 

                                                 
3 Pajares, M. (2005): pàg. 180.   
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l’índex de dissimilitud, tot i que es concentren més en els següents sectors: Creu de Barberà, 

Centre, Sant Oleguer, Creu Alta i Ca n’Oriac (Figura 9). 

Pel que fa al col·lectiu d’estrangers procedents d’Amèrica central i del Carib la segregació és 

baixa, amb un índex del 13%. Tot i així, no estan distribuïts de forma completament simètrica en 

els diferents sectors, sinó que es concentren als sectors de Creu de Barberà, Centre, Ca n’Oriac 

i Sant Oleguer, coincidint en gran part amb els sectors on més habiten les persones 

llatinoamericanes (Figura 6).  

El col·lectiu procedent d’Amèrica del Nord és poc nombrós, el que impedeix el càlcul de l’índex 

de dissimilitud. No obstant, si s’observa el mapa de distribució d’aquest col·lectiu per sectors 

(Figura 5) es veu com es concentra als sectors de Centre i Creu Alta. També el grup 

d’estrangers comunitaris habita sobretot al Centre i en segon lloc a Creu Alta i Creu de Barberà 

(Figura 14). Tant al Centre com a Creu Alta hi viu població de classe mitja, el que evidentment 

està relacionat amb el preu de l’habitatge, el més elevat de la ciutat. També són zones amb un 

elevat nivell de serveis i d’activitats econòmiques, socials i culturals. Si, a més, tenim en compte 

que aquesta població estrangera no sol ser objecte de discriminacions, la seva concentració 

residencial no ha de suposar cap problema social. 

Els originaris d’Àsia presenten un índex de dissimilitud del 24,4%, i, per tant, un de cada quatre 

hauria de canviar de lloc de residència per poder parlar d’una distribució igualitària en tot el 

territori de Sabadell. Actualment les persones xineses es concentren sobretot a la Creu de 

Barberà - un 21,9% dels xinesos – (Figura 12), i la resta dels asiàtics a Ca n’Oriac, sector que té 

el 26% de la població asiàtica (Figura 13). 

Les persones romaneses es concentren al sector de la Creu de Barberà -18,7%-(Figura 10) i la 

resta de persones estrangeres que provenen de l’Europa de l’Est i del sudest ho fa al Centre, a 

Sant Oleguer i a Can Rull (Figura 11). L’índex de dissimilitud del grup de romanesos és del 29,2% 

i, per tant, encara que no es pot parlar d’un nivell de segregació elevat és dels més alts en 

comparació a la resta de col·lectius estrangers, només superat pel col·lectiu d’africans i de 

marroquins.  

Les dades aportades més amunt indiquen els criteris amb els quals la població tindria un 

repartiment més simètric i, en conseqüència, s’evitaria, si més no en teoria, el conflicte social 

provinent de la guetització. Amb tot, la realitat és tossuda i fa que les persones s’agrupin 

buscant l’afinitat ètnica, social i cultural, que les fa sentir menys soles davant l’hostilitat i la 

duresa de la realitat quotidiana. Sense oblidar els motius econòmics que porten a moltes 

persones immigrants a viure a les zones de la ciutat on l’habitatge és més barat.  
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Distribució dels residents estrangers pels sectors de Sabadell  

Marroc        Gàmbia 

        

 

Figura 2. Distribució de la població 

procedent de Marroc resident a Sabadell 

per sectors. 

Figura 3. Distribució de la població 

procedent de Gàmbia resident a Sabadell 

per sectors. 

 

 1 de cada 4 persones que provenen del 
Marroc viu a Can Puiggener 

1 de cada 3 persones de Gàmbia viu a 
La Serra 
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Resta d’Àfrica                                                   Amèrica del Nord 

        

Figura 4. Distribució de la població 

procedent de la resta d’Àfrica resident a 

Sabadell per sectors. 

Figura 5. Distribució de la població 

procedent d’Amèrica del Nord resident a 

Sabadell per sectors.  

 

 

 

La resta del col·lectiu africà es 
concentra a Can Puiggener, La Serra,  

La Creu de Barberà i Can Feu 

La majoria de persones nord-
americanes viuen als sectors Centre, 

La Creu Alta i Sant Oleguer 
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Amèrica Central i Carib                                    Equador 

        

Figura 6. Distribució de la població  

procedent d’Amèrica Central i Carib 

resident a Sabadell per sectors.                            

Figura 7. Distribució de la població 

procedent d’Equador resident a Sabadell 

per sectors. 

 
La majoria de persones estrangeres 

procedents d’Amèrica Central i el Carib 
viuen als sectors Centre, Sant Oleguer,  

La Creu de Barberà i Ca n’Oriac. 

 
1 de cada 4 persones equatorianes 
viu al sector de La Creu de Barberà 
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Bolívia         Resta d’Amèrica del Sud 

         

Figura 8. Distribució de la població         

procedent de Bolívia resident a Sabadell per 

sectors.  

Figura 9. Distribució de la població 

procedent de la resta d’Amèrica del Sud 

resident a Sabadell per sectors. 

  
La majoria de població boliviana viu a 

Ca n’Oriac 

La resta de persones estrangeres 
d’Amèrica del Sud viu a Ca n’Oriac, La 

Creu Alta, Centre, Sant Oleguer i  
La Creu de Barberà 
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Resta de l’Europa de l’Est i del Sudest Romania                                                            

 
Figura 10. Distribució de la població procedent 

de Romania resident a Sabadell per sectors. 

 
Figura 11. Distribució de la població procedent 

de la resta de l’Europa de l’Est i Sudest 

resident a Sabadell per sectors.  
 

 
La majoria de població romanesa viu a La Creu de Barberà. La resta de 

persones estrangeres de l’Europa de l’Est es troben bàsicament a  
La Concòrdia, el Centre i Sant Oleguer 
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Xina                                                                  Resta d’Àsia 

              

Figura 13. Distribució de la població 

procedent de la resta d’Àsia a Sabadell per 

sectors. 

Figura 12. Distribució de la població 

procedent de Xina resident a Sabadell per 

sectors. 

 

1 de cada 4 persones xineses viu a La Creu de Barberà. La resta de la 
població asiàtica es concentra sobretot a Ca n’Oriac 
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 Unió Europea (15) 

  

1 de cada 4 persones 
estrangeres de la Unió 

Europea (15) viu al 
Centre  

Figura 14. Distribució de la població procedent de la Unió Europea dels 15 resident a Sabadell per 

sectors. 

Font de les figures 2 a 14: Elaboració pròpia a partir de dades del  Padró Municipal de Sabadell a febrer del 2005. 
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