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PRESENTACIÓ 

 
L'any 2004, La Lliga dels Drets dels Pobles i el Fòrum IDEA (Investigació i Desenvolupament en 

l’Educació de persones Adultes) de la UAB van iniciar un procés per a la creació de 

l'Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS). El primer objectiu que es plantejava era 

conèixer quina era la dimensió d'aquest fenomen així com conèixer la situació actual de les 

persones immigrants establertes a la capital del Vallès Occidental.  

Amb el suport de la Fundació Jaume Bofill, el grup de recerca encapçalat per Margarida 

Massot, i format per Carme Ferrer, Marta Ferrer, Gemma Parera i Sílvia Puente, s’ha realitzat 

l'estudi de diagnosi Sabadell, informe de la immigració 2006.  

 

La diagnosi, que parteix de la revisió d’aspectes teòrics i del marc legislatiu, s’endinsa en 

l’anàlisi d’àmbits tan fonamentals de la vida quotidiana com són el treball, l’habitatge, la 

sanitat, l’educació, tant d’adults com de menors o la convivència als barris. Tots aquests 

aspectes han estat tractats des de la vessant quantitativa a través de dades estadístiques i 

també des de la vessant qualitativa mitjançant entrevistes, grups de discussió i l’anàlisi 

documental. 

Tot el procés ha comptat amb el seguiment i assessorament d'una Comissió formada per 

representants d'entitats i serveis de i per a immigrants. En tot aquest procés s'ha comptat la 

implicació i participació activa de 40 entitats i aproximadament 80 persones de la ciutat 

relacionades a diversos àmbits, ja siguin entitats ciutadanes, associacions d’immigrants i 

serveis municipals relacionats amb la immigració, que aporten un valor afegit a aquest estudi 

sorgit de la iniciativa de la base social i associativa de la ciutat. 

 

Sabadell: informe de la immigració 2006 pretén ser el punt de partida d’un procés de reflexió 

de les entitats i serveis públics, però també de tota la ciutadania en general,  a partir del 

qual es pugui contribuir a trencar estereotips i a donar respostes més ajustades a les 

necessitats i les oportunitats d’aquesta nova realitat social sabadellenca.  

 

Jordi Sánchez 

irector de la 

Fundació Jaume Bofill 

 

Rita Huybens 

Presidenta de la Lliga dels 

Drets dels Pobles 

 

Margarida Massot 

Responsable de Fòrum IDEA 

(UAB) 

 

 

 

D
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1. INTRODUCCIÓ 

1.1. Visió històrica de la ciutat de Sabadell 

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 201.216 habitants i la densitat 

és de 5197 hab./km2 l’any 2006. 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, la banda est de la ciutat, fins a desembocar al riu 

Besòs.  

El desenvolupament de la ciutat de Sabadell va iniciar-se al segle XII en un moment històric 

que facilitava la concentració de la població en l’antic nucli d’Arraona. Comptava amb 

extensions suficients pel conreu que possibilitaven una agricultura intensiva i el 

desenvolupament de tasques manufactureres, aprofitant la força del riu Ripoll. Aquest va ser 

el primer pas perquè es desenvolupés amb major facilitat l’activitat agrícola i més tard la 

indústria tèxtil i la indústria paperera. Aviat, Sabadell va esdevenir un nucli important, 

afavorit per la xarxa de camins que la travessava i que afavoria el trànsit constant de 

població i mercaderies. 

A partir del segle XIV, la ciutat de Sabadell va anar perdent l’exclusiu caràcter agrícola i 

comercial inicial, i va anar especialitzant-se, cada vegada més, en la nova manufactura 

tèxtil, representada en aquells moments pel molins drapers, situats encara avui als marges 

del riu Ripoll. Va ser a mitjans del segle XVI quan la indústria tèxtil va assolir la sobirania 

econòmica de la vila. Amb la progressiva introducció dels models de producció capitalista i de 

l’energia de vapor a partir del 1830, els petits nuclis manufacturers esdevingueren fàbriques. 

Aquest procés seria l’element dinamitzador de la ciutat en aquella època. 

A inicis del segle XX Sabadell es trobava entre les cinc ciutats catalanes amb major volum de 

població, amb uns 23.000 habitants. El fort ritme de creixement va portar a duplicar la 

població durant el primer decenni del segle, de manera que va passar a esdevenir la segona 

ciutat més habitada de Catalunya.  

Durant la postguerra i fins al 1975, es va començar a diversificar l’economia. Mentre que la 

indústria tèxtil començava a tenir greus problemes per la manca de matèries primeres i les 

dificultats del manteniment de la maquinària obsoleta, es va iniciar el creixement de la 

indústria metal·lúrgica i mecànica. Sobretot durant la dècada dels cinquanta i dels seixanta, 

aquesta diversificació i expansió econòmica va esdevenir la base d’una forta immigració. 

La manca de control urbanístic de l’administració del moment facilitava l’especulació, alhora 

que provocava un creixement desordenat i una pèrdua d’identitat. Malgrat tot, aquests anys 

van suposar l’inici d’una gran transformació per a la ciutat. En aquesta línia, l’any 1991, el 

nombre de persones que treballaven al sector terciari superava el dels sectors primari, la 

indústria i la construcció; la indústria metal·lúrgica lleugera i la de components elèctrics 
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assolien un pes important en l’ocupació; i en el sector serveis, els sectors que més ocupació 

generaren van ser el comerç i les institucions financeres, seguits dels nous serveis a les 

empreses.  

L’aparició dels ajuntaments democràtics va propiciar l’aplicació de mesures d’ordenació 

urbanística. Aquest fet, juntament amb l’estabilització de la població i la profunda 

transformació de l’activitat econòmica, va permetre l’aprofundiment dels espais urbans 

encara no construïts i dels que ocupaven antigues indústries. D’aquesta manera es dotava a la 

ciutat de nous espais lliures i equipaments públics que milloraven la qualitat urbanística de la 

mateixa.  

El trasllat de la indústria cap als polígons de les rodalies ha facilitat la terciarització de la 

ciutat central. Aquest fet es tradueix en la revalorizació del centre històric com a espai 

relacional on es combinen residència, comerç, serveis i cultura; igualment ha suposat un 

seguit d’operacions urbanístiques com el nou Eix Macià, el Parc de Catalunya i l’ordenació del 

Parc Taulí, entre altres. A més, en l’esfera d’influència de Sabadell, el Vallès Occidental, han 

aparegut la Universitat Autònoma de Barcelona, el Parc Tecnològic, el Centre de Tecnologia 

Aplicada i el Laboratori General d’Assaig i Investigació.  

 

1.2. Els fluxos migratoris de Sabadell i el creixement de la ciutat 

Tal i com hem destacat, la industrialització va ser un factor d’atracció de mà d’obra i, per 

tant, de creixement de la ciutat. Aquest fenomen va començar amb l’arrencada industrial, a 

partir del segon terç del segle XIX, i va aconseguir transformar la vila en una ciutat que l’any 

1900 rondava els 23.000 habitants, el 1950 els 60.000 i  l'any 1980 els 190.000. No cal dir que 

aquest creixement demogràfic té una forta relació amb els fluxos migratoris de persones que 

varen arribar a la ciutat de forma progressiva i cada cop d’orígens més diversos.  

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, en un procés 

d'urbanització de població rural paral·lel al que succeïa en altres ciutats catalanes. 

Progressivament, però, s’hi va anar sumant població procedent de l'Aragó i el País Valencià i 

en menor grau de Múrcia. Així, el 1925 la població nascuda fora de Catalunya ja representava 

el 16% (Deu, 1990). No va ser fins el 1950 quan van guanyar presència els contingents de 

Múrcia i Andalusia. 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 sabadellenques no havien nascut a la ciutat, és a dir, amb una població de 

186.123 habitants, 97.556 havien nascut en altres poblacions. 

Les migracions que rebia Sabadell en el passat tenien com a objectiu la societat industrial. Els 

i les immigrants partien generalment d’una societat agrària preindustrial, caracteritzada per 

la família tradicional i les dures jornades de treball, amb els riscos de males collites, la 

caiguda dels preus agrícoles, etc. Aquestes persones identificaven la ciutat amb un espai on 
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podien trobar noves oportunitats, on es convertien en classe obrera amb un horari 

preestablert i un setmanal assegurat, i on l’esperança de millorar les seves condicions de vida 

es podia fer realitat. 

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

XX i les del recentment estrenat segle XXI, ja no tenen com a objectiu prioritari la societat 

industrial, sinó en el context de la societat de la informació, en que la ciutat també està 

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

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

condicions de vida als països més industrialitzats, del qual 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 que el significat d’aquesta paraula ha variat pels 

sabadellencs i sabadellenques 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  

Any Habitants Migracions 

1850 5.833 

1860 14.240 

Primera migració interior provinent de la Catalunya central i 
pirinenca. 

 en 10 anys la població es triplica 

1900 23.375  

1920 37.529  

1936 50.037  

1950 60.000 

1960-61 105.152 
superar els 100.000 

fita històrica 

1962 112.416 

1964 128.412 

1966 140.601 

1968-67 150.298  
fita històrica 

1975 182.926 

Segona migració provinent fonamentalment d’Andalusia, Múrcia, 
Aragó… Anys 50 i 60 

 en 25 anys la població es triplica 
 

1980 190.183  

1990 192.142  

2000 184.542 

2005 200.000 
fita històrica 

Tercera migració provinent de països en vies de desenvolupament 
econòmic. Any 2001: 

 en 4 anys la població creix de manera exponencial 

Fonts: Elaboració pròpia a partir de Medina i Ache, a Diari de Sabadell (8-10-2005) i El Periódico (8-10-
2005) i Domínguez i Massot, a Revista Arraona nº.28, pàg. 74. 
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Gràfica 1. Evolució de la població de Sabadell 1850-2006 

1ª. 
Migració 

3ª. 
Migració 

2ª. 
Migració 

La migració dels 
països no 

comuntaris és la 
3ª onada 

migratoria que rep 
Sabadell  

Fonts: Elaboració pròpia a partir de Medina i Ache, a Diari de Sabadell (8-10-2005) i El Periódico (8-10-
2005) i Domínguez i Massot, a Revista Arraona nº.28, pàg. 74. 

 

1.3. La distribució de la ciutat de Sabadell 

La ciutat de Sabadell actualment es troba dividida geogràficament i administrativament en 

set districtes, que a la vegada, es distribueixen en 19 sectors. A cada un dels sectors, hi 

trobem els diferents barris. 

Per tal de fer l’anàlisi quantitativa, el present estudi ha pres com a unitat mínima el sector, 

ja que és el nivell més baix d’informació que es disposa des del Padró Municipal, una de les 

principals fonts emprades.  

Així doncs, aquesta és la distribució de la ciutat de Sabadell: 

DISTRICTE 1:  

CENTRE: Centre, Cobertera (Covadonga), Hostafrancs 

SANT OLEGUER: Avinguda-Eixampla, Laietana (Covadonga), Nostra Llar, Sol i Padrís. 

DISTRICTE 2: 

 LA CREU ALTA: La Creu Alta 

 CAN PUIGGENER: Can Puiggener 

 TOGORES 

DISTRICTE 3: 

 CA N’ORIAC: Ca n’Oriac, Torreguitart, Torrent del Capellà 

 NORD: Can Deu, La Roureda, Plana del Pintor, Sant Julià 

 SANT JULIÀ: Can Llong 

DISTRICTE 4: 

 LA CONCÒRDIA: Can Borgonyó, La Concòrdia. 

 CAN RULL: Can Rull, Cifuentes, Via Alexandra 
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 BERARD: Castellarnau, Can Llong 

DISTRICTE 5: 

 GRÀCIA: Gràcia 

 CAN FEU: Can Feu, Els Merinals, Serra d’en Camaró 

 OEST 

DISTRICTE 6: 

 LA CREU DE BARBERÀ: La Creu de Barberà, Les Termes 

 SUD: Campoamor, Espronceda 

 SANT PAU 

DISTRICTE 7: 

 LA SERRA: El Poblenou, Raval de l’Amàlia, Torre-romeu 

 EST 
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2. MARC TEÒRIC 

2.1. Marc conceptual 

Abans d’iniciar la diagnosi de la situació de la immigració a la ciutat de Sabadell, cal definir a 

qui ens referim quan parlem de persones immigrants i distingir-ho del concepte d’estrangeria 

i de persones estrangeres. L’immigrant és la persona que ha marxat del país on ha nascut per 

residir temporal o permanentment en un país diferent al d’origen. La persona estrangera és 

aquella que no té la nacionalitat del país on resideix, en el nostre cas, la nacionalitat 

espanyola. Per tant, ambdós conceptes tenen connotacions diferents: una persona immigrant 

pot haver adquirit la nacionalitat espanyola i, per tant, no ser estrangera. I una persona 

estrangera, filla d’immigrants, pot haver nascut a Espanya i no haver adoptat la nacionalitat 

espanyola i, per tant, ser estrangera però no immigrant.  

En contraposició al concepte d’immigrant utilitzem amb freqüència el concepte autòcton. 

Podríem haver optat pel concepte de persones amb nacionalitat espanyola, però amb el 

concepte autòcton pretenem englobar únicament les persones amb nacionalitat espanyola 

nascudes a l’Estat Espanyol. Per tant, es tracta de les persones que compleixen ambdues 

condicions, quedant fora la població immigrant procedent d’altres països que hagi pogut 

obtenir la nacionalitat espanyola i quedant incloses en la definició les persones immigrants 

procedents d’altres indrets de l’Estat. La raó és que ens interessa captar el fenomen de la 

immigració procedent d’altres països, entesa com a persones que han marxat del seu país per 

residir temporal o definitivament en un altre, independentment de que disposin o no de la 

nacionalitat espanyola. Considerem que la categoria social d’immigrant és més rellevant que 

la categoria jurídica d’estranger, tot i que en certs moments de l’estudi haurem de referir-

nos a les persones estrangeres, en comptes de a les persones immigrants.1

Quan es parla d’immigració un concepte que apareix repetidament és el d’integració. Aquest 

és un concepte que, degut a la seva importància, analitzarem amb detall en l’apartat sobre 

les polítiques d’integració. Donada la controvèrsia existent en la seva definició, partim d’una 

conceptualització àmplia sobre la base de la igualtat de drets formals i efectius i de la 

reciprocitat social i cultural (Pajares, 2005).  

Un concepte contraposat al d’integració és el d’exclusió, el qual sovint acompanya la situació 

de les persones immigrants. No obstant, cal tenir en compte que la condició d’immigrant no 

és sinònima a exclusió i marginalitat. L’exclusió fa referència al procés social pel qual una 

persona o un grup no es desenvolupa de forma integrada dins una determinada societat, 

degut principalment a mecanismes de discriminació. Algunes de les manifestacions de 

l’exclusió són la falta de participació política, econòmica, social i cultural.  

                                                 
1 En tant que l’objectiu de l’estudi és fer una diagnosi de la situació de la immigració a la ciutat de 
Sabadell, utilitzem preferentment el concepte d’immigrant. No obstant, quan la informació ha estat 
obtinguda a partir de dades estadístiques parlem de població estrangera i població amb nacionalitat 
espanyola, ja que és el tipus de classificació que utilitzen les fonts a les que hem recorregut per obtenir 
les dades. 
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Un dels apartats que estructuren l’estudi fa referència a la convivència entre la població 

autòctona i la població immigrant, i entre la pròpia població immigrant. Aquest concepte té 

una connotació positiva, ja que mentre que la coexistència assenyala una simple coincidència 

en el temps, la convivència suposa interacció i, en particular, una relació harmoniosa. Per 

tant, la convivència requereix aprenentatge, normes comunes i formes de regulació del 

conflicte. La convivència no significa absència de conflicte, sinó regulació o resolució pacífica 

dels conflictes. De fet, la convivència és un dels elements claus per poder parlar d’integració 

(Malgesini, Gimenez, 2000). 

La falta de convivència i d’integració en un sentit extrem es manifesta en situacions de 

segregació i en la formació de guetos. La segregació es concep com una forma de 

discriminació. Suposa un allunyament o separació física i social d’un grup respecte al conjunt 

de la societat. Generalment la segregació es manifesta en l’àmbit residencial, tot i que 

també es pot produir en els camps socials de l’educació, la sanitat, la participació i el lleure.  

Els guetos són espais pobres, marginals i ètnicament diferenciats. En el concepte de gueto 

conflueixen una dimensió ètnica i una dimensió socioeconòmica. Una concentració 

d’immigrants –el gueto no ha de ser forçosament monoètnic- en un determinat espai només 

constitueix un gueto quan es produeix també una marginació social, econòmica i cultural 

(Malgesini, Gimenez, 2000).  

Al voltant de la immigració apareixen sovint estereotips, prejudicis i discriminacions. Cal 

distingir que mentre els estereotips pertanyen a l’àmbit cognitiu i els prejudicis a 

l’actitudinal, les discriminacions es situen en l’àmbit de les conductes. Un prejudici seria una 

actitud discriminatòria, mentre que la discriminació en sí es situa en l’àmbit de la praxis.  

Per tant, hi ha una relació cronològica entre els tres conceptes. Es passa de la imatge 

estereotipada (àmbit cognitiu) al judici previ (àmbit actitudinal) i a la pràctica 

discriminatòria (àmbit de les conductes). En primer lloc, actua l’estereotip. Aquest és una 

creença simple i exagerada, més falsa que veritable, sobre els costums, atributs o 

característiques d’un determinat grup, adquirida de forma indirecta, en comptes de 

mitjançant l’observació i l’experiència directa, i resistent al canvi. L’estereotip negatiu està 

format per una sèrie d’estigmes (atributs socials negatius) que desacrediten l’individu que 

pertany a un determinat grup.  

L’estereotip és un pas previ al prejudici, ja que el prejudici consisteix en un judici o 

valoració negativa sobre un determinat grup basat no en el coneixement de la seva conducta 

real, sinó en imatges estereotipades. Per tant, l’estereotip precedeix i fonamenta el 

prejudici, el qual pretén justificar la conducta discriminatòria.  

La discriminació fa referència al tracte diferent i desigual envers un grup de persones, -  

classificat en funció de categories com el sexe, l’edat, la classe social o la procedència -, 

respecte el conjunt de la població. Aquest tracte diferencial pot ser tant positiu com negatiu, 

de manera que es pot parlar tant de discriminació positiva com negativa. La discriminació 
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positiva també s’anomena acció afirmativa i està dirigida a corregir els efectes negatius que 

el tracte diferencial ha tingut envers determinats grups.  

En el terreny de la discriminació, entesa en el seu sentit negatiu, és molt freqüent la 

discriminació basada en la diferenciació racial, ètnica i cultural i socioeconòmica. Si bé, 

abans es parlava de discriminació racial, ara es parla sobretot de discriminació ètnica o 

etnocultural. De fet, les variables que fan referència a l’aspecte físic – utilitzar el concepte 

raça seria erroni- i les que fan referència als aspectes etnoculturals estan fortament 

relacionades, perquè sovint són els trets físics, junt amb la pertinença a una minoria 

etnocultural i la procedència nacional, el que es troba a la base de l’accés diferencial al 

mercat de treball, al mercat de l’habitatge o al sistema educatiu (Malgesini, Gimenez, 2000).  

La discriminació es pot produir tant en el terreny dels drets – discriminació de iure -com en el 

terreny social de l’aplicació d’aquests drets- discriminació de facto-. De la mateixa manera, 

les pràctiques discriminatòries es poden donar en l’àmbit de la legislació o de les polítiques 

públiques o en el pla de les relacions socials i de la conducta individual. Durant l’estudi es 

posaran de relleu les pràctiques discriminatòries existents en els dos àmbits.  

Altres conceptes relacionats amb el de discriminació són els de racisme i xenofòbia. 

L’estereotip i el prejudici també es troben a la base del racisme i la xenofòbia. Per una 

banda, el racisme és el sentiment de superioritat i el rebuig envers persones d’ètnia, cultura 

o color de pell i trets facials diferents, que es manifesta tant en l’àmbit cognitiu com en el 

conductual. Per tant, el racisme pot funcionar com a ideologia, com a ideologia legitimadora 

d’una pràctica i com a pràctica discriminatòria amb el suport o no d’una ideologia. D’altra 

banda, la xenofòbia fa referència al temor o l’odi envers altres persones o grups percebuts 

com a estrangers. Per tant, la característica d’haver nascut a l’estranger és la que esdevé la 

base de la discriminació. Amb tot, no convé oblidar que algunes de les característiques abans 

esmentades: procedència, ètnia, etc., no serien tan rellevants si no s’associessin a factors 

d’estatus socioeconòmic. Perquè no és el mateix un immigrant pobre que un estranger ric. 

 

2.2. Legislació d’estrangeria 

2.2.1. Introducció 

Les persones estrangeres que resideixen a Espanya són molt diverses i no totes estan 

subjectes a una legislació específica. De fet, dins del col·lectiu d’estrangers podríem distingir 

entre els aquells que són “visibles” i els “invisibles”. Aquests últims són totes les persones 

amb nacionalitat d’algun país de la Unió Europea. Es consideren “invisibles”, perquè tenen 

una equiparació de drets amb les persones de nacionalitat espanyola i, per tant, no estan 

situats ni en una situació d’inferioritat social ni jurídica, degut a que es beneficien del règim 

de lliure circulació de persones i treballadors/res aplicable als ciutadans/es de la Unió 

Europea. En canvi, la resta de persones estrangeres que porten el qualificatiu d’immigrants 

són les que estan legalment afectades per la legislació d’estrangeria, de manera que pateixen 
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una inferioritat jurídica i també social. Dins aquest grup hi ha les persones que tenen un 

permís de residència, o de residència i treball, i les persones anomenades “sense papers”, és 

a dir, aquelles que no tenen autorització de residència ni de treball.  

Així, es troba en situació irregular la persona estrangera que resideix a Espanya sense cap 

autorització d’estada o residència vigent2. Trobar-se irregularment en territori espanyol 

suposa una infracció greu, que pot ser sancionada amb una multa o bé, amb l’expulsió del 

territori espanyol. En el darrer Reglament d’Estrangeria hi ha una falta de concreció dels 

criteris que determinen l’opció entre multa i expulsió quan aquesta és possible (Roig, 2004).  

Per tant, no disposar d’un permís de residència i treball estableix una fractura en les 

condicions de vida entre les persones immigrants anomenades “sense papers” i la resta de la 

societat. De fet, una dada a tenir en compte és que un 65% de les persones immigrants que 

recorren a Càritas Sabadell3 no disposen de permís de residència, el que evidencia que aquest 

col·lectiu es troba en una situació de major vulnerabilitat. No obstant, gran part de la resta 

de persones immigrants també pateix o ha patit en algun moment del procés migratori 

condicions de vida problemàtiques, sense oblidar que disposar d’un permís temporal també 

genera inseguretat i un possible retorn, moltes vegades, a una situació d’il·legalitat.  

Les persones estrangeres irregulars tenen dret a l’empadronament, el que dóna dret a 

obtenir la targeta sanitària, a l’accés als serveis socials bàsics i a l’escolarització 

obligatòria dels seus fills i filles. No obstant, no disposar d’una situació d’estança regular 

implica veure denegats altres drets com són el dret a viure en família -el reagrupament 

familiar-, i els drets polítics de reunió, associació, manifestació, sindicació i vaga, i el dret al 

treball -disposar d’un contracte de treball i accedir a les prestacions de la Seguretat Social-. 

De fet, la irregularitat es pot considerar el primer factor d’exclusió social que pateixen les 

persones immigrants. D’altra banda, sortir de la situació d’il·legalitat no implica assolir la 

totalitat de drets de ciutadania, ja que les persones immigrants amb residència legal no 

tenen dret a vot. En aquest sentit, des de l’SCAI4 es destaca la importància del dret a votar i 

ser votat i la significació en termes d’integració social plena que això representa per a la 

persona immigrant. Actualment per arribar a la situació d’equiparació de drets és necessari 

adquirir la nacionalitat espanyola.  

Hi ha diverses vies per accedir a la nacionalitat espanyola. Les persones que provenen de 

països amb els que hi ha conveni amb Espanya poden tramitar la nacionalitat al cap de dos 

anys de viure legalment al país (la majoria de països sud-americans; on es pot, a més, 

mantenir una doble nacionalitat). Per a la resta de països cal acreditar un mínim de deu anys 

de residència legal a Espanya i renunciar a la nacionalitat del país d'origen. 

                                                 
2 En ocasions utilitzem el qualificatiu de “sense papers” per referir-nos a aquest grup, amb la finalitat 
de facilitar la lectura.  
3 Entitat sense ànim de lucre promoguda per l'Església catòlica, dedicada a l'ajuda, a l'acompanyament i 
a l'atenció a les persones més desafavorides i en condicions socials i materials precàries (veure capítol 
5). 
4 Servei Ciutadà d’Acollida a l’Immigrant (SCAI), entitat cívica que ofereix diàriament atenció oberta i 
gratuïta a la població immigrant (veure capítol 5). 
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Existeixen algunes excepcions en l’obtenció de la nacionalitat. Les persones estrangeres que 

es casen amb un espanyol o espanyola poden accedir-hi al cap d'un any. També els menors 

estrangers, que han nascut o resideixen a Espanya, poden sol·licitar-la al cap d'un any. Les 

persones asilades, exiliades i refugiades poden demanar-la al cap de cinc anys. Finalment, hi 

ha l'excepció de Guatemala, l'únic país en que no s’exigeix cap temps mínim de residència.  

Per tant, obtenir la nacionalitat no és fàcil, ja que requereix en la majoria dels casos deu 

anys de residència legal continuada i renunciar a la nacionalitat d’origen.  

 

2.2.2. La Llei d’Estrangeria 

La primera Llei d’Estrangeria a Espanya es va promulgar l’any 1985, Llei Orgànica 7/1985, de 

drets i llibertats dels estrangers a Espanya. L’objectiu era donar resposta a les demandes 

europees, -el mateix any s’aprovava l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea-, 

més que al volum de fluxos migratoris del país, degut a que el baix nombre de persones 

estrangeres residents a Espanya en aquell moment no feia necessària la seva regulació. Fins 

l’any 2000 es va mantenir la mateixa llei, però des d’aleshores s’han produït continus canvis 

en el marc legal en relació als drets i deures dels estrangers, el que evidencia una manca de 

posició clara de com regular els fluxos migratoris, i té conseqüències en termes d’incertesa, 

indefensió i irregularitat en les pròpies persones immigrants.  

L’any 2000 es va aprovar la Llei Orgànica 4/2000, de l’11 de gener, sobre drets i llibertats 

dels estrangers a Espanya i la seva integració social. No obstant va ser ràpidament reformada 

quan el Partit Popular va obtenir la majoria absoluta a les eleccions del març del 2000. Es va 

aprovar la Llei Orgànica 8/2000, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000. Aquesta llei va 

retallar considerablement els drets de les persones estrangeres i va endurir les mesures de 

control i d’expulsió.  

El reglament d’aplicació d’aquesta llei, aprovat el 20 de juliol del 2001, vulnerava el principi 

de jerarquia normativa ja que contradeia la llei, el que va generar esmenes 

d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Suprem. Per donar cobertura al Reglament, el 

Partit Popular va modificar la llei en comptes del reglament i va aprovar la Llei Orgànica 

14/2003, del 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000.  

L’últim canvi en matèria legal d’estrangeria ha estat l’aprovació per part de l’actual govern 

del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i 

la seva integració social, que va entrar en vigor el 7 de febrer del 2005. El context del nou 

Reglament era l’existència d’una gran bossa d’immigració irregular amb escasses 

possibilitats d’accedir a la regularització. 

El nou text reglamentari partia de la voluntat d’obrir un ampli procés de regularització per tal 

de donar una solució a les persones estrangeres que es trobaven en situació irregular a 

Espanya – el que evidencia un fracàs de les vies ordinàries de canalitzar els fluxos migratoris- 

i intentar evitar l’acumulació de noves bosses d’irregularitat. Es manté l’opció d’entrada 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

16

regular que s’amplia a la via general (l’oferta laboral nominativa, condicionada a l’examen de 

la situació nacional d’ocupació: catàleg de llocs de treball de difícil cobertura) davant del 

sistema de contingent, que s’havia consolidat des de l’any 2000 com a única via d’entrada 

regular.  

 

2.2.3. El procés de normalització laboral 

Sota el nom de normalització laboral es va obrir un procés de regularització extraordinària 

del 7 de febrer al 7 de maig del 2005. L’objectiu era garantir el màxim de regularitzacions 

amb l’únic límit d’evitar una entrada massiva de persones estrangeres irregulars per 

aprofitar-se de la possibilitat d’accés a la regularitat, l’anomenat “efecte crida”. 

Aquesta amplitud del procés va ser qüestionada per part de col·lectius d’immigrants “sense 

papers” i d’entitats socials que es van mobilitzar en resposta a un procés de regularització 

que consideraven insuficient degut als requisits que exigia. El primer consistia a figurar 

empadronat en un municipi espanyol al menys des del 8 d’agost del 2004. El problema que 

es va esgrimir davant d’aquest requisit és que moltes persones immigrants no s’havien 

empadronat o s’havien esborrat per temor a l’accés policial als arxius municipals 

d’empadronament com a mesura de control de la immigració il·legal, permès a partir de la 

reforma de la regulació del Padró Municipal a partir de la llei 14/2003. L’Associació Africana 

de Sabadell5 confirma aquest temor a l’empadronament per part de persones immigrants de 

la ciutat, les quals no van poder accedir al procés de regularització perquè els faltava aquest 

requisit. Des de l’SCAI també es destaca el fet que moltes persones que portaven més de sis 

mesos a l’Estat no estaven empadronades i no van poder acollir-se al procés.  

Arran de les mobilitzacions de col·lectius i persones immigrants en contra del nou Reglament, 

el govern va decidir flexibilitzar en certa mesura el requisit de l’empadronament, de manera 

que presentant documents oficials que justifiquessin l’estança al país abans del 8 d’agost del 

2004 es podia accedir a l’empadronament retroactiu. No obstant, noves crítiques es van alçar 

davant els criteris que s’exigien per obtenir aquest tipus d’empadronament. De fet, les 

proves per obtenir el padró per omissió eren clarament insuficients com mostra el fet que 

més de la meitat d’empadronaments retroactius realitzats a Sabadell hagin estat amb 

documents que queden fora dels reconeguts per obtenir-lo: 325 certificats d’empadronament 

per omissió es van fer amb un altre tipus de documentació diferent a la preceptiva i 214 amb 

la documentació preceptiva.  

Un altre requisit exigit pel procés de normalització laboral era presentar un certificat 

d’antecedents penals en vigor del país d’origen, traduït al castellà mitjançant traductors 

reconeguts judicialment. Es tracta d’un document que complicava el procés, en funció del 

país d’origen de l’immigrant (països que no tenen consolat o ambaixada a Espanya; països que 

                                                 
5 Associació d’immigrants més antiga de la ciutat, dirigida fonamentalment al col·lectiu subsaharià 
(veure capítol 5). 
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es neguen a lliurar un extracte de registre d’antecedents penals en absència de la persona; 

caducitat del document per lentitud burocràtica; impossibilitat de demanar-lo al no tenir 

passaport). Tenint en compte aquestes dificultats, les denegacions a la sol·licitud degudes a 

aquests motius són actualment objecte de revisió.  

Un altre dels problemes de la regularització és el seu caràcter eminentment laboral, deixant 

en mans de l’empresariat la possibilitat de regularitzar les persones immigrants. Un dels 

requisits fonamentals per acollir-se al procés era disposar d’un contracte de treball de com a 

mínim sis mesos en el règim general -que podien ser discontinus dins d’un període de 12 

mesos en el sectors de l’hostaleria i la construcció i si eren a temps parcial la durada s’havia 

d’allargar de manera proporcional a la reducció de la jornada- i de com a mínim tres mesos 

en el règim agrari.  

Diferents agents socials de Sabadell, sindicats i SCAI, han constatat que molts empresaris/es 

de la ciutat no han fet ús de la possibilitat que oferia la llei per regularitzar els seus 

treballadors/res immigrants. De fet, tota aquella part de l’economia que es vol mantenir en 

la il·legalitat, ja sigui pel caràcter clandestí de l’activitat o per la possibilitat d’explotació 

laboral que ofereix el caràcter irregular del treball, ha quedat fora del procés normalitzador. 

Això demostra les debilitats del procés en l’objectiu de fer emergir l’economia submergida i 

d’evitar les relacions laborals irregulars. És l’accés a la residència regular el que pot ser una 

forma efectiva d’aconseguir que les persones estrangeres escapin de la irregularitat laboral.  

Per tal de controlar les ofertes laborals falses, és a dir, que no finalitzen el contracte que ha 

servit per a la regularització, s’estableix que l’autorització de residència i treball només 

esdevé definitiva si es procedeix a l’alta de la persona estrangera en el sistema de Seguretat 

Social. D’aquesta manera es dóna una estabilitat més llarga als permisos derivats de la 

regularització, tot i que no s’evita la possibilitat d’una cotització sense que es doni una 

autèntica relació laboral -cas en el qual la persona immigrant segueix treballant en 

l’economia submergida-. Aquest fet ha estat constatat a Sabadell per representants sindicals i 

de Càritas. Bàsicament afecta a homes que s’han acollit al procés de regularització amb una 

oferta de treball domèstic falsa, que els permet accedir al permís de treball, però limitat al 

sector del servei domèstic. Aquestes persones ara no troben feina o la troben en condicions 

molt precàries en l’economia submergida. Si més no, les pròpies persones immigrants valoren 

com a positiu l’oportunitat de regularitzar la seva situació, encara que requereixi passar per 

un període d’atur o d’inestabilitat laboral que a la vegada els dificulta cotitzar a la Seguretat 

Social, condició necessària per renovar l’any següent el permís.  

Finalment, cal tenir present que una resposta positiva del procés de normalització laboral 

implica -si es procedeix a l’alta a la Seguretat Social- obtenir una autorització de residència i 

de treball d’una durada d’un any. Al cap de l’any es requereix una renovació que té com a 

requisits: acreditar un període d’activitat laboral de com a mínim tres mesos en un any, que 

l’anterior relació laboral va ser extingida per causa aliena al treballador/a, que s’ha buscat 

activament feina i que es tingui en el moment de la sol·licitud de la renovació un contracte 
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de treball. Aleshores s’accedeix a una autorització de residència i treball per dos anys més, a 

la fi de la qual es repeteix el procés. Al cap de cinc anys s’accedeix a un permís de residència 

permanent.   

L’SCAI va fer una tasca d’assessorament molt important durant els mesos que va durar 

aquest procés i al qual es van acollir nombroses persones de Sabadell. Respecte l’impacte 

entre les persones estrangeres de la ciutat, es valora que un gran nombre han pogut 

regularitzar la seva situació. No obstant, també un grup important no es va poder acollir al 

procés i molts altres han rebut denegada la seva sol·licitud, especialment entre aquelles 

persones que van presentar-la els darrers dies. Les causes de denegacions més destacades han 

estat: deutes fiscals dels empresaris que han fet la contractació i invalidesa del padró per 

omissió6-. Per tal de recórrer la resolució negativa es pot presentar un recurs contenciós 

administratiu.  

Segons l’SCAI i CCOO de Sabadell, per a la majoria de persones que no han pogut regularitzar-

se i es troben en situació il·legal –els ha caducat el visat d’entrada de turista o han entrat 

clandestinament-, hi ha actualment un buit legal en la possibilitat de regularitzar la seva 

situació. És a dir, actualment és molt difícil per a les persones immigrants que estan al país 

en situació il·legal “obtenir papers”. Tal com reflectirem a continuació, les possibilitats 

d’obtenir un permís de residència i treball per la via ordinària són mínimes.  

 

2.2.4. La regularització ordinària 

Els mecanismes de regularització ordinària són força restrictius, amb l’objectiu de reforçar 

l’estímul per entrar a Espanya per vies regulars i no de manera irregular. No obstant, aquesta 

visió és poc realista, ja que mentre continuïn els diferencials de condicions de vida entre els 

països rics i els pobres i mentre hi hagi possibilitat de treball irregular, és a dir, mentre 

l’economia submergida segueixi fent d’“efecte crida”, difícilment s’aturaran les entrades i 

estances de persones estrangeres en situació il·legal.  

Actualment totes aquelles persones que no s’hagin pogut acollir al procés de normalització 

laboral tenen les següents possibilitats de regularització: 

• Arrelament laboral. Es requereixen dos anys de residència no necessàriament 

regulars, i haver treballat de forma regular o irregular durant un any sempre que 

aquesta relació –en cas del treball irregular- hagi estat provada a través d’una 

resolució judicial o la resolució confirmatòria de l’acta d’infracció de l’inspecció de 

treball. També es requereix que no es tinguin antecedents penals ni a Espanya ni al 

país d’origen. La dificultat d’acollir-se a aquesta via, resideix, segons representants 

sindicals de Sabadell, en la impossibilitat de denunciar a l’empresari, especialment si 

hi ha una bona relació laboral.  

                                                 
6 Tal com s’ha comentat anteriorment la meitat dels padrons per omissió es van donar amb 
documentació que no formava part de la requerida oficialment.  
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• Arrelament social. Es requereixen tres anys de residència, un contracte de treball de 

com a mínim una durada d’un any i vinculacions familiars (cònjuge, ascendents i 

descendents en línia directa) o socials (informe favorable de l’Ajuntament de 

residència). També es requereix que no es tinguin antecedents penals ni a Espanya ni 

al país d’origen. En aquest cas la dificultat resideix, segons representants sindicals de 

Sabadell, en la dificultat de demostrar tres anys de residència continuada.  

• Permisos humanitaris o altres permisos excepcionals. Hi ha els “permisos de 

protecció internacional” per a les persones estrangeres que veuen denegada la seva 

sol·licitud d’asil malgrat que no poden ser retornades als seus països d’origen pel 

perill per a la seva vida o drets. També hi ha els permisos per raons humanitàries per 

a víctimes de determinats delictes o persones amb malalties que requereixen una 

atenció sanitària no disponible en el país d’origen, sempre que existeixi un risc greu 

per a la salut o la vida de l’estranger/a i la malaltia resulti sobrevinguda a l’entrada 

de la persona estrangera a Espanya, intentant així evitar supòsits de “turisme 

sanitari”.  

• Retornar al país d’origen i intentar aconseguir un visat de treball o de residència per 

la via del contingent (el govern, en base a la situació nacional d’ocupació, fixa el 

nombre i les característiques de les ofertes de treball que s’ofereixen a 

treballadors/res estrangers/res que no es trobin ni resideixin a Espanya) o per la via 

general (oferta nominativa, sotmesa a la situació nacional d’ocupació). Així, una 

persona estrangera pot accedir a un permís de treball sempre i quan se li faci una 

oferta laboral –oferta nominativa- i pugui acceptar-la, és a dir que es trobi en situació 

legal en el moment que se li fa l’oferta –permís d’estada com a turista en vigor o 

permís d’estudiant o de residència sense treball-. La situació canvia quan la persona 

es troba en situació d’irregularitat; en aquest estat no és permès presentar cap oferta 

de treball ni acollir-se al règim general. Existeix un buit legal per a les persones que 

porten més de tres mesos al país i menys de tres anys; no hi ha gairebé cap 

possibilitat de regularitzar-se. Segons l’SCAI, és el problema més important que hi ha 

en l’àmbit de la immigració. L’única possibilitat per a aquestes persones en situació 

irregular és pactar una oferta laboral verbalment i tornar al país d’origen, i un cop 

allà iniciar els tràmits. No obstant, d’aquesta manera no es garanteix que finalment 

es formalitzi el contracte de treball ni es concedeixi el permís de treball.  

• Les pròpies persones immigrants a Sabadell ressalten com a mecanisme per omplir 

aquest buit legal en la regularització el matrimoni amb una persona espanyola. En 

aquest cas la persona estrangera obté una targeta de residència de règim comunitari, 

equivalent a la de les persones que provenen de la Unió Europea i que dóna dret a la 

residència i al treball (però on el treball no esdevé una obligació per tal de renovar el 

permís com succeeix en els casos de règim general). Aquesta targeta és permanent, 

però es perd en cas de divorci.  
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Els menors irregulars que compleixen la majoria d’edat poden tramitar la seva regularització 

per dues vies. La primera mitjançant el procés per arrelament, sempre i quan puguin 

acreditar que han viscut tres anys al país. La segona es realitza a través del procés de 

reagrupament si justifiquen que porten un mínim de dos anys al país, que conviuen amb els 

seus pares, i que aquests gaudeixen de residència legal, d’habitatge i d’ingressos. 

El nou reglament incorpora canvis pel que fa al procés de reagrupament familiar. El 

reagrupant per exercir el dret a viure en família ha de ser resident legal (abans es demanava 

acreditar una autorització de residència renovada. Ara s’ha suprimit aquest requisit, el que 

permet reduir el període d’espera). Es pot reagrupar el cònjuge, els fills menors de 18 anys o 

incapacitats i ascendents a càrrec. Com a requisits de la persona que vol reagrupar, a part de 

la residència legal, s’exigeix acreditació de treball i recursos econòmics, cobertura sanitària, 

declaració jurada del reagrupant que no resideix a Espanya amb un altre cònjuge i acreditació 

de disponibilitat d’habitatge suficient pel reagrupament de la seva família. L’ajuntament del 

municipi ha d’emetre aquest informe.  

Pel que fa a la incidència del reagrupament familiar a Sabadell s’observa un increment 

considerable de les sol·licituds de reagrupament en els darrers cinc anys. L’SCAI va tramitar 

50 sol·licituds l’any 2000, mentre que l’any 2003 en tramitava 260. L’any 2004 hi va haver 

una lleugera disminució -192 sol·licituds-. Fins al setembre del 2005 s’havien tramitat 123 

sol·licituds de reagrupament, pel que sembla que es manté el mateix nombre de sol·licituds 

que l’any anterior. Respecte als certificats d’habitatge per reagrupament expedits l’any 2005 

per l’Ajuntament de Sabadell cal destacar que han estat positius en un 90% dels casos.  

Les persones que arriben per la via del reagrupament familiar tenen un permís de residència, 

però no de treball. Aquelles persones que porten menys d’un any al país poden accedir a una 

autorització de treball, que és diferent al permís de treball, ja que és una resolució molt 

concreta que permet únicament treballar en una feina específica en una empresa 

determinada. A partir de l’any de residència legal a Espanya és possible canviar la targeta de 

residència per un permís de treball, en cas de tenir un oferta de treball, sense necessitat de 

tramitar el permís des del país d’origen, ja que se’ls considera residents legals. En cas de no 

tenir cap oferta laboral no es permet accedir al permís de treball fins al cap de cinc anys, ja 

que un cop complerts els cinc anys de residència legal la persona pot accedir al permís 

permanent que permet treballar sense cap permís addicional.  

Un darrer aspecte a tenir en compte és l’estabilitat del resident regular, que ve 

determinada pels mecanismes de renovació dels permisos. La nova regulació reglamentària 

manté la pràctica anterior d’exigència i control, a efectes de renovació, de l’estabilitat del 

treball desenvolupat durant la vigència de l’autorització que es pretén renovar. Això provoca 

un gran nombre de casos d’irregularitat sobrevinguda, que difícilment es traduiran en una 

expulsió i per tant, eleven el grau d’irregularitat arrelada existent (Roig, 2004).  

Segons l’SCAI, a diferència de l'any 2004, en què hi varen haver moltes denegacions de 

renovació de permís de treball presentades per immigrants de Sabadell, durant el 2005 no ha 
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estat així. El que sí es mantenen són les llargues esperes burocràtiques per a la renovació dels 

permisos i pel reagrupament familiar.  

 

2.2.5. Conclusions 

Disposar de permís de residència i treball és un aspecte clau en la vida de les persones 

immigrants, que condiciona la resta d’àmbits socials: treball, educació, habitatge, 

participació social i política. Per tant, no disposar de permís de residència i treball situa a les 

persones immigrants en una situació d’inferioritat de drets que sovint es tradueix en 

problemes per adquirir un habitatge, per trobar feina o per formar-se. De fet, una de les 

preocupacions principals de la població immigrant, tal com detecten diverses entitats socials 

que treballen amb la immigració a Sabadell, és la situació legal, lligada a la possibilitat de 

trobar feina.  

El nou reglament de la Llei d’Estrangeria, que va entrar en vigor el 7 de febrer del 2005, ha 

permès regularitzar la situació de moltes persones immigrants, tot i que d’altres no han pogut 

acollir-se al procés, o bé, han rebut una resolució negativa. Aquestes persones constitueixen 

a Sabadell un grup de volum considerable, com han detectat entitats socials que treballen 

amb la immigració com ara Drapaires d’Emaús7, Càritas i l’SCAI.  

Actualment hi ha una sèrie de problemes que dificulten la regularització de les persones 

immigrants: hi ha una manca de vies per articular el trànsit de la situació irregular a la 

regular, els mecanismes de renovacions de permisos poden donar lloc a una recaiguda en la 

situació d’il·legalitat i les llargues esperes burocràtiques dificulten el procés. Tot això 

evidencia que la manca d’una situació legal regularitzada és un problema que afecta -i 

seguirà afectant- a un grup important de les persones immigrants a Sabadell i que cal tenir 

en compte a l’hora d’abordar els diferents àmbits que composen el present estudi.  

Finalment, cal tenir present que per tal d’accedir a una plena integració social, és 

imprescindible poder tenir i exercir el dret a vot. Sense aquest dret polític fonamental, la 

integració i la ciutadania per a les persones immigrants no és completa. 

 

2.3. Les polítiques d’integració 

2.3.1. Polítiques migratòries als països de l’OCDE 

Les polítiques d’immigració als països de l’OCDE s’han regit des dels darrers dos o tres anys 

per unes pautes comunes. En primer lloc, ha augmentat el control dels fluxos migratoris: 

s’ha produït un enduriment de les legislacions d’entrada i estança de les persones 

immigrants; s’han generat mecanismes més eficients i ràpids per resoldre les sol·licituds 

d’asil, a més de condicions per a la sol·licitud més estrictes i un increment de les sancions per 

                                                 
7 Entitat formada per persones que viuen en comunitat que gestiona actualment un projecte d’acollida 
residencial per a persones immigrants (veure capítol 5).  
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als qui han rebut una denegació i no marxen del país; i ha crescut la cooperació internacional 

per combatre la immigració il·legal, així com les penalitzacions per a les persones immigrants 

sense autorització de residència. Per exemple, a Espanya han crescut les deportacions de 

persones "sense papers” des de l’any 2003, després d’un augment del pressupost amb aquesta 

finalitat. Paral·lelament, a Espanya i altres països del sud d’Europa s’han dut a terme 

regularitzacions massives, tot i que amb resultats incerts en la continuïtat dels permisos.  

En segon lloc, les polítiques migratòries s’han centrat en la immigració laboral, facilitant 

l’entrada de treballadors/res altament qualificats/des i treballadors/res temporals per fer 

front a demandes de mà d’obra estacional. També s’han incrementat les mesures dirigides a 

atraure estudiants estrangers. 

En darrer lloc, cada cop s’ha fet més palesa la necessitat de promoure iniciatives per 

integrar les persones immigrants a la societat i millorar el seu accés al mercat laboral. 

Bàsicament aquest tipus de polítiques inclouen cursos dels idiomes oficials i també de la 

cultura del país de destí; polítiques en l’àmbit sanitari i d’habitatge. Pel que fa a la 

integració al mercat laboral, les principals polítiques són programes formatius i 

reconeixement de les qualificacions d’origen. En alguns països la naturalització és vista també 

com una política d’integració, en tant que suposa l’equiparació de drets necessària per 

assegurar el procés d’integració.  

Les polítiques d’integració són d’aparició recent i reben menor atenció que les mesures per 

controlar els fluxos migratoris o satisfer les necessitats del mercat laboral dels països 

receptors d’immigració. En general, la política de control de la immigració es presenta com 

un requisit previ per a la integració i s’han dedicat més esforços al control que a la 

integració. No obstant, les restriccions als fluxos migratoris no han suposat una garantia per a 

la integració social de les persones que residien legalment. Contràriament, les restriccions en 

la regularització incrementen el gruix de persones “sense papers”, esdevenint la irregularitat 

el principal obstacle per a la integració social.  

 

2.3.2. El concepte d’integració 

El concepte d’integració està sotmès a un continu debat i pot adoptar diferents significats. 

Per una banda, es pot entendre des de la vessant culturalista, com a adaptació als hàbits, als 

costums i a les pautes culturals de la societat receptora.  

No obstant, des d’aquí abordarem la concepció que posa èmfasi en el terreny dels drets i la 

seva equiparació. La integració ciutadana seria el “proceso de equiparación de derechos, de 

forma legal y efectiva, de las personas inmigradas con el resto de la población, así como el 

acceso, en condiciones de igualdad de oportunidades y de trato, a todos los bienes, 

servicios y cauces de participación que ofrece la sociedad” (Pajares, 2005: 99). Per tant, 

l’equiparació de drets crea les condicions legals per a la integració, però aquesta no 
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s’assoleix fins que la persona immigrada participa plenament en la vida econòmica, social, 

laboral i cultural en el país de destí.  

Per aconseguir la integració del col·lectiu immigrant cal que es doni una condició sine qua 

non: la igualtat en els drets, que es pot assolir des de la reforma de les lleis d’accés a la 

nacionalitat. No hi ha integració si no hi ha igualtat en els drets bàsics: igualtat en l’accés al 

treball, a la salut, a l’educació i a la cultura, a l’habitatge i a la participació social. No 

obstant, això és una condició necessària però no suficient: fan falta actuacions concretes, 

plans definits, dotacions pressupostàries i mecanismes d’avaluació, que no només es dirigeixin 

a la població immigrant, sinó també a la població autòctona per una convivència més plural. 

Cal tenir en compte que el concepte d’integració és bipolar, és a dir, afecta tant a la 

població immigrant com a la població receptora. La societat receptora ha d’adaptar les seves 

estructures i acceptar els múltiples canvis que la immigració produeix a la societat.  

L’èxit de la integració també està condicionat, i de manera decisiva, per les oportunitats de 

treball i per les expectatives de mobilitat social ascendent que l’estructura econòmica de la 

societat receptora ofereixi. La degradació i la precarització de l’ocupació, el treball 

submergit, i la disminució i el deteriorament de la qualitat dels serveis i les prestacions 

socials alimenten el creixement i la consolidació d’un sector condemnat a quedar tancat en el 

cercle de la pobresa i la marginació social. La dualització en curs de les nostres societats i 

l’eixamplament del quart món interior amenaça sèriament la dinàmica d’integració del 

col·lectiu immigrant, especialment el nouvingut. Així doncs, calen polítiques d’integració 

socioeconòmica específiques per a les persones immigrants; polítiques de millora de les 

condicions de vida en tots els aspectes: habitatge, treball, sanitat, ensenyament... Si no hi ha 

una reducció de les desigualtats socials i econòmiques no podem parlar d’intercanvis ni 

comunicació entre grups humans, de convivència ni interculturalitat. 

 

2.3.3. Polítiques d’integració a Europa 

L’aparició de polítiques públiques dirigides a afavorir la integració social de les persones 

immigrants varia en el temps i en els diferents països europeus.  

Els països nòrdics són els que tenen una normativa més desenvolupada per afavorir la 

integració de les persones immigrants. Els aspectes que més importància prenen són 

l’aprenentatge de la llengua, l’orientació sobre l’entorn social i els programes de formació 

i orientació laboral.  

A Suècia funciona l’Oficina Nacional d’Integració des de 1999. Aquesta oficina desenvolupa un 

programa de suport a les persones immigrants que acaben d’arribar al país. El programa té 

una durada de dos anys, durant els quals s’ofereixen cursos d’idiomes i formació ocupacional i 

es fa un seguiment individualitzat d’accés a l’ocupació. La realització dels cursos 

s’acompanya amb un subsidi mensual que és retirat si la persona abandona el curs. A 

Dinamarca, Finlàndia i Holanda hi ha lleis específiques per afavorir la integració social de les 
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persones immigrants. A Dinamarca i Finlàndia es prioritza l’accés al treball amb mesures de 

formació ocupacional i d’aprenentatge de d’idioma. A Holanda, el programa d’integració 

inclou, a part de les classes de llengua holandesa i informació per a la inserció laboral, 

habitatge en casos de necessitat.  

Gran Bretanya i Irlanda centren les seves polítiques d’integració en la població refugiada -

programes d’inserció laboral-, mentre que les persones immigrants no en són destinatàries. 

Els i les sol·licitants d’asil es beneficien només dels programes d’habitatge.  

En els altres països –inclòs Espanya- no hi ha lleis específiques d’integració, però les pròpies 

lleis d’estrangeria incorporen, en major o menor mesura, aspectes relacionats amb la 

integració social. En general, es tracta d’aspectes com l’accés a la residència permanent, el 

reagrupament familiar o determinats drets socials com l’accés a l’atenció sanitària o a altres 

prestacions socials. També es dóna molta importància a l’orientació sobre el sistema legal.  

Cada vegada hi ha més països que plantegen la integració com una obligació de les persones 

immigrants, condicionant l’obtenció o renovació del permís de residència, o bé l’adquisició de 

la nacionalitat, a la superació dels cursos sobre l’idioma i la cultura, la política, la història o 

la societat del país receptor. Això s’ha incorporat en les últimes reformes legislatives 

d’Alemanya, Gran Bretanya, Holanda, Àustria i França. L’efecte pervers d’aquesta idea és la 

culpabilització de les persones immigrants de no haver-se integrat, quan moltes vegades els 

mecanismes per afavorir aquesta integració han estat insuficients. A més, cal tenir en compte 

que es posa l’èmfasi de la integració en aspectes més aviat culturals i no tant en la concepció 

d’igualtat de drets.  

D’altra banda, diverses ciutats europees han desenvolupat importants programes 

d’integració. Aquestes polítiques municipals d’integració es concentren en concedir 

facilitats en l’accés a l’habitatge; desenvolupament de barris i zones urbanes desafavorides; 

discriminació positiva en l’accés al treball; lluita contra el fracàs escolar dels nens i nenes 

immigrants o fills i filles d’immigrants; orientació en temes legals i mediació de conflictes.  

 

2.3.4. El paper de la Unió Europea en matèria d’integració de la població immigrant 

A partir del Tractat d’Amsterdam va quedar establerta la competència comunitària en 

matèria d’immigració i asil. A les conclusions del Consell Europeu de Tampere, l’octubre de 

1999, es van aprovar els elements per a una política comú de la Unió Europea en matèria 

d’asil i immigració. En primer lloc, s’establia la col·laboració amb els països d’origen de la 

immigració per tal de lluitar contra la pobresa i millorar la situació dels drets humans. En 

següent lloc s’afirmava la voluntat de crear un sistema europeu comú d’asil i, en tercer lloc 

es parlava de posar més èmfasi en la política d’integració de les persones immigrants i en la 

concessió dels mateixos drets i deures que a les persones autòctones. El darrer punt es 

centrava en el control de les fronteres (Memòria 2000). Malgrat reconèixer la importància de 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

25

la integració social del col·lectiu immigrant, l’apartat d’integració va rebre un escàs 

desenvolupament.  

Algunes directrius de la Comissió Europea van dirigides en relació a la integració de la 

població immigrant, com ara el dret al reagrupament familiar i l’estatut dels residents de 

llarga duració. No obstant, no es pot parlar d’una política europea d’integració social de la 

població immigrant, ja que només hi ha anunciats generals, amb un escàs desenvolupament i 

finançament d’actuacions concretes.  

 

2.3.5. Polítiques d’integració a Espanya 

Les condicions d’entrada i de residència de la població immigrant són de competència 

estatal, mentre que les polítiques d’integració són competència de totes les administracions 

públiques.  

La primera llei d’estrangeria formulada a Espanya no contemplava la integració social de les 

persones immigrants. L’objectiu de la Llei Orgànica 7/1985 era reduir al mínim l’arribada de 

treballadors/es estrangers/es, admetre’ls per períodes curts i despreocupar-se dels aspectes 

d’integració. La llei suposava que quan acabava el contracte de treball l’immigrant havia de 

retornar al seu país i si no ho feia se l’expulsava. Aquesta llei no preveia una immigració 

estable i, per tant, no es contemplava ni el reagrupament familiar ni les polítiques socials 

dirigides a persones immigrants.   

Fins l’any 1993, la integració social no es reconeix com un objectiu explícit de la política 

d’immigració. Un any després s’aprova el Pla Interministerial per a la Integració Social dels 

Immigrants, tot i que és molt poc explícit en la definició de polítiques públiques d’integració 

(Laparra, 2003). A més, entén que només poden entrar a Espanya aquelles persones 

immigrants a les que se’ls pugui garantir l’accés als drets socials i civils i això només és 

possible si s’integren al mercat laboral en condicions de regularitat. Per tant, es van 

prioritzar les tasques de control a l’entrada abans que les mesures d’integració.  

En el pla legislatiu, la llei 4/2000 va ampliar els drets de les persones immigrants, que van ser 

parcialment retallats en les lleis 8/2000 i 14/2000, tot i que es van mantenir els drets a 

l’educació obligatòria, a l’assistència sanitària de tota la població immigrant, a la residència 

permanent per a les persones que hagin tingut residència temporal durant cinc anys i al 

reagrupament familiar. L’any 2000 s’elabora el programa GRECO (programa Global de 

Regulació i Coordinació de l’Estrangeria i la Immigració a Espanya) que pretén desenvolupar 

els aspectes de política d’integració. No obstant, es limita a mencionar drets formals, com el 

de l’assistència sanitària, l’educació, el reagrupament familiar i la llibertat religiosa, però no 

assenyala mesures concretes per assegurar la seva aplicació ni disposa d’una assignació 

pressupostària per dur-les a terme. De fet, no hi ha hagut a Espanya un pla per a la integració 

social de les persones immigrants. Només s’han fet alguns programes concrets i amb baix 
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pressupost –els diners que s’han dedicat a la integració social de la població immigrant són 

menors que els dedicats al control fronterer de la immigració- (Pajares, 2005).  

 

2.3.6. Polítiques d’integració a Catalunya 

Catalunya va elaborar el primer Pla per a la Integració Social de les Persones Immigrants 

l’any 1993 que va durar fins el 2000. Per al període 2001-2004 es va elaborar un nou pla. Es 

regia pels principis d’igualtat de drets i de normalització, és a dir, l’atenció a les persones 

immigrants s’havia de fer de forma prioritària des de les institucions, serveis i programes ja 

existents per al conjunt de la població. També es plantejava una defensa de la pluralitat 

cultural, en paral·lel a la defensa de la identitat nacional pròpia. El Pla apostava per la 

transversalitat i la descentralització, és a dir, la implicació de diversos departaments de la 

Generalitat i d’altres institucions, especialment els ajuntaments i entitats socials.  

El Pla no tenia un apartat específic en l’àmbit de la primera acollida, tot i que es preveien 

actuacions des del Departament de Benestar Social, sobretot en l’assessorament legal sobre 

reagrupament familiar, i el suport a sindicats i entitats socials perquè mantinguessin oficines 

d’atenció a persones immigrants. L’ensenyament del català i del castellà per a persones 

immigrants que acaben d’arribar s’oferia des dels Centres de Formació de persones Adultes. 

No es feia cap al·lusió a l’allotjament temporal d’emergència, tot i que posteriorment es van 

crear algunes places d’acollida en col·laboració amb organitzacions socials.  

Respecte a l’habitatge, el Pla plantejava actuacions per ampliar el mercat de lloguer, a 

través de subvencions a la rehabilitació i desgravacions fiscals en el cas que un pis buit es 

posés en lloguer. Es tractava de mesures dirigides a tota la població, que no abordaven la 

discriminació que pateixen les persones immigrants en l’accés a l’habitatge de lloguer.  

La inserció laboral es centrava en el terreny de la formació ocupacional: cursos específics, 

accés a les escoles taller, etc. 

En relació a les actuacions en l’àmbit sanitari, destaquen el lliurament de la targeta sanitària 

a les persones immigrants en situació irregular i la formació dels professionals de la sanitat. 

També es van posar mediadors/es culturals en hospitals i centres de salut i un servei de 

traducció telefònica per a l’ús de professionals que atenen immigrants. Un dels aspectes a 

destacar del Pla és l’impuls a la mediació intercultural.  

En l’àmbit educatiu es desenvolupaven poques actuacions: fulletons d’informació sobre el 

sistema escolar, elaboració de materials sobre educació intercultural i realització de cursos 

sobre llengua àrab.  

Finalment, cal tenir en compte que no considera la vessant bipolar de la integració i, per 

tant, no es recullen mesures dirigides a la població autòctona.  
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2.3.7. Polítiques d’integració a Sabadell 

Les polítiques d’integració de l’administració local són de gran importància, ja que és 

l’administració més propera a les persones. Els ajuntaments són els que més destaquen en el 

desenvolupament de polítiques d’integració social de les persones immigrants. Des de mitjans 

dels anys 90 alguns ajuntaments a Espanya van començar a fer polítiques socials per a la 

integració degut al poc impuls d’aquestes polítiques per part de l’Estat i les Comunitats 

Autònomes. A partir de l’any 2000, s’han generalitzat aquestes actuacions entre els 

ajuntaments.  

En aquesta línia, la Regidoria de Cooperació i de Convivència Intercultural de l’Ajuntament de 

Sabadell va elaborar un Pla Director per a la Convivència Intercultural que ha de ser l’eina 

de treball pel període emmarcat entre els anys 2003-2007. La voluntat d’aquest pla director, 

a part d’atendre la població nouvinguda a la ciutat, és seguir un model d’intervenció 

caracteritzat per sis punts bàsics: el consens polític i social en les polítiques i les accions; la 

cooperació administrativa; la integració i la cohesió social; el dinamisme per assimilar i 

gestionar canvis socials ràpids; la participació; el treball en xarxa i la normalització a l’accés 

dels recursos comunitaris evitant la segregació i l’estigmatització d’aquesta població.  

Tenint en compte aquestes bases, les principals línies d’actuació del Programa de Convivència 

Intercultural de l’Ajuntament de Sabadell són les següents:  

 millorar el coneixement de l’impacte de la immigració a la ciutat de Sabadell  

 concretar un Pla de Ciutat per a la Convivència 

 establir de relacions amb altres agents i institucions públiques  

 implicar els mitjans de comunicació locals i comarcals en el desenvolupament 

d’accions de cooperació, solidaritat i convivència 

 incidir en l’àmbit social amb la finalitat d’incorporar canvis culturals, nous 

coneixements, missatges i valors que afavoreixin la convivència entre col·lectius  

 afavorir i potenciar la creació de noves entitats i associacions de ciutadans/es 

nouvinguts/des 

 afavorir la participació de la ciutadania en el procés d’incorporació social de les 

persones immigrants que arriben a Sabadell 
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3. MARC METODOLÒGIC 

3.1. Objectius  

Aquest diagnòstic pretén recollir, analitzar i interpretar dades actualitzades sobre diferents 

aspectes claus que afecten a la situació de les persones immigrants a Sabadell. La finalitat és 

no només aportar coneixement científic, sinó també facilitar espais per a la divulgació i la 

reflexió col·lectiva de les conclusions i propostes que s’hi relacionen.  

Per tant, els objectius concrets són: 

a. Recollir i interpretar la informació referida a la immigració a Sabadell.  

b. Elaborar documents per a la seva difusió i discussió conjunta. 

c. Treballar conjuntament amb les entitats implicades. 

Aquesta aproximació i recollida d’informació es focalitza en les següents temàtiques, les 

quals s’aborden des d’una perspectiva sectorial i també, en un nivell més interpretatiu de la 

informació, es plantejarà un tractament integral d’aquestes.  

I. marc teòric i legislatiu del fenomen migratori 

II. característiques demogràfiques 

III. distribució de la població immigrant en el territori 

IV. habitatge 

V. treball 

VI. atenció sociosanitària 

VII. educació 

VIII. convivència i xarxa social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Perspectiva metodològica  

La complexitat del fenomen de la immigració fa imprescindible un abordatge metodològic 

ampli, atenent a la complementarietat de perspectives de recerca.  

Des d’una perspectiva quantitativa es pretén plasmar l’abast general del fenomen i algunes 

característiques de la seva situació. Suposa una part més descriptiva i analítica de dades 

objectivables, o mesurables, que reben tractament estadístic. En aquest nivell les dades de 

treball són secundàries i la font d’informació majoritària és la de l’àmbit local.  

La vessant qualitativa pren un paper important per contrastar i complementar les dades 

anteriors. A través de diverses tècniques i instruments dissenyats específicament per a la 

diagnosi, es recull informació relativa a experiències i discursos dels i les protagonistes: 
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persones immigrants i immigrades, persones autòctones, entitats i serveis públics que atenen 

d’una o altra manera la immigració. Aquest tipus d’informació és especialment rellevant si 

tenim en compte la situació d’irregularitat d’una part del col·lectiu immigrant.  

Finalment, i d’acord amb els objectius i la pròpia idiosincràsia de l’estudi, el plantejament 

participatiu de la diagnosi permet una interpretació compartida de la informació per a la 

construcció col·lectiva del coneixement del tema. 

 

3.3. Tècniques i instruments 

La part quantitativa s’ha basat en la recerca i l’anàlisi estadística de la situació de la 

immigració a Sabadell. Per extreure aquesta informació hem utilitzat diferents fonts. 

Destaquem el suport de la Regidoria de Convivència de l’Ajuntament de Sabadell que ens ha 

proporcionat les dades del Padró Municipal; de la Regidoria d’Educació que ens ha facilitat les 

dades sobre la matriculació de l’alumnat immigrant i autòcton; del Servei Municipal de 

Promoció Econòmica (Vapor Llonch) que ens ha facilitat la Memòria de l’any 2004; del Centre 

d’Atenció a la Dona que ens ha permès l’accés a les dades de les seves usuàries; d’Habitatges 

Municipals de Sabadell (Vimusa), que ens ha proporcionat informació sobre adjudicacions 

d’habitatge públic, i de la Regidoria de Comerç i Turisme, que ens ha facilitat les dades sobre 

comerços regentats per immigrants.  

D’altra banda, a través de la xarxa, i concretament del Departament de Treball i Indústria de 

la Generalitat, hem obtingut dades sobre la contractació laboral d’immigrants a la ciutat per 

tal de complementar la informació referida al món laboral. També hem contrastat la 

informació amb fonts com l’Instituto Nacional de Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística de 

Catalunya (IDESCAT). 

Tot i la col·laboració i participació de l’Ajuntament de Sabadell en la tramesa de dades, cal 

dir que aquest ha estat un estudi independent de l’administració local a tots nivells, des de la 

infrastructura, els recursos econòmics, el nivell administratiu o el suport tècnic.  

Fonamentalment la part quantitativa de l’estudi s’ha fet, a partir de l’anàlisi documental. 

També a través d’aquesta s’ha treballat l’aproximació teòrica al fenomen migratori així com 

el coneixement d’altres experiències vinculades.  

Pel que fa a la informació de caire més qualitativa, s’han emprat les tècniques de grup de 

discussió i d’entrevista individual en profunditat semidirigida.  

 

3.3.1. Els grups de discussió 

Per una banda, s’han organitzat grups de discussió temàtics sobre l’educació, el treball i la 

sanitat. En aquestes sessions s’ha convidat a persones rellevants de cada àmbit, entre elles 

professionals del sector i tècnics municipals, i sobretot, hem comptat amb la presència de 

persones immigrades, ja siguin persones vinculades a les associacions locals d’immigrants o bé 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

30

persones no associades. Per altra banda, també s’han convocat grups de discussió 

transversals, formats per immigrants i persones autòctones, on s’han tractat diversos temes 

de forma transversal (educació, treball, sanitat, regularització, habitatge, participació i 

convivència). Un d’aquests grups està format exclusivament per dones per tal de captar la 

perspectiva de gènere.  

L’estructura dels grups de discussió s’ha dividit en tres blocs amb l’objectiu de copsar tant la 

situació actual, com els problemes i reptes i finalment, les propostes i línies de treball. De 

tota manera, degut a que la situació actual és en sí mateixa problemàtica, sovint la frontera 

entre la situació actual i els problemes s’ha diluït en el guió i en la conversa. El mateix 

succeeix amb els reptes i les propostes. Tot i així, ens sembla útil distingir aquests tres blocs 

de cara a la posterior anàlisi.   

A nivell general el criteri de selecció de les persones convidades ha estat la representativitat 

i significativitat de la persona d’acord al col·lectiu professional o immigrant al que pertany. A 

la taula de síntesi d’aquest apartat es recullen les persones, les entitats o col·lectius 

convocades a cadascun d’ells.  

 

3.3.2. Les entrevistes 

Les entrevistes tenen dos objectius. El primer, aprofundir en el coneixement de l’actuació de 

les entitats més rellevats a la ciutat que s’ocupen del fet migratori. El segon objectiu és 

complementar i enriquir alguns aspectes dels grups de discussió que a posteriori s’han 

considerat necessaris.  

 

3.3.3. Les fitxes per a entitats i serveis públics 

Una altra eina utilitzada en el Diagnòstic per recollir informació de les entitats i dels serveis 

públics relacionats amb el col·lectiu immigrant és una fitxa que s’ha proporcionat a les 

entitats per tal que especifiquin la seves característiques com a entitat i la seva relació amb 

el col·lectiu immigrant a la ciutat. Amb aquesta eina hem volgut obtenir una informació útil i 

resumida dels aspectes més descriptius de les entitats, com ara la ubicació de la seu social, 

el nombre de socis, voluntaris i usuaris, les activitats, etc... Però també pretenem recollir 

una informació més exhaustiva referida als objectius de l’entitat, i els problemes i reptes 

que ha d’afrontar Sabadell i l’entitat en concret per a la millora de les condicions de vida de 

la població nouvinguda així com per afavorir i potenciar la convivència i l‘enriquiment mutu 

entre la població immigrant i la població autòctona.  

Com a principal eina metodològica de la perspectiva participativa, en la què no només 

s’aporta informació sinó que a partir d’aquesta es reorienta el propi desenvolupament de la 

diagnosi, hem comptat amb una Comissió de Seguiment.  
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3.3.4. La Comissió de Seguiment 

Des d’un primer moment es crea una Comissió de Seguiment per tal d’afavorir la participació 

de persones vinculades a la immigració a la ciutat en el procés d’elaboració del Diagnòstic. 

Aquesta Comissió té com a objectiu l’assessorament i la transmissió d’informació mútua. 

Per tant, és una bona eina per al grup de treball ja que ens ha permès orientar i avaluar la 

nostra feina periòdicament. La importància d’aquesta Comissió de Seguiment rau en la seva 

composició, ja que la nostra voluntat ha estat formar un grup on hi siguin representats tots 

els col·lectius que treballen amb la immigració a la ciutat. Per aquest motiu, la Comissió de 

Seguiment està formada per representants de:  

 Entitats locals: Lliga dels Drets dels Pobles, SCAI, Càritas, Drapaires d’Emaús i 

Federació d’Associacions de Veïns de Sabadell 

 Associacions d’immigrants: Assoc. Oriente Boliviano, Assoc. Mali, Assoc. Africana, 

Assoc. Guinea Conakry, Assoc. Al-Tanuir, Assoc. Ar-Rissalah, Assoc. Cultural Anasiha, 

Assoc. Uruguayos en Cataluña, Instituto de Integración y desarrollo por Perú, Assoc. 

Kandeema, Assoc. de ciutadans de Costa d’Ivori de Catalunya, Assoc. WAFAE 

 Àmbit sanitari:  CAP Sant Oleguer, CAP Ca n’Oriac 

 Àmbit laboral: CC.OO, UGT 

 Àmbit educatiu: CEIP La Floresta, IES Jonqueres, CFA La Concòrdia 

 Ajuntament de Sabadell: Regidoria de Convivència 
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El procés d’aplicació metodològica de la diagnosi es recull a la gràfica següent.  
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L’aplicació de la metodologia d’aquesta diagnosi, a través de les tècniques, amb els seus 

objectius/variables i informadors, queda palesa a la següent taula.  

Metodologia Tècnica Objectius/Variables Informadors/Fonts 

Incidència 
quantitativa de la 
immigració i evolució 
recent 

Padró Municipal 

Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell 

Trets demogràfics de 
la població 
immigrant 

Padró Municipal 

Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell 

Segregació 
residencial 

Padró Municipal 

Inserció laboral de la 
població immigrada 

Estadístiques Públiques Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya 

Memòria de Vapor Llong  

Accés a l’habitatge 
municipal 

Habitatges municipals de Sabadell (Vimusa) 

Distribució de 
l’alumnat estranger 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell 

 

Quantitativa 

 

Anàlisi 
estadística 

Utilització de serveis 
municipals 

Memòria Vapor Llonch 

Dades del Centre d’Atenció a la Dona 

Regidoria de Convivència de l’Ajuntament de 
Sabadell  
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Metodologia Tècnica Objectiu 
/Variable 

Informadors/Fonts 

Educació 
 

Situació actual 
Problemes 
Reptes i 
propostes 

Escola Bressol 
CEIP 
IES 
Centre de Formació de persones Adultes 
PAS 
Regidoria d’Educació 

Treball Situació actual 
Problemes 
Reptes i 
propostes 

Sindicats 
Patronal 
Servei d’Ocupació de l’Ajuntament de 
Sabadell 
Immigrants 
SCAI 

Sanitat Situació actual 
Problemes 
Reptes i 
propostes 

CAPs 
Hospital Taulí 
Immigrants 
Regidoria de Salut  
Regidoria de Serveis Socials 

Gènere Situacions de 
discriminació 
per gènere i 
origen 
Reptes i 
propostes 

Associacions de dones de Sabadell 
Dones immigrants i autòctones 
Càritas 
Centre d’Atenció a la Dona 

Transversal Situacions de 
discriminació 
per origen 
Reptes i 
propostes 

Associacions d’immigrants 
Homes i dones immigrants de diferents 
orígens i períodes d’estança a la ciutat 

Grup de 
Discussió 

Percepció 
de la 
immigració 

Situació actual i 
problemes 
Propostes i línies 
de treball 

Associacions de veïns i veïnes 

 
Entitats 

Funcionament i 
activitats de 
l’entitat  
Problemes que 
detecta 
l’entitat en 
relació a la 
població 
immigrant 
Propostes 

SCAI 
Càritas 
Drapaires d’Emaús 

Qualitativa 

 
Entrevista  
 

Informadors 
clau 

Aprofundir 
aspectes 
assenyalats als 
grups de 
discussió 

Cambra de Comerç 
Assessor legal de SCAI 
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Fitxa d’entitats 

Elaboració d’un 
mapa d’entitats 
que es 
relacionen amb 
el col·lectiu 
immigrant. 
Elaboració d’un 
mapa de serveis 
públics on es 
poden acollir els 
immigrants 

Entitats locals: Lliga dels Drets dels Pobles, 
SCAI, Càritas i Drapaires d’Emaús,  
Federació d’Associacions de Veïns de 
Sabadell 
Associacions d’immigrants: Assoc. Mali, 
Assoc. Africana, Assoc. Guinea Conakry, 
Assoc. Al-Tanuir, Assoc. Ar-Rissalah, Assoc. 
Cultural Anasiha, Assoc. Uruguayos en 
Cataluña, Instituto de Integración y 
desarrollo por Perú, Assoc. Kandeema, 
Assoc. de ciutadans de Costa d’Ivori de 
Catalunya. Assoc. WAFAE 
Àmbit sanitari:  CAP Sant Oleguer, CAP Ca 
n’Oriac, CAP La Serra 
Àmbit laboral: CC.OO., UGT, CGT, Gremi de 
Fabricants, Centre Metal·lúrgic 
Àmbit educatiu: CEIP La Floresta, IES 
Jonqueras, CFA Concòrdia, CEIP Sallarès i 
Pla, CEIP Agnès Armengol, IES Les Termes, 
IES Ribot i Serra 

Tècnica 
participativa 
 

Comissió de Seguiment Interpretació de 
la informació  
Orientació de la 
recerca 
Valoració de 
l’estudi i 
transferència a 
les pròpies 
entitats 

 

Entitats locals: Lliga dels Drets dels Pobles, 
SCAI, Càritas i Drapaires d’Emaús, Federació 
d’Associacions de Veïns de Sabadell 
Associacions d’immigrants: Assoc. Oriente 
Boliviano, Assoc. Mali, Assoc. Africana, 
Assoc. Guinea Conakry, Assoc. Al-Tanuir, 
Assoc. Ar-Rissalah, Assoc. Cultural Anasiha, 
Assoc. Uuruguayos en Cataluña, Instituto de 
Integración y desarrollo por Perú, Assoc. 
Kandeema, Assoc. de ciutadans de Costa 
d’Ivori de Catalunya 
Àmbit sanitari:  CAP Sant Oleguer, CAP Ca 
n’Oriac 
Àmbit laboral: CC.OO., UGT 
Àmbit educatiu: CEIP La Floresta, IES 
Jonqueras, CFA Concòrida 
Ajuntament de Sabadell: Regidoria de 
Convivència 
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4. DESCRIPCIÓ, ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LES DADES 

L’objectiu d’aquest apartat és oferir una aproximació estadística a les característiques 

demogràfiques i socials de la població estrangera a Sabadell i una anàlisi de les condicions de 

vida de la població immigrant a la ciutat.  

A l’hora d’analitzar el fenomen de la immigració només es pot fer a partir de fonts 

estadístiques que es centren en la categoria d’estranger, la qual és una categoria jurídica –

persones residents al territori espanyol sense nacionalitat espanyola-, que no coincideix amb 

la categoria social d’immigrant. El concepte d’immigrant fa referència a les persones que 

s’han hagut de desplaçar de forma temporal o estable per viure en un altre país8.   

Les dades estadístiques ofereixen una primera aproximació a la realitat de la població 

estrangera a Sabadell. No obstant, hi ha una important manca de dades en determinats 

aspectes, ja sigui perquè no existeixen o perquè no hi hem tingut accés. Així mateix, degut a 

que una part important de la població estrangera no té una autorització de residència, les 

persones anomenades “sense papers”, no queden comptabilitzades en algunes de les dades 

que utilitzem.  

Per tal de copsar les condicions de vida de la població immigrant, l’anàlisi estadística es 

complementa amb una anàlisi qualitativa, que permet aprofundir en les línies ja esbossades i 

descobrir-ne de noves. 

L’apartat es divideix en diferents blocs temàtics que aborden diferents aspectes rellevants 

que intervenen en la definició de les condicions de vida de la població immigrant. Cada bloc 

es subdivideix en tres parts: la primera fa un recull de les dades estadístiques disponibles en 

relació a la temàtica i la segona recull les aportacions fetes pels agents socials consultats 

vinculats al tema. Finalment, la tercera part pretén ser una síntesi valorativa de les dues 

primeres parts, posant en relació la informació que aporten les dades estadístiques amb la 

que proporcionen els agents socials, per tal d’ampliar al màxim la informació aportada i 

copsar possibles coincidències o discrepàncies. 

 

Bloc-1/ La població estrangera a Sabadell 

Les dades que s’han utilitzat per aproximar-nos a les característiques demogràfiques de la 

població estrangera de Sabadell provenen del Padró Municipal de l’Ajuntament de Sabadell. 

Les dades del Padró Municipal són l’eina més eficaç a l’hora d’aproximar-se al conjunt de 

població estrangera resident a Sabadell, ja que totes les persones de nacionalitat estrangera, 

amb independència de la seva situació legal, poden empadronar-se, i generalment ho fan a fi 

i efecte d’acollir-se a prestacions socials universals, com són la sanitat o els serveis socials.   

 

                                                 
8 D’ara en endavant utilitzem el concepte d’estranger quan la informació prové de dades estadístiques, 
recollides a partir de la categoria d’estranger, i utilitzem el concepte immigrant quan la informació 
prové de fonts qualitatives.  
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Anàlisi estadística 

1.1. Volum de la població estrangera a Sabadell 

Actualment hi ha 19.962 persones estrangeres a Sabadell, el que suposa un 9,9% de la 

població de la ciutat9. La població estrangera no comunitària suposa el 9,2% 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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Sabadell Catalunya Espanya

  

El percentatge de població 
estrangera a Sabadell es troba 

9,9%, per sota del de 
percentatge de Catalunya, 

11,4% i per sobre el 
percentatges espanyol, 8,5% 

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 i l’IDESCAT de desembre 
de 2005 i del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2006. 

 

 

1.2. 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 9,9% actual (veure Taula 1 a l’Annex). 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).   

                                                 
9 Dades de l’1 de juliol del 2006. 
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Des de l’any 2001 
s’ha accelerat 
l’arribada de 

població estrangera 
a Sabadell 

Gràfica 3. Evolució de la població estrangera per origen geogràfic, 1998-2006. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal a 1 de juliol del 2006 i dels Anuaris 

Estadístics de l’Ajuntament de Sabadell 2004 i 2005. 

 

Des del gener del 2004 al juliol del 2006, el col·lectiu de persones estrangeres que més ha 

crescut és el de Bolívia, el qual s’ha més que duplicat, -amb un 67%-. També el grup de 

marroquins ha experimentat un creixement important, -del 43%-, de manera que actualment 

aquests dos orígens es situen per sobre del nivell del col·lectiu d’equatorians, el qual ha 

crescut en molt menor mesura des del gener del 2004 (veure Taula 2 a l’Annex).  

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 juliol de 2006, el grup de xinesos s’ha duplicat i el de romanesos ha crescut 

en un 41% (Gràfica 4).  
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En el darrers 2 anys 
s’ha duplicat la 

població que prové 
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De l’any 2000 al 
2002 la població 
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i de l’any 2000 al 

2006 s’ha 
multiplicat per 7 

Gràfica 4. Principals col·lectius d’estrangers presents a Sabadell als anys 2004 i 2006. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol del 2006.  
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1.3. 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).  

 

 

0% Oceania
7% EU

11% Resta 
d'Europa

5% Àsia

52% Amèrica

25% Àfrica

 

1 de cada 2 persones 
estrangeres prové 
d’Amèrica del Sud 

1 de cada 4 persones 
estrangeres prové 
l’Àfrica del Nord i 

Occidental 

Gràfica 5. Distribució de la població estrangera a Sabadell per continent d’origen. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal a 1 de juliol del 2006. 

 

Els principals països d’origen són Marroc i Bolívia, amb un 15% i un 14,8% respectivament, 

del total de les persones estrangeres. Després trobem l’Equador amb un 14% i Romania amb 

un 7%. Xina, Colòmbia i Argentina es troben al voltant del 4%, i Gàmbia, Itàlia i Perú entorn el 

3%. (Gràfica 6). 
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Els col·lectius 
procedents del Marroc 

i Bolívia són els 
majoritaris a la ciutat, 
seguits de prop pel de 

l’Equador 

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

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal a 1 de juliol del 2006. 
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1.4. 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 

71%; mentre que en el grup d’americans, les dones superen lleugerament els homes, ja que 

suposen un 54,6% (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 vénen 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 dades del Padró Municipal a 1 de juliol del 2006.  

 

1.5. 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 
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40 anys, però la diferència percentual respecte els grups d’edat més avançada, per exemple 

de 60 a 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 39 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 (no arriba a representar el 

2% 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 i dades del Padró Municipal a 

1 de juliol de 2006.  

 

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). 
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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 

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. 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 

Àfrica Homes 10,12 26,2 30,02 4,51 0,36 

  Dones 9,40 9,62 7,71 1,57 0,50 

Amèrica Homes 8,85 16,11 16,2 3,61 0,64 

  Dones 9,15 19,92 18,45 5,66 1,41 

Àsia i Oceania Homes 8,92 22,05 24,64 3,55 0,77 

  Dones 6,90 14,77 15,34 2,11 0,96 

Unió Europea Homes 5,50 17,06 24,84 8,78 2,50 

  Dones 5,71 12,49 13,63 6,28 3,21 

Resta d'Europa Homes 7,1 16,79 19,94 5,71 0,65 

  Dones 7,05 19,29 16,56 5,84 1,02 

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

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal a 1 de juliol del 2006.  

 

Bloc-2/ Distribució de la població estrangera al territori i habitatge 

L’accés a l’habitatge i la ubicació en l’espai urbà són elements importants a l’hora de 

determinar les condicions de vida de la població immigrant. Aquesta no es distribueix de 

forma equitativa sobre el territori, sinó que es concentra en determinades zones. Per tal de 

copsar aquesta distribució en el territori s’han utilitzat les dades del Padró Municipal de 

febrer de l’any 2005. Com a unitat territorial s’han seleccionat els diferents sectors de la 

ciutat: Centre, Sant Oleguer, La Creu Alta, Can Puiggener, Ca n’Oriac, Nord, Sant Julià, La 

Concòrdia, Can Rull, Berard, Gràcia, Can Feu, Oest, La Creu de Barberà, Sud, La Serra.   
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En segon lloc, resulta d’interès conèixer no només on viu la població immigrant, sinó com viu; 

quin és el seu accés a l’habitatge i en quines condicions. No obstant, és difícil disposar de 

dades sobre les condicions d’habitatge de la població. Les úniques dades estadístiques que 

s’han pogut analitzar són les referides a la compra o lloguer d’habitatges de protecció oficial 

que ens ha cedit Vimusa, l’empresa municipal d’habitatge públic. L’aproximació qualitativa 

ha permès conèixer l’accés a l’habitatge i les condicions d’habitabilitat en el mercat lliure.  

 

Anàlisi estadística 

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

Malgrat que a Sabadell hi ha un 9,9% 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. 

 

 

2.2. 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.10 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.11  

                                                 
10 Veure Gràfiques 1, 2, 3 i 4 a l’Annex. 
11 Veure Gràfiques 5 i 6 a l’Annex. 
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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.12

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.13 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.14 Al Nord, la distribució de la població 

estrangera per procedència és també força igualitària.15

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%-.16 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%-.17

 

2.3. 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).  

                                                 
12 Veure Gràfiques 7 i 8 a l’Annex. 
13 Veure Gràfiques 9 i 10 a l’Annex. 
14 Veure Gràfica 11 a l’Annex. 
15 Veure Gràfica 12 a l’Annex. 
16 Veure Gràfica 13 a l’Annex. 
17 Veure Gràfica 14 a l’Annex. 
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L’índex de dissimilitud és un indicador que mesura la subrepresentació o sobrerepresentació 

d’un grup dins de les unitats espacials18.  

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 religiós19- 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%.20 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)21 

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 

                                                 
18 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 
en 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. 
19 Pajares, M. (2005): pàg. 180.   
20 Veure Taula 3 a l’Annex. 
21 Veure Taula 4 a l’Annex. 
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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 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 
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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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Bolívia         Resta d’Amèrica del Sud 

         

igura 8. Distribució de la població 

ro er 

ctors. 

Figura 9. Distribució de la població procedent 

de a 

Sabade

F

la resta d’Amèrica del Sud resident 

ll per sectors 

p cedent de Bolívia resident a Sabadell p

se

 

 

 

Romania                                                       Resta de

d
 

   

Figura 10. Distribució de la poblaci

procedent de Romania resident a S

per sectors. 
ced

t

 

 

ó 

abadell 

Figura

pro

Sudes

La majoria de població boliviana viu a 
Ca n’Oriac 

La majoria de població La C
persones estrangeres de l’Europa de l’Es

La Concòrdia, el Centre i S

romanesa viu a 

 

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

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

 

1. Distribució de la poblaci

ent de la resta de l’Europa d

 resident a Sabadell per sect

 1 ó

ors.

 

e l’Est i 

 

reu de Barberà. La resta de 
t es troben bàsicament a  
ant Oleguer 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

51
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2.4. L’accés de la població estrangera a l’habitatge protegit 

òctona i població estrangera 

 

Abans de revisar les dades sobre demandes de població aut

d’habitatges de protecció oficial de compra, cal tenir presents les condicions per accedir a 

aquest tipus d’habitatge. En primer lloc, es requereix com a mínim dos anys 

d’empadronament a Sabadell, de manera no es dirigeix a persones nouvingudes. També 

s’exigeix no tenir un habitatge en propietat i disposar d’un mínim d’ingressos bruts a l’any de 

10.000 euros. De manera que també en queden excloses les persones amb baixos ingressos o 

en situació d’inestabilitat laboral. Les adjudicacions dels habitatges es fan per sorteig.  

El percentatge de persones estrangeres que han sol·licitat habitatges de protecció oficial de

compra en les darreres cinc promocions ha oscil·lat entre el 3% i el 18% (Gràfica 9). Les 

promocions on el percentatge de sol·licituds de persones estrangeres va ser més elevat van 

ser les de Can Puiggener I i La Serra, representant un 13% i un 18% de les sol·licituds 

respectivament. No obstant, cal tenir en compte que aquestes dades no són significatives, 

degut al baix pes dels pisos de protecció oficial dins el conjunt del parc immobiliari.  
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Gràfica 9. Sol·licituds d’habitatges de protecció ofic
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Font: Elaborac

 

El 

oficial de compra des de l’any 2001 al 2004. L’explicació es pot trobar tant en el fet que es 

tracta d’una població amb més llarga implantació a Sabadell i, per tant, amb més 

probabilitats de complir el requisit de dos anys de padró que no pas col·lectius que han 

arribat més recentment, com en el fet que possiblement tinguin més capacitat per complir 

els requisits econòmics. També hi influeix el fet que dues de les promocions es fessin a Can 

Puiggener i a La Serra, on predomina el col·lectiu marroquí.  

A la promoció de Can Puiggener, els marroquins són l’únic 

sol·licitants estrangers (Gràfica 10). A la promoció de La Serra també en són una gran 

majoria, seguits del grup d’equatorians (Gràfica 11). Això es pot explicar per la ubicació 

d’aquestes dues promocions: Can Puiggener i La Serra són els dos sectors on les persones 
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marroquines representen una àmplia majoria entre la població immigrant del sector. Per 

tant, la ubicació de la promoció influeix en gran mesura sobre el col·lectiu sol·licitant.  
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Gràfica 10. Sol·licituds d’estrangers d’habitatges de prot
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa. 
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Gràfica 11. Sol·licituds d’estrangers d’habitatges de protecció oficial 
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 la promoció de Ronda de Santa Maria 2 el col·lectiu marroquí també és el que més A

sol·licituds ha fet, tot i que la distància respecte la resta de col·lectius és menor. Els 

equatorians són també un grup important de sol·licitants, seguits dels francesos, els 

alemanys, els gambians i els peruans (Gràfica 12). En el sector en què s’ubica la promoció, La 

Creu de Barberà, els equatorians són el principal col·lectiu entre els estrangers.  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa. 

 

A

estrangeres comunitàries, especialment d’Alemanya i de França (Gràfica 13 i 14). Cal tenir 

en compte que al sector Berard, on es troba el barri de Can Llong, els estrangers comunitaris 

són un col·lectiu important entre el total d’estrangers. Can Llong és la zona d'expansió 

residencial de la ciutat més important dels darrers anys.  
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Iugoslàvia; 10. Marroc; 
11. Paraguai; 12. Perú, 
13. Rep. Dominicana; 
14. Senegal, 15. Suïssa; 
16. Uruguai; 17. 
Veneçuela. 

Gràfica 13. Sol·licituds d’estrangers d’habitatges de protecció oficial de compra per país de 

procedència del primer sol·licitant a la promoció de Can Llong I. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa. 
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En les promocions de Can 
Llong hi tenen un gran pes 
el col·lectiu d’estrangers 

comunitaris  

Llegenda: 1. Alemanya; 2. Andorra ; 
3. Anglaterra; 4. Argèlia; 5. 
Argentina; 6. Austràlia; 7. Bamako; 8. 
Bèlgica; 9. Bielorrússia; 10. Bolívia; 
11. Brasil; 12.Bulgària, 13. Colòmbia; 
14. Cuba; 15.Equador; 16. França; 
17. Gàmbia; 18. Guatemala; 
19.Guinea; 20. Itàlia; 21. Japó; 22. 
Malí; 23. Marroc; 24. Mauritània; 25. 
Mèxic; 26. Països Baixos; 27. Perú; 
28. Portugal; 29. Rep. Dominicana; 
30. Hondures; 31. Romania; 32. 
Rússia; 33. Senegal; 34. Suïssa; 35. 
Ucraïna; 36. Uruguai; 37. Veneçuela; 
38. Xina.  

Gràfica 14. Sol·licituds d’estrangers d’habitatges de protecció oficial de compra per 

principals països de procedència del primer sol·licitant a la promoció de Can Llong II. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa. 

 

La novetat de la darrera promoció de Can Llong, de l’abril de 2004, és la major diversitat de 

procedències de la primera persona sol·licitant dins del grup d’estrangers. Per primera 

vegada es troba un nombre important de persones romaneses entre el primer sol·licitant. Això 

pot ser degut a la progressiva implantació d’aquest col·lectiu a Sabadell, que deixen de ser 

nouvinguts i passen a poder complir els requisits de dos anys d’empadronament a la ciutat.  

Pel que fa a les adjudicacions cal destacar que van ser molt baixes entre el col·lectiu 

estranger en totes les promocions. Els habitatges finalment concedits oscil·len entre un 

mínim de 1 i un màxim de 5 (Gràfica 15). 
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Gràfica 15. Distribució de la concessió d’habitatge de Protecció Oficial de compra entre la 

població total i estrangera. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa. 

 

L’habitatge de protecció oficial es divideix en les opcions de compra o de lloguer. Per poder 

accedir a un habitatge de protecció oficial de lloguer els sol·licitants no han de disposar de 

cap altre habitatge en propietat i han d’estar empadronats a Sabadell amb una antiguitat 

mínima de 2 anys ininterromputs. En tercer lloc, els ingressos conjunts dels sol·licitants i de 

les persones que conviuran a l’habitatge no poden superar 2,5 vegades l’IPREM ponderat en 

els habitatges de lloguer protegit a 30 anys, 3,5 vegades l’IPREM ponderat en els habitatges 

de lloguer protegit a 25 anys, i de 5,5 vegades l’IPREM en els habitatges de lloguer protegit a 

10 anys. 

Cal destacar que les sol·licituds d’habitatge de protecció oficial de lloguer són més elevades 

que no pas les d’habitatge de compra. Les sol·licituds de persones estrangeres per a pisos de 

lloguer de protecció oficial a Sabadell no superen les 200 en total, però representen un 

22,69% sobre el total (Gràfica 16). 
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Gràfica 16. Distribució de les sol·licituds d’habitatges de protecció oficial de lloguer l’any 

2005 en el total de població de Sabadell i la població estrangera segons grans grups d’edat. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa. 

 

S’han concedit un 32,4% de les sol·licituds fetes pel conjunt de població, mentre només s’han 

adjudicat un 15,9% de les sol·licituds presentades per persones estrangeres. No es pot parlar 

d’una discriminació en l’adjudicació de pisos de protecció oficial, ja que aquesta funciona per 

sorteig. En canvi, es pot desmentir la llegenda que les persones immigrants reben més pisos 

de protecció oficial (Gràfica 17). 
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De 289 pisos de 
protecció oficial se 

n’han adjudicat 29 a 
persones estrangeres 

De 182 sol·licituds de 
persones estrangeres se 

n’han concedit 29 

Gràfica 17. Distribució de les adjudicacions d’habitatges de protecció oficial de lloguer l’any 

2005 en el total de població de Sabadell i la població estrangera. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vimusa 2005. 
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Descripció i valoració de les aportacions fetes pels diferents agents socials 

2.5. Accés a l’habitatge 

El conjunt de persones immigrants entrevistades, així com entitats socials que treballen amb 

aquest col·lectiu –SCAI, Càritas, Drapaires d’Emaús-, han detectat que les persones 

immigrants tenen dificultats per accedir a l’habitatge, especialment durant el primer 

període d’estança a la ciutat. Com a conseqüència es produeixen nombrosos casos de 

persones compartint un pis d’escasses dimensions, el que recentment s’ha denominat “pis 

pastera”. En ocasions es tracta de persones immigrants soles, però en d’altres són diverses 

famílies les que comparteixen pis i fins i tot una mateixa habitació. La meitat de les persones 

ateses a Càritas viuen en pisos compartits de lloguer o relloguer.  

Els motius que expliquen els problemes per accedir a l’habitatge són diversos i varien en 

funció de la situació legal i laboral de les persones immigrants, el gènere, l’estat civil i 

l’origen geogràfic. En molts casos són problemàtiques que afecten també a la població 

autòctona, sobretot aquella que té una situació laboral més precària.  

En primer lloc, tal com constata l’SCAI, l’encarregat d’una immobiliària de Sabadell i les 

pròpies persones immigrants entrevistades, les persones que no tenen “papers” i, per tant 

tampoc tenen nòmina, no poden llogar un pis i els queda com a única opció rellogar una 

habitació, habitualment en pisos que han estat llogats per altres persones immigrants amb 

“papers”.  

Si una persona no tiene los medios para conseguir una vivienda, seguramente habrá uno 

que sí que pueda, un amigo, un familiar... Y claro, este amigo no dejará a los amigos o 

familiares en la calle, sino que convivirán en el piso del que es residente legal. Por 

esto nos encontramos muchas veces pisos donde vive mucha gente, ¿por qué? Porque no 

todos pueden alquilar o comprar un piso. Sólo es uno que puede y lo hace en nombre 

de todos ellos. Entonces, las personas que no tienen permiso ni nada, tienen muchas 

dificultades.22  

Els propietaris no volen llogar el pis a una persona que no pot presentar una nòmina. 

No som una ONG.23

 

En segon lloc, els problemes per accedir a l’habitatge deriven de les dificultats de trobar 

una ocupació, més accentuades entre les persones immigrants “sense papers”. La situació 

d’atur, sense accés a la prestació substitutòria, es tradueix en manca d’ingressos i 

inestabilitat econòmica, el que impedeix una estabilitat i unes condicions dignes de la 

residència. En d’altres casos, malgrat es disposi de feina, el salari és massa baix per afrontar 

els preus excessivament elevats dels pisos, de manera que compartir esdevé l’única opció.  

                                                 
22 Assessor legal de l’SCAI. 
23 Encarregat d’una immobiliària de Sabadell.  
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El problema de la vivienda viene de otro problema, del trabajo. La persona que tiene 

un permiso de residencia y de trabajo y trabaja normalmente, puede alquilar o 

comprar.24

Lo que pasa es que el alquiler es muy alto. Un trabajador que vive con sus hijos y con 

su mujer está pagando 800 o 900 euros por el piso. Por esto mete más gente en el piso. 

Viven de 7 a 10 personas en un piso. Lo que pasa es que si el saldo no llega a mil euros 

y tienes que pagar el alquiler de 800 euros ya no tienes con que vivir.25

 

En el cas de les famílies formades per immigrants, el fet que el marit o la muller només 

disposi de permís de residència, però no de treball (entrada via reagrupament familiar), 

promou un model familiar amb un únic sostenidor econòmic, ja que la parella en cas que 

vulgui treballar es veu obligada a fer-ho en l’economia submergida. Aquest model, més 

present entre el col·lectiu africà, dificulta disposar d’un habitatge propi, sobretot si l’única 

persona de la família que treballa remuneradament no té un sou molt elevat. 

Yo creo que el problema de la vivienda es un gran problema, porque hay mucha gente 

que la mujer viene aquí, y está mujer tiene papel pero sin trabajo, sólo trabaja su 

marido. Su marido cada mes tiene un sueldo de 800 euros y el alquiler es 600 o 700 

euros. Está obligado a convivir con otras personas para pagar este piso.26

 

Un altre factor que dificulta l’accés a l’habitatge, específicament a la població immigrant, 

són les discriminacions que pateixen determinats col·lectius en el moment de llogar o 

comprar un pis. En casos de persones d’origen magribí, subsaharià i paquistanès de vegades el 

llogater o venedor retira l’oferta quan s’assabenta que el candidat és una persona immigrant. 

Des de l’SCAI s’expliquen aquests tipus de discriminacions fonamentalment pels prejudicis 

dels llogaters, derivats d’estereotips sobre el comportament de determinats col·lectius 

d’immigrants.   

En Sol y Padrís siempre tenemos problemas con gente que está buscando alquiler. Yo a 

veces les he visto que pasan por la oficina que pone “alquiler” pero al inmigrante le 

dicen "no quiero alquilar".27  

La gent de color diu que hi ha un rebuig impressionant. Arriben allà i quan els veu el 

propietari els diu “tu no”. I si és un paquistaní o un marroquí igual.28

Quien alquila, sí (discriminació) ¿Por qué? Porque hay quien piensa que si alquilas a un 

extranjero, quizás serán veinte viviendo, harán ruido, no pagarán... Hay realidades, 

pero también hay muchos prejuicios, solamente prejuicios.29

                                                 
24 Assessor legal de l’SCAI. 
25 Membre de l’Associació Africana. 
26 Home immigrant del Senegal. 
27 Membre de l’Associació Africana. 
28 Dona immigrant del  Marroc. 
29 Assessor legal de l’SCAI. 
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Degut a totes aquestes dificultats el relloguer d’habitacions en pisos compartits és una 

pràctica freqüent entre el col·lectiu immigrant, sobretot els que han arribat recentment a la 

ciutat. En algunes ocasions, la situació és tan extrema que no es pot ni accedir a una 

habitació i aleshores cal recórrer a l’assistència social. Drapaires d’Emaús té un projecte 

d’acollida residencial per a persones immigrants; acull durant un màxim de tres mesos a sis 

persones sense habitatge ni ocupació que faci menys d’un any que estan a la ciutat. 

Principalment són homes sense permís de residència els que es troben en aquesta situació, 

tot i que també hi ha algunes dones, que també poden ser acollides per la Congregació de les 

Germanes Tereses de Calcuta30. Drapaires d’Emaús reconeix que la seva tasca no és suficient: 

cal una ampliació de places i l’obertura d’un projecte que aculli famílies, ja que aquesta 

entitat només disposa d’habitacions individuals.  

 

2.6. Condicions de l’habitatge 

Gran part de les persones immigrants accedeixen a l’habitatge a través del relloguer d’una 

habitació, de vegades compartida, en pisos massificats. Hi ha casos de pisos on viuen de set 

a deu persones, o fins i tot un nombre més elevat. Es coneixen casos de dues famílies amb 

fills o filles que comparteixen una mateixa habitació. Segons Drapaires d’Emaús, hi ha 

situacions en que no es disposa de llits, sinó únicament matalassos al terra.  

Yo conozco a gente de Bolivia, dos parejas en una habitación, con niños.31

(En Can Puiggener) Se está tolerando que en un pisito haya diez o quinze personas 

hacinadas y cobrando alquileres abusivos a estas personas.32

 

El preu d’aquestes habitacions és elevat i pot oscil·lar entre els 150, 200 o 300 euros a Can 

Puiggener i els 400 a Ca n’Oriac. Es produeixen enganys i abusos en el preu del lloguer pel 

fet de ser persones immigrants. En ocasions, són les mateixes persones immigrades que 

intenten aprofitar-se dels seus compatriotes reproduint una mena cercle viciós.  

Cuando vas a alquilar te dicen una suma 600 euros con agua y luz, y después pasan dos 

o tres meses y te piden más dinero. Te dicen que no has entendido nada, que eran 600 

sin luz. Y como hay un problema de lenguaje...33

 

Degut als problemes per accedir a un habitatge, les mateixes persones immigrants ofereixen 

solidàriament el seu pis perquè d’altres companys/es puguin viure-hi temporalment, si no es 

té cap tipus de recurs alternatiu. Per tant, la xarxa social esdevé el mecanisme principal per 

solventar els problemes derivats de la manca d’habitatge.  

                                                 
30 Comunitat religiosa que ofereix la possibilitat d’acollir dones i menors barons fins l’edat de set anys, 
facilitant en les seves instal·lacions un espai per dormir i menjar  (veure capítol 5).  
31 Home immigrant del Marroc. 
32 Membre de l’A.VV. de Torreguitart. 
33 Dona immigrant de Moldàvia. 
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En altres casos es cedeix l’adreça per tal que es puguin empadronar al pis, encara que no hi 

resideixin. L’empadronament és necessari per tal de poder accedir als serveis sanitaris i 

socials, i és també una prova per demostrar la residència a l’Estat Espanyol que pot ser 

d’utilitat de cara a sol·licitar la regularització -com ho va ser durant el procés de 

normalització laboral i com ho pot ser actualment per acollir-se a l’arrelament-. Així, 

persones immigrants que tenen un pis, de lloguer o de propietat, empadronen a 

compatriotes de forma solidària, per tal que puguin accedir a aquestes prestacions. Aquesta 

situació, no obstant, genera problemes de cara al reagrupament familiar, ja que aquest té 

com a requisit presentar un certificat d’habitatge expedit per l’Ajuntament de Sabadell, on 

es confirma que la persona té un habitatge digne on acollir la seva família. I si hi ha moltes 

persones empadronades en un mateix pis és difícil obtenir un informe favorable.  

No puedo traer mis hijos de África porque hay mucha gente empadronada en mi piso. 

Son gente que no vive allí, sólo están empadronados para hacer un favor. Lo hago 

porque son amigos míos, porque no puede haber una persona de mi color, bueno, de 

cualquier manera, sufriendo por estos temas, y si yo tengo posibilidad de ayudarlos...34

 

Finalment, cal tenir en compte que aquestes condicions precàries de l’habitatge es 

produeixen sovint en l’etapa inicial del procés migratori. Moltes persones immigrants, un cop 

superen els obstacles que dificulten l’accés a l’habitatge i aconsegueixen una estabilitat legal 

i econòmica, opten per comprar un pis mitjançant una hipoteca bancària. Això no significa 

la fi de tots els problemes relacionats amb l’habitatge, sinó que la situació d’aquestes 

persones s’equipara a la de la majoria de la població autòctona que està afrontant el 

pagament d’una hipoteca. D’altra banda, aquest pas demostra una voluntat d’establir-se 

definitivament a la ciutat i a la vegada resulta un signe d’integració social.  

Yo tengo un piso en Ca n’Oriac de compra, de 40 millones.35  

 

2.7. Convivència i habitatge 

Dins de l’àmbit de la convivència, l’habitatge sovint resulta ser un dels espais més 

problemàtics. La llar és l’espai propi i íntim on cadascú busca trobar-s’hi còmode i, per tant, 

és el lloc on cada persona reprodueix la manera de fer i de comportar-se seguint els seus 

costums i tradicions. Aquest fet sovint entra en conflicte i genera problemes degut a les 

diferències culturals que presenten uns i altres costums.  

Aquests problemes, que amb una bona comunicació entre les dues parts podrien solucionar-se 

tranquil·lament i sense cap trasbals, sovint s’agreugen perquè s’imposen els estereotips i 

prejudicis culturals, que dificulten la comunicació i provoquen conflictes.  

Tal i com hem reflectit anteriorment, les persones immigrants arriben a determinades zones i 

barris de la ciutat per raons econòmiques i psicològiques i/o socials. Per una banda, la xarxa 

                                                 
34 Membre de l’Associació Guinea Conakry. 
35 Dona immigrant de Xina. 
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social de les persones immigrants els permet, a través dels seus contactes, establir-se a prop 

de les persones que ja coneixen i que freqüentment són família directa, amics o persones que 

com ell o ella, comparteixen el mateix origen i procedència i que fàcilment poden donar 

suport i ajuda en casos de necessitat. Per altra banda, cal tenir també present factors més 

estructurals, és a dir, la diferència del preu de l’habitatge segons el barri de la ciutat i, al 

mateix temps, els elevats preus de l’habitatge a Sabadell.  

Tal i com hem assenyalat, aquest encariment del preu de l’habitatge provoca que moltes 

persones immigrants no puguin fer front a les despeses que implica disposar d’un habitatge i 

per aquest motiu, opten per compartir una casa o un pis amb altres persones. Molt sovint 

aquest tipus de situacions provoquen malestar i comentaris negatius dels veïns/es de 

l’immoble. En conseqüència, i segons l’opinió coincident de diverses persones procedents del 

Magrib i de l’Àfrica subsahariana, això fa que molts propietaris es neguin a llogar el seu 

habitatge a persones immigrants per por a que acabin vivint-hi moltes persones i pels 

problemes de convivència amb la resta del veïnat que se’n poden derivar.  

Los marroquíes han tenido muchos problemas de ruido con los paios. Una persona de la 

asociación de vecinos del rellano ha dicho "qué pasa con estos moros que duermen a las 

dos de la mañana", y los moros dicen "oh, es el ramadán". Son tradiciones que no se 

entienden y eso molesta mucho.36

El problema de la convivencia es un problema real. Los africanos estamos 

acostumbrados a hablar muy fuerte, a hacer mucho ruido, porque allí hay mucho 

espacio. La gente está acostumbrada a gritar para llamar a una persona. Cuando estas 

personas vienen aquí no están acostumbradas a vivir dentro de un piso o una casa. Y 

esto es un problema. Porque a veces también hay mucha gente que no tiene trabajo. 

Están mirando la televisión hasta las dos, tres de la madrugada porque no tienen 

trabajo y cuando hablan lo hacen muy fuerte. A veces también es un problema de 

convivencia, porque la gente de aquí no puede entenderte, piensan que estas personas 

no son civilizadas. Es un problema de cultura, de comportamiento, de muchas 

cosas...37

 

Des de l’SCAI, s’apunta que els problemes de convivència social en general, i els problemes 

entre veïns/es d’un immoble en concret, deriven més aviat de problemes de comunicació 

entre persones, i no pas d’incompatibilitats culturals. 

Sí que sents problemes entre la comunitat gitana i la immigrant, problemes a les 

escales de veïns, segurament per problemes de mala comunicació... Penso que sovint 

és més problema de comunicació que de convivència. Jo crec que no hi ha mala 

convivència, no he sentit casos d’aquests.38

                                                 
36 Home immigrant del Marroc.  
37 Home immigrant de Senegal. 
38 Coordinadora de l’SCAI, estiu 2005. 
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2.8. Propostes fetes pels agents socials de cara a la millora de l’accés a l’habitatge 

Es formulen poques propostes de cara a solucionar el problema d’accés a l’habitatge entre la 

població immigrant. Segons l’assessor legal de l’SCAI, cal buscar les solucions en la dimensió 

legal i laboral, que són les que originen el problema. 

No obstant, les persones immigrants reclamen polítiques específiques d’habitatge; demanen a 

l’Ajuntament que ofereixi ajudes per a l’accés a l’habitatge a la població immigrant. També 

s’expressa incomprensió davant els preus tant elevats dels habitatges i els nombrosos 

habitatges buits. 

Des de les associacions de veïns es reclama un paper més actiu per part de l’Administració 

per tal de perseguir i sancionar els propietaris que permeten casos d’amuntegament en 

habitatges i els llogaters que cobren relloguers abusius.  

 

Síntesi valorativa 

 Les persones immigrants tendeixen a concentrar-se en determinats sectors de la ciutat 

per raons d’accessibilitat econòmica (preus més barats dels pisos) i per raons 

psicosocials (búsqueda d’afinitat social i acolliment per part de compatriotes...) 

 El sector de la ciutat amb major percentatge de població immigrant és Can Puiggener 

(22,8%). A continuació trobem els sectors del Sud, amb un 13%, La Creu de Barberà amb 

un 12,7%, i La Serra amb un 12,2%. 

 Els sectors amb menor presència de població estrangera, en termes percentuals, són 

Berard, Nord, Gràcia, Creu Alta i el Centre.  

 Conèixer el grau de concentració al territori per nacionalitat ens permet parlar de si es 

produeixen fenòmens de guetització. En el cas del col·lectiu marroquí, ressalta una 

elevada concentració a Can Puiggener (hi viuen un 23% de les persones marroquines 

empadronades a Sabadell) i la resta de col·lectiu africà a La Serra. Concretament un 

30% de les persones procedents de Gàmbia viuen en aquest sector. El nivell de 

segregació residencial d’aquests col·lectius en barris perifèrics i degradats és elevat, el 

que ens permet afirmar que s’estan iniciant processos de guetització.  

 La resta de col·lectius presenten un nivell de segregació més baix. Tot i així, es 

concentren en determinades zones de la ciutat. La població boliviana està 

sobrerepresentada a Ca n’Oriac, Can Rull i La Creu de Barberà i la equatoriana ho està 

a La Creu de Barberà, el Sud i Ca n’Oriac. La resta de persones llatinoamericanes 

estan distribuïdes de forma més simètrica per tot el territori. 

 El col·lectiu d’estrangers procedents d’Amèrica central i del Carib es concentra als 

sectors de La Creu de Barberà, Centre, Ca n’Oriac i Sant Oleguer. El col·lectiu 

procedent d’Amèrica del Nord es concentra als sectors de Centre i La Creu Alta. També 

el grup d’estrangers comunitaris habita sobretot al Centre.  
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 Les persones xineses es concentren sobretot a La Creu de Barberà i la resta de 

persones asiàtiques a Ca n’Oriac. Les persones romaneses es concentren al sector de 

La Creu de Barberà 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. 

 L’accés a l’habitatge de protecció oficial té dues vies, la compra o el lloguer. Les dades 

de Vimusa mostren com l’accés del col·lectiu estranger a aquest tipus d’habitatge és 

més baix que el de la població autòctona, malgrat l’adjudicació és per sorteig i, per 

tant, no es produeix cap tipus de discriminació.  

 El percentatge de persones estrangeres que han sol·licitat habitatges de protecció 

oficial de compra en les darreres cinc promocions ha oscil·lat entre el 3% i el 18% i els 

pisos finalment adjudicats han estat entre 1 i 5. 

 El col·lectiu que més sol·licituds ha presentat és el marroquí. La majoria de sol·licituds 

s’han fet a les promocions de La Serra i Can Puiggener, on hi viu un major percentatge 

de població estrangera. Per tant, es constata que la ubicació de la promoció incideix en 

el perfil social de les persones sol·licitants. 

 El col·lectiu estranger representa un 22,69% de les sol·licituds de pisos de protecció 

oficial de lloguer i un 15,9% de les adjudicacions.  

 L’habitatge protegit representa només una petita part del parc immobiliari de Sabadell. 

No hi ha dades estadístiques que reflecteixin l’accés i les condiciones d’habitatge de la 

població immigrant en el mercat lliure. No obstant, els agents socials coincideixen en 

afirmar que gran part de les persones immigrants tenen dificultats per accedir a 

l’habitatge.  

 Els problemes per accedir a l’habitatge per part de les persones immigrants varien en 

funció de la seva situació legal i laboral, el gènere, l’estat civil i l’origen geogràfic. En 

funció d’aquestes variables es detecten cinc factors que dificulten que puguin comprar o 

llogar un pis. Alguns d’aquests problemes són compartits amb la població autòctona, 

mentre que d’altres són específics. 

 No disposar de residència legal ni de permís de treball impedeix llogar un 

pis.  

 No disposar de nòmina perquè es treballa en l’economia submergida 

impossibilita el lloguer o la compra d’un pis. 

 La inserció laboral en condicions d’inestabilitat i salaris baixos, així com la 

major incidència de l’atur sense protecció, dificulta afrontar el pagament 

d’un pis. Les famílies on un dels dos conjugues no té un treball remunerat, o 

no pot treballar legalment, es veuen obligades a compartir pis amb altres 

famílies. 

 Els preus dels habitatges són molt elevats i es produeixen casos d’abusos 

entre la població immigrant. 
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 Hi ha discriminació a l’hora de vendre i, sobretot, llogar un pis a persones 

immigrants magribines, subsaharianes o paquistaneses.  

 Com a conseqüència d’aquestes dificultats en l’accés a l’habitatge, bona part de les 

persones immigrants viuen en habitacions rellogades en pisos massificats, en 

condicions d’infraestructura precàries.  

 Hi ha un sector de la població immigrant, sobretot homes “sense papers”, que no pot 

accedir ni a una habitació rellogada, de manera que ha de recórrer a l’assistència 

social, poc desenvolupada a Sabadell en l’àmbit residencial. De fet, la ciutat només 

compta amb el programa residencial de l‘entitat Drapaires d’Emaús que ofereix sis 

places amb només tres mesos de durada. 

 Les persones immigrants solventen els problemes d’accés a l’habitatge principalment a 

través de la seva xarxa social, més que recorrent als recursos públics.  

 El col·lectiu immigrant reclama a l’Ajuntament ajudes per accedir a l’habitatge. Fins 

ara són clarament insuficients, ja que, per una banda, no s’ha posat en marxa cap 

programa d’acollida a persones sense sostre i, d’altra banda, els pisos de protecció 

oficial representen només una petita part del parc immobiliari. A més, les dades 

mostren que les persones immigrants hi tenen un accés menor que el conjunt de la 

població.   

 Bona part del col·lectiu immigrant coincideix en afirmar que l’àmbit de l’habitatge 

sovint resulta ser un dels més problemàtics en la convivència, ja que els diferents 

costums culturals generen malestar entre uns i altres per falta de comunicació. En 

conseqüència, moltes persones afirmen haver patit discriminacions alhora d’accedir a 

un habitatge, ja que molts llogaters es neguen a oferir el seu immoble per prejudicis 

culturals i per temor a que en el pis acabin vivint-hi moltes persones.  

 

 

Bloc-3/ Treball  

Les dades de tipus laboral s’han obtingut a partir del Departament de Treball de la 

Generalitat de Catalunya, que recull els contractes formalitzats durant l’any 2005. Malgrat 

que seria interessant disposar dels contractes vigents són les úniques dades referides al 

mercat de treball que proporcionen informació sobre població estrangera regular a nivell 

municipal. També s’han complementat aquestes dades amb la memòria proporcionada pel 

Servei d’Ocupació Vapor Llonch de Sabadell de l’any 2004. 

Lamentablement, és difícil obtenir dades estadístiques sobre ocupació i atur, segregades per 

nacionalitat, a nivell de Sabadell. D’altra banda, les dades que hem obtingut són limitades i 

que no ens permeten conèixer la realitat de moltes persones estrangeres que, tot i trobar-se 

sense permís de treball i, per tant, en una situació d’irregularitat legal, tenen una ocupació. 

Tot i així, pretenem apropar-nos a aquesta realitat a través d’una informació de caire més 

qualitatiu que hem obtingut mitjançant entrevistes i grups de discussió. 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

67

Anàlisi estadística 

3.1. La contractació de la població estrangera 

3.1.1. Contractació temporal i indefinida 

Observant la contractació a Sabadell durant l’any 2005 no es perceben grans diferències 

entre la població amb nacionalitat espanyola i la població amb nacionalitat estrangera pel 

que fa al tipus de contractació, ja sigui temporal o indefinida. La contractació temporal és 

majoritària en tots dos col·lectius. La població estrangera contractada l’any 2005 de forma 

temporal representa un percentatge del 90,2% i, per tant, el percentatge restant de població, 

un 9,8%, va tenir un contracte indefinit (Gràfica 18). Pel que fa a la població de nacionalitat 

espanyola, un 87% va obtenir un contracte temporal i només un 12% va aconseguir un 

contracte indefinit. Tot i la lleugera diferència en contractació indefinida a favor de la 

població amb nacionalitat espanyola, la situació és molt similar entre els dos col·lectius.  

Tenint en compte que el major volum de població estrangera va arribar a partir de l’any 

2001, es pot deduir que un major nombre de persones estrangeres tenen contractes 

temporals, ja que aquesta forma de contractació ha esdevingut predominant en els darrers 

anys. 
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Gràfica 18. Tipus de contractació de la població de nacionalitat espanyola i de la població de 

nacionalitat estrangera a Sabadell l’any 2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. Dades del 2005. 

 

Si diferenciem el tipus de contractació -temporal o indefinida- per sexes, s’observa que els 

percentatges tant d’homes com de dones de nacionalitat espanyola amb contractes indefinits 

supera molt lleugerament a la contractació indefinida de persones estrangeres (Gràfica 19). 

Malgrat això, podem afirmar que tampoc no hi ha diferències significatives en aquest 

aspecte, ja que en tots dos col·lectius, hi predomina la contractació temporal amb 

percentatges propers al 90% en tots els casos. 
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Gràfica 19. Tipus de contractació de la població de nacionalitat espanyola i de la població de 

nacionalitat estrangera a Sabadell l’any 2005 per sexe. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. Dades del 2005. 

 

3.1.2. Distribució de la població estrangera i amb nacionalitat espanyola per sectors 

ocupacionals 

El sector ocupacional és la variable que estableix més diferències entre persones estrangeres i 

persones de nacionalitat espanyola (Gràfiques 20 i 21). El sector industrial té un baix 

percentatge de població ocupada, tant estrangera com espanyola, ja que es tracta d’un 

sector que no genera nous llocs de treball a Sabadell i que, per tant, no necessita recórrer a 

l’arribada de mà d’obra estrangera, malgrat que sigui aquest últim col·lectiu, el que hi tingui 

més presència en termes percentuals.  

En el sector serveis és on s’ha produït la contractació majoritària en ambdós grups, tot i que 

la població amb nacionalitat espanyola presenta un percentatge més elevat, un 81,9% enfront 

d’un 70,42% de la població estrangera. 

La major diferència entre el col·lectiu de treballadors i treballadores de nacionalitat 

espanyola i el col·lectiu de treballadors/es de nacionalitat estrangera es troba en el sector 

de la construcció, ja que, en termes percentuals, les persones estrangeres contractades són 

les que hi tenen una major presència, gairebé la dupliquen. Més concretament un 20,7% 

davant un 11% corresponent a la població amb nacionalitat espanyola.  

Finalment, el sector agrícola, per la seva poca influència a la ciutat, recull un percentatge 

molt baix de contractes laborals, tot i que és més elevat, en termes percentuals, entre les 

persones estrangeres que entre el conjunt de la població de nacionalitat espanyola de 

Sabadell. 
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Gràfica 20. Distribució de la població estrangera de Sabadell per sectors ocupacionals. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. Dades del 2005. 
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Gràfica 21. Distribució de la població amb nacionalitat espanyola de Sabadell per sectors 

ocupacionals. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. Dades del 2005. 

 

3.1.3. Nivell de formació de la població contractada 

En ambdós col·lectius, estrangers i autòctons, hi predominen les persones amb estudis 

primaris, tot i que és el col·lectiu d’estrangers contractats el que té un percentatge superior, 

un 70,52% davant d’un 58,2% de la població autòctona. La població contractada amb estudis 

secundaris és molt menor, un 18,41% en el cas de la població estrangera i un 30,51% en el cas 

de la població de nacionalitat espanyola (Gràfiques 22 i 23).  

Així doncs, podem afirmar que la població nacional ocupada té un nivell formatiu 

lleugerament superior al de la població estrangera, ja que obté percentatges més elevats en 

estudis secundaris i superiors i percentatges més baixos en la categoria d’estudis primaris 

inacabats. Cal afegir, a més, que la situació és similar quan analitzem el nivell d’instrucció 

general de la població, tal i com s’observa al capítol dedicat a l’educació. Finalment, cal 

tenir en compte les dificultats d’homologació d’estudis mitjans i superiors amb que es troben 

les persones estrangeres.  
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Gràfica 22. Nivell d’instrucció de la població estrangera de Sabadell contractada l’any 2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. Dades del 2005. 
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Gràfica 23. Nivell d’instrucció de la població amb nacionalitat espanyola de Sabadell 

contractada l’any 2005. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Observatori del Treball del Departament de Treball i 
Indústria de la Generalitat de Catalunya. Dades del 2005. 

 

3.2. La població estrangera atesa al servei municipal d’ocupació Vapor Llonch 

El Vapor Llonch és l’equipament municipal que aglutina les polítiques actives a favor de 

l’ocupació de l’Ajuntament de Sabadell des de l’any 1991. Dues de les activitats principals 

són el Servei d’Orientació, que fa una funció d’intermediació laboral -informació, 

assessorament, orientació, suport a la formació i suport a la recerca de feina- i la Borsa de 

Treball, que posa en contacte a les persones que busquen feina amb les empreses que 

busquen treballadors i treballadores. 

Des de l’any 2000 s’ha quatriplicat el percentatge de persones estrangeres que són ateses al 

Servei d’Orientació del Vapor Llonch. Els majors increments s’han produït entre els anys 2000 

i 2001, -el col·lectiu d’estrangers va passar de representar un 6% a un 13% de les consultes-, i 

entre l’any 2001 i el 2002, -passant del 13% al 26%-. Des del 2002, el percentatge s’ha 

mantingut constant i, fins i tot, s’ha reduït en el darrer any, passant de 1.017 persones 

estrangeres ateses al 2003 a 862 el 2004 (Gràfica 24).  

Aquest augment de les necessitats d’assessorament laboral del col·lectiu d’estrangers 

coincideix amb l’increment del nombre de persones estrangeres residents a Sabadell. De 
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fet, és entre l’any 2001 i 2002 que creix exponencialment aquest col·lectiu a la ciutat. Tot i 

així, el percentatge de població estrangera que fa ús d’aquest servei en relació al total de 

persones usuàries -28%- és molt més elevat que el percentatge de població estrangera a 

Sabadell en relació al total de població del municipi –9,6%-. Així, el col·lectiu estranger 

apareix com a grup amb unes necessitats manifestes d’intermediació laboral superiors al 

conjunt de la població de Sabadell.  
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Gràfica 24. Evolució de la població de nacionalitat estrangera i de nacionalitat espanyola 

atesa al Servei d’Orientació en els darrers 5 anys. Sabadell 2000-2004. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vapor Llonch, Regidoria de Promoció Econòmica. 
Ajuntament de Sabadell. Dades del 2004. 

  

 
El perfil majoritari entre els atesos és un home, amb residència legal, de 25 a 44 anys i de 

nacionalitat equatoriana o marroquina.39

Pel que fa al nivell educatiu dels i les usuàries, la majoria de persones estrangeres en 

situació legal ateses no tenen estudis obligatoris, o bé, si en tenen, estan en un nivell 

equivalent al Batxillerat, COU o FP2. Entre les persones que no tenen autorització de treball 

predomina aquest segon grup i també els que tenen estudis universitaris.40

La majoria de persones estrangeres amb autorització de treball ateses al Servei provenen 

de l’Àfrica, i la majoria de les “sense papers” d’Amèrica. També és important el col·lectiu 

d’indocumentats provinents de l’Europa de l’Est que fan ús del Servei. De fet, aquestes 

dades encaixen amb el que s’afirma pel conjunt de Catalunya41: la situació d’irregularitat 

afecta especialment l’arribada del col·lectiu d’immigrants sud-americans més recents. També 

entre les persones originàries de l’Europa de l’Est hi ha un alt nivell d’irregularitat, degut a 

que són migracions recents que presenten creixements considerables (Gràfica 25). 

                                                 
39 Veure Taula 5 a l’Annex. 
40 Veure Taula 6 a l’Annex. 
41 Nadal, M. (2003). 
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Gràfica 25. Població estrangera atesa al Servei d’Orientació segons origen continental. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vapor Llonch, Regidoria de Promoció Econòmica. 
Ajuntament de Sabadell. Dades del 2004. 

 

També és interessant veure l’evolució per nacionalitats de la població estrangera atesa al 

Servei d’Orientació. Destaquem que entre els col·lectius atesos, l’equatorià i el marroquí 

són els que més han augmentat. Tot i que en termes relatius, el col·lectiu romanès ha 

experimentat un augment prou important (Gràfica 26) . 
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Gràfica 26. Evolució de la població estrangera atesa al Servei d’Orientació segon origen. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vapor Llonch, Regidoria de Promoció Econòmica. 
Ajuntament de Sabadell. Dades del 2004. 
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El col·lectiu d’estrangers fa un ús més alt del servei de Borsa de Treball del Vapor Llonch, que 

no pas del Servei d’Orientació. De fet, estan àmpliament sobrerepresentats en la Borsa de 

Treball, ja que una de cada quatre persones inscrites a la Borsa de Treball és estrangera i 

la majoria homes (Taula 2). L’ús que es fa de la Borsa de Treball on line és molt més baix. Cal 

tenir en compte que les persones estrangeres en situació irregular no poden formar part de la 

Borsa de Treball, únicament poden consultar anuncis i demandes. 

Pel que fa a les ocupacions preferents, i segons l’Informe del Vapor Llonch del 2004, 

predominen les ocupacions de baixa qualificació: homes (operaris, mosso de magatzem, peó 

de construcció, hostaleria) i dones (operàries, envasadores, neteja domèstica, auxiliar de 

geriatria a domicilis particulars). Els homes procedents del continent africà sol·liciten més 

ocupacions en l’àmbit de la construcció a diferència dels homes llatinoamericans, la principal 

sol·licitud dels quals és la d’envasador o d’operari de fàbrica. 

La inserció laboral a través del Vapor Llonch del col·lectiu d’estrangers en situació regular es 

fa majoritàriament a través d’ocupacions de baixa qualificació i amb molta temporalitat (el 

primer contracte és temporal i de molt curta durada i/o d’obra i servei). A més, s’acostuma a 

demanar disponibilitat total respecte a horaris. 

 

 Persones inscrites a la 

BT* 

Persones inscrites a la 

BT d’origen immigrant 

% Persones inscrites a 

la BT d’origen 

immigrant 

Homes 945 273 28,9 

Dones 1098 203 18,5 

Taula 2. Persones inscrites a la Borsa de Treball de Vapor Llonch. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Vapor Llonch, Regidoria de Promoció Econòmica. 
Ajuntament de Sabadell. Dades del 2004. 

 

*BT: Borsa de Treball (només s’hi poden inscriure les persones “amb papers”) 
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3.3. Autoocupació de la població estrangera a Sabadell 

Les següents dades pretenen analitzar quina és distribució dels diversos tipus específics 

d’activitats econòmiques regentades per persones estrangeres a la ciutat de Sabadell l’any 

2005, i específicament, sobre els set districtes municipals. Alhora, també hem considerat 

quins són els orígens i les nacionalitats d’aquestes persones. Les següents dades s’han extret 

a partir de la informació corporativa que ens ha cedit l’Ajuntament de Sabadell i 

concretament la Regidoria de Comerç i Turisme. 

 

3.3.1. Distribució al territori de les activitats econòmiques regentades per població 

estrangera  

Com es pot observar a la taula 7 adjuntada a l’Annex, el districte 1 (Centre i Sant Oleguer) 

compta amb el 33,66% de les activitats econòmiques regentades per persones estrangeres a 

Sabadell a data d’octubre de l'any 2005. Per tant, esdevé el sector amb més quantitat de 

negocis i activitats obertes i gestionades per població estrangera. Altres districtes amb una 

elevada presència d'activitats econòmiques regentades per persones estrangeres són el 

districte 2 (La Creu Alta, Can Puiggener i Togores) amb un 19,02%, i el districte 6 (La Creu 

de Barberà, Sud i Sant Pau), amb un 17,56%. La resta dels districtes de la ciutat es mou entre 

el 7,8% i el 10,73%. Només el districte 7 (La Serra i Est) compta amb un percentatge força 

baix, un 2,93%.  

Per tant, la distribució de les activitats econòmiques regentades per persones estrangeres no 

es correspon exactament a la distribució de la població estrangera pel territori. En primer 

lloc, respon a la distribució de l’activitat econòmica i comercial de la ciutat. Així doncs, el 

Centre, malgrat tenir un percentatge baix de població estrangera, és el sector amb major 

presència d’establiments regentats per persones estrangeres. Això es degut a que el Centre és 

el sector amb més oferta de serveis i comerços. En segon lloc, es produeix una certa 

correlació entre la distribució de població estrangera i la distribució de les activitats 

econòmiques en mans del col·lectiu estranger en els diferents sectors de la ciutat, ja que els 

districtes 2 i 6 concentren alhora molta població estrangera i moltes activitats econòmiques 

regentades per persones de nacionalitat estrangera.  

Aquesta concentració comercial pot respondre a la preferència de les mateixes persones 

immigrants que opten per comprar en negocis ètnics. Dins de l’autoocupació de la població 

immigrant trobem l’economia ètnica, com serien, per exemple, botigues d’artesania, 

d’alimentació, restaurants nacionals o ètnics, alguns bars, etc. No obstant, cal tenir en 

compte que qualsevol activitat empresarial gestionada per una persona immigrant no és 

economia ètnica. L’economia ètnica es basa en les iniciatives empresarials en què diversos 

aspectes claus del negoci, com la seva localització, inversió, mà d’obra, proveïdors, pautes 

de venta, distribució, publicitat... estan estretament lligats a la cultura i identitat dels seus 

promotors i clients i a les xarxes socials de la comunitat immigrant (Malgesini, G. i Gimenez, 

C. 2000). 
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El fet que aquests tipus de negocis siguin cada cop més presents a la ciutat ens indica que la 

població immigrada té capacitat emprenedora i demostra la seva voluntat d’arrelament a la 

ciutat. No obstant, aquest fet pot tenir com a conseqüència negativa la disminució de la 

interrelació entre persones d’origen divers, sobretot en el cas de les dones que no treballen 

remuneradament i no tenen altres espais d’interrelació, majoritàriament de procedència 

subsahariana i magribina. Així mateix, des de l’SCAI es constata la dificultat d’arribar a una 

part de les dones immigrants i immigrades, ja que surten poc de casa i només es relacionen 

amb persones del mateix origen. En aquest sentit sorgeixen iniciatives com les de l’Associació 

de Veïns d’Espronceda, que intenten acostar-se a aquest col·lectiu a través de tallers de 

cuina de diferents països.  

 

3.3.2. Tipologia de les activitats econòmiques 

Si analitzem el gràfic que mostra la tipologia de les activitats econòmiques regentades per 

persones de nacionalitat estrangera a Sabadell l’any 2005 (Gràfica 27), podem veure com són 

les activitats comercials les que tenen més presència a tot Sabadell, ja que suposen un 

31,71% sobre el total. Les activitats comercials engloben tot tipus de comerços, des de la 

venda de productes d’alimentació, fins a venda de roba i calçat, passant per perruqueries o 

drogueries, i evidentment, els basars. En segon lloc, hi trobem altres serveis, principalment 

locutoris. I en tercer lloc, les activitats econòmiques relacionades amb el turisme i la 

restauració, és a dir, allotjaments, hostaleria i restauració. Aquests dos últims tipus 

d’activitats econòmiques representen un 22,44% i un 17,07% sobre el total. També 

destaquem, tot i que en menor mesura, els serveis professionals, que compten amb un 

9,27%. Cal dir que aquests serveis professionals són formats bàsicament per personal docent, 

entre d’altres activitats, com serveis financers i comptables o traductors i intèrprets, però 

són poc presents a la ciutat.  

Pel que fa a les altres categories, molt menys representades a la ciutat, el sector industrial 

comprèn bàsicament la indústria tèxtil. El sector de la construcció inclou les instal·lacions, 

reparacions, etc... El sector sanitari té present el col·lectiu de professionals mèdics de 

diferents tipus, ja siguin de medicina general o alternativa i també odontòlegs. I finalment, la 

tipologia menys present són les activitats recreatives, és a dir, activitats relacionades amb 

l’espectacle. Aquestes categories d’activitats econòmiques, que hem enumerat de forma 

descendent segons el seu pes percentual, es mouen entre un 1,95% i un 6,34% sobre el total 

de comerços i d’activitats regentades per persones estrangeres. 
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Gràfica 27. Tipologia d’activitats econòmiques regentades per 

Sabadell.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria de Comerç i Turism
Dades de l’octubre del 2005. 

 

Si analitzem ara les diferents tipologies d’activitats econòmique

d’origen estranger a Sabadell fins l’octubre de l’any 2005 concre

podrem veure quin és el tipus d’activitat econòmica més abundant e

general es reprodueix en cada districte. És a dir, si són les activitat

abunden als diferents districtes. 

Per començar, al districte 1 (Gràfica 28), que inclou els sectors Cen

que les activitats comercials són les que hi tenen més presèn

professionals compten, en aquest districte, amb un nombre basta

oberts. Tot i que aquesta afirmació podria sobtar, cal tenir presen

inclou entre altres ocupacions, el personal docent. Per aquest mo

bona part d’aquestes activitats econòmiques corresponen a acadèm

d’aquestes dues tipologies, les activitats econòmiques més presen

serveis i el turisme i la restauració.  

En el districte 2 –La Creu Alta, Can Puiggener i Togores- (Gràfica 29)

activitats comercials, que en aquest cas tenen la mateixa pres

econòmiques relacionades amb el turisme i la restauració i els alt

hem comentat, corresponen majoritàriament a locutoris. En menys

ha presència del sector de la construcció. En canvi, i a diferència

activitats relacionades amb els serveis professionals ni tampoc amb le
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Al districte 3 (Gràfica 30), Ca n’Oriac, Nord i Sant Julià, segueix la forta presència, però en 

menor quantitat, d'activitats comercials i també d'altres serveis. També hi ha una petita 

representació d'activitats relacionades amb el turisme i la restauració i el sector de la 

construcció. En canvi, no apareix cap establiment d'activitats recreatives, de sector 

industrial, sanitari o serveis professionals. 

Pel que fa al districte 4 (Gràfica 31), La Concòrdia, Can Rull i Berard, el tipus d'activitats 

amb més presència són, en igual mesura, les activitats comercials, la restauració i turisme i 

altres serveis. En aquest districte no hi ha altres tipus d'activitats, només un establiment 

sanitari. 

Al districte 5 (Gràfica 32), Gràcia, Can Feu i Oest, hi són presents tots els tipus d'activitats 

econòmiques recollides, excepte el sector de la construcció, però amb xifres molt reduïdes. 

Només les activitats comercials compten amb un considerable nombre d’establiments oberts 

en aquesta zona. 

Al districte 6 (Gràfica 33), La Creu de Barberà, Sud i Sant Pau, hi destaquen també una forta 

presència d'activitats comercials i d’altres tipus de serveis (locutoris). També hi trobem 

presència del sector industrial amb quatre centres econòmics. Pel que fa a la resta 

d’activitats, el nombre és molt baix o bé inexistent, com les activitats recreatives o el sector 

sanitari. 

I per últim, al districte 7 (Gràfica 34), La Serra i Est, és el districte amb menys activitats 

econòmiques de Sabadell. Tant sols hi són presents tres comerços, un establiment relacionat 

amb el turisme i la restauració, un altre dedicat al sector industrial i finalment, una última 

activitat englobada a la categoria d’altres serveis. 

Així doncs, constatem que les activitats comercials són les més presents arreu de la ciutat 

a tots els set districtes municipals, amb major o menor mesura. Destaquem també com els 

districtes 1 i 2 són els més actius de la ciutat en aquest sentit, ja que disposen de més 

activitats obertes i de més varietat. La resta de districtes, si bé a tots ells hi trobem 

activitats econòmiques regentades pel col·lectiu estranger, bàsicament activitats comercials 

juntament amb els altres serveis i el turisme i restauració, generalment no en trobem de tots 

els tipus analitzats.  
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Gràfiques de les tipologies d’activitats econòmiques regentades per persones estrangeres 

per districtes:  
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Gràfica 28. Districte 1.     Gràfica 29. Districte 2.  
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 Gràfica 30. Districte 3.    Gràfica 31. Districte 4. 

 

 

 

Llegenda: 1. Activitats comercials; 2. Turisme i restauració; 3. Activitats recreatives; 4. Sector 
construcció; 5. Sector industrial; 6. Sector sanitari; 7. Serveis professionals i 8. Altres serveis 
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 Gràfica 32. Districte 5.     Gràfica 33. Districte 6. 
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Llegenda: 1. Activitats comercials; 
2. Turisme i restauració; 3. 

Activitats recreatives; 4. Sector 
construcció; 5. Sector industrial; 6. 

Sector sanitari; 7. Serveis 
professionals i 8. Altres serveis 

 Gràfica 34. Districte 7. 
 

Fonts de les gràfiques 29-31: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria de Comerç i Turisme. 
Ajuntament de Sabadell. Octubre 2005. 

 
 

Seguidament, a la Taula 4, hem fet constar els cinc tipus d’activitats econòmiques 

regentades per persones estrangeres que més s’han implantat a la ciutat de Sabadell l’any 

2005. Com es pot veure, en primer lloc, són els locutoris, 38 arreu de la ciutat, els que 

encapçalen aquesta llista. En segon lloc, hi trobem les activitats relacionades amb els serveis 

de restauració, amb un total de 31 establiments. En tercer lloc, hi ha els basars que sumen 

20 establiments i per últim tenim el personal docent i la confecció amb 11 establiments per 

a cada tipus. 

És interessant fixar-se en els percentatges que sumen aquestes activitats a cada districte. 

D'aquesta manera veiem com, en pràcticament tots els districtes, aquests cinc tipus 

d'activitats econòmiques superen més de la meitat d'establiments oberts per persones 

estrangeres. Als districtes 1, 2, 3 i 6 el percentatge està al voltant del 50%, el districte 4 ja 

es troba al 68%, i el districte 7 supera de llarg aquest percentatge, situant-se per sobre del 

80%. Només el districte 5 no arriba a la meitat, però obté un percentatge prou elevat, un 

47%. Podem afirmar, doncs, que aquests tipus d'establiments representen bona part de les 

activitats econòmiques regentades per persones estrangeres més presents a la ciutat. 
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 Districtes 

Activitats 1 2 3 4 5 6 7 Total 

Basars 4 3 1 4 2 4 2 20 

Confecció sèrie peces vestir 2 2   2 4 1 11 

Locutori 11 9 4 6 2 8 1 38 

Personal docent 9    1 1  11 

Serveis restauració 12 7 3 5 1 2 1 31 

Total 38 21 8 15 8 19 5 111 

% s/ total districte  55,07  53,85  50,00  68,18  47,06  52,78  83,33  54,15 

 

Taula 4. Activitats econòmiques regentades per persones estrangeres més presents a 

Sabadell. Distribució per districtes. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria de Comerç i Turisme. Ajuntament de Sabadell. 

 

A través del proper mapa, podem observar la distribució de les activitats econòmiques més 

presents a la ciutat per cada un dels set districtes de Sabadell.  
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Figura 2. Activitats econòmiques regentades per persones estrangeres més freqüents a 

Sabadell. Distribució per sectors. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria de Comerç i Turisme. Ajuntament de Sabadell. 
Dades de l’octubre de 2005. 

 

 

 

 

Per finalitzar aquest apartat, es presenta l’origen de les persones estrangeres que regenten 

aquestes activitats econòmiques (taula 5).  

Els basars, confecció de peces de vestir, locutoris, personal docent i 
serveis de restauració representen el 54 % del total d’activitats 

regentades per persones immigrants  

D’entre els principals negocis a Sabadell s’observen diferències segons el lloc de procedència 

de la persona que regenta el negoci. No es tracta de diferències significatives, degut al baix 

nombre de persones que han obert negocis propis, però en tot cas indiquen tendències de 

com es distribueixen aquestes activitats segons l’origen.  

En primer lloc, cal destacar que, malgrat que el col·lectiu de xinesos és un percentatge baix 

–4,1%- dins el conjunt del col·lectiu estranger a Sabadell, és el col·lectiu amb un major 

nombre de persones que ha obert un negoci propi. Els tipus de negoci principal són els serveis 

de restauració, els basars i la confecció de peces de vestir.  

El col·lectiu marroquí principalment ha obert locutoris i basars. El mateix succeeix amb 

grup equatorià i les persones procedents de la resta de països d’Amèrica del Sud i Amèrica 
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Central. Tot i així, en aquests darrers també és molt important la seva presència en els 

serveis de restauració. Cal destacar que el col·lectiu equatorià té una baixa representació tot 

i que és un dels col·lectius estrangers més nombrosos a Sabadell. 

La població que arriba de la Unió Europea es concentra principalment en activitats de 

personal docent. Bàsicament es tracta de persones que provenen del Regne Unit. Per tant, es 

pot deduir que exerceixen molt probablement de mestres d’idiomes.  

El negoci obert per estrangers amb més diversitat d’origen de procedència són els locutoris. 

És l’únic sector entre els cinc on trobem representació paquistanesa i també d’una gran 

diversitat de països de l’Àfrica.  

 

 Basars 

Confecció 

peces de 

vestir Locutori 

Personal 

docent Restauració 

Total  

(cinc 

tipologies) 

Total  

(Totes les 

tipologies) 

Xina 8 8 7 1 13 37 44 

Marroc 5 2 11 0 3 21 29 

Resta d'Àfrica 0 0 11 1 0 12 15 

Unió Europea (15) 3 0 1 8 5 17 23 

Equador 1 0 3 0 0 4 4 

Resta Amèrica del 

sud i central 2 0 4 1 5 

12 24 

Bòsnia i Hercegovina 0 0 0 0 1 1 1 

Pakistan 0 0 4 0 0 4 5 

Taula 5. Distribució dels principals comerços regentats per persones estrangeres segons 

l’origen geogràfic del titular. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria de Comerç i Turisme. Ajuntament de Sabadell. 
Dades de l’octubre de 2005. 

 

 

Descripció i valoració de les aportacions fetes pels diferents agents socials 

3.4. La centralitat del treball 

La majoria dels agents socials vinculats al món del treball, -sindicats, col·lectiu d’empresaris 

i agents municipals del servei d’ocupació-, coincideixen en que el treball ocupa un lloc 

central en la vida de les persones, i en especial entre el col·lectiu immigrant, ja que la 

recerca d’una feina digna és la principal raó que motiva la decisió d’emigrar.  

La mayoría de los que venimos estamos en un momento en que en nuestros países no 

hay nada. Llegamos aquí porque allá es muy difícil vivir. Allá podías estar trabajando 

durante quince horas seguidas, como de repente encontrarte sin trabajo. Y si no te 
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gusta, hay mucha más gente dispuesta a hacer tu trabajo. Y aquí llegar y encontrar 

trabajo, tener una estabilidad, ya es otra cosa muy distinta.42

En África todo el mundo tiene casa, familia... pero el problema es que no hay trabajo 

ni empresas, no hay nada! No podemos hacer nada y hemos de marchar!43

 

La falta de treball esdevé el problema més important un cop s’arriba al país de destí, i del 

qual se’n deriven un seguit de dificultats, com la manca d’habitatge i de recursos per a la 

supervivència. A més, l’estabilitat jurídica dels treballadors estrangers depèn de la seva 

situació laboral: l’atorgament o la renovació de permisos acostuma a anar lligat amb la 

possessió d’un contracte de treball. Per tant, la precarietat laboral és un factor que dificulta 

la inserció d’aquest col·lectiu a la societat.  

La principal demanda a Càritas que fan les persones sense recursos és una ocupació, a 

diferència d’èpoques anteriors en que les persones més necessitades recorrien a Càritas 

buscant roba o menjar. Actualment el col·lectiu majoritari atès són persones immigrants que 

busquen en l’ocupació la sortida als seus problemes; en paraules d’una treballadora social 

d’entitat, -“no volen el peix, sinó que volen la canya”. 

El treball és, en conseqüència, un factor essencial en el procés d’integració de la persona 

immigrant a la societat de destí. No obstant, el dret a treballar d’una persona immigrant 

només es reconeix en el cas de que disposi d’un permís de treball. En cas contrari, únicament 

es pot inserir laboralment a través de l’economia submergida.  

Finalment, cal tenir en compte que la centralitat del treball difereix en funció del model 

migratori. Entre gran part de les dones africanes que arriben per la via del reagrupament 

familiar la cerca d’ocupació no és el motiu de l’emigració. Un cop al país receptor l’ocupació 

passa a ser una necessitat i una obligació per la supervivència econòmica. No passa així amb 

les dones procedents d’altres orígens, que tenen clar des de l’inici el motiu laboral de la seva 

arribada. 

Les dones equatorianes emigren sabent que hauran de treballar. Però moltes dones 

marroquines, gambianes i senegaleses, no. Elles arriben per la reagrupació familiar, i 

creuen que no treballaran, que es quedaran a casa amb els fills. I això no passa. 

Arriben aquí i la realitat és que la seva parella no guanya tant, i necessiten un altre 

sou per mantenir-se.44

  

3.5. L’economia submergida a Sabadell 

Les dades estadístiques ens permeten aproximar-nos a l’economia visible, però deixen sense 

reflectir un sector amb àmplia presència de treballadors i treballadores immigrants: 

l’economia submergida. La manca de dades, per raons òbvies, fa necessari partir de les 

                                                 
42 Membre de l’Associación de Uruguayos El Nido. 
43 Dona immigrant de Senegal.  
44 Reprentant sindical de CC.OO. 
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visions de persones del món sindical i empresarial, així com d’entitats socials que tenen 

contacte amb persones immigrants, per copsar l’abast del problema.  

Els sindicats majoritaris de Sabadell, CCOO i UGT, així com l’equip d’assessorament legal de 

l’SCAI i el grup de professionals de Càritas coincideixen en que l’economia submergida té 

una presència important a Sabadell, on hi treballen sense contracte laboral moltes persones 

immigrants. Això obre les portes a la sobreexplotació, denunciada per les mateixes persones 

immigrants, ja que el treballador o treballadora es troba indefens o indefensa davant 

l’impagament del salari o condicionals laborals extremes; segons Càritas, una feina sense 

contracte vulnera tots els drets dels treballadors/res. Des de l’SCAI es comparteix aquesta 

opinió i s’insisteix en la necessitat de denunciar els casos d’explotació laboral.  

Malgrat que el procés de normalització laboral va permetre contractar a aquelles persones 

que estaven treballant “sense papers”, bona part de l’empresariat no va fer ús dels 

mecanismes existents per contractar persones immigrants en condicions regulars i moltes 

van ser acomiadades.  

A nosaltres el que més ens preocupa són els treballadors immigrants que treballen 

sense contracte. Tot i que no podem tenir dades al respecte, s'ha de suposar que una 

immensa majoria de treballadors immigrants de Sabadell i la comarca estan treballant 

en l'economia submergida. Cosa que sembla il·lògica. Amb les lleis d'estrangeria 

actuals, hauria de ser més fàcil que empresaris i treballadors es posessin d'acord per a 

regularitzar la situació.45  

Hay casos en que, a lo mejor, de seis meses que se trabaja sólo cobran los primeros 

meses y les dicen que ya cobraran los otros meses, ya se lo pagaran y nunca le pagaran. 

(...) Por eso, siempre aconsejamos que se denuncie. Hemos tenido algunos casos de 

empresarios que hemos tenido que pararles los pies porque cogen a una persona sin 

papeles, le hacen trabajar, le pagan la primera vez, la segunda vez y después dicen “ya 

te pagaré más tarde...” y le paga medio salario, y al final, quizás nunca se lo paga y la 

gente se cansa y se va. Y cuando se va, coge a otro. Empresarios así, hay. Aquí mismo 

en Sabadell.46  

 

El motiu de fons de la no contractació formal de persones immigrants en situació irregular és 

el benefici privat d’alguns empresaris, ja que aquests tenen la seguretat que altres persones, 

també amb necessitat de treballar i en situació irregular, ocuparan un lloc de treball sense 

garanties ni drets laborals mínims. Al mateix temps això té un efecte pervers: perjudica als 

treballadors en situació legal tot disminuint les seves condicions laborals. Al seu torn, aquests 

treballadors afectats poden percebre els treballadors irregulars com a culpables d’una 

situació, de la que en realitat, en són els primers perjudicats.  

                                                 
45 Representant sindical d’UGT. 
46 Representant de l’SCAI. 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

85

Els empresaris necessiten d’un gruix d’immigració important per poder pressionar els 

treballadors autòctons. És com una espasa de Damocles que serveix per empitjorar les 

condicions laborals de tothom47. 

 

El treball irregular es produeix majoritàriament, segons la percepció d’aquests agents 

socials, en empreses petites, que funcionen com a subcontractades, especialment en l’àmbit 

de la construcció, i amb persones o famílies que contracten per al servei domèstic, ja que és 

més difícil que actuï la Inspecció de Treball. 

 

3.6. Dificultats per trobar feina 

El col·lectiu de persones immigrants “sense papers” és el que es veu afectat en major mesura 

per les dificultats de trobar feina, i quan la troben, és dins el sector de l’economia 

submergida. Així ho expressen les pròpies persones immigrants, per a les quals la falta de 

“papers” i el desconeixement de l’idioma són els factors que més dificulten trobar una 

feina. Càritas també confirma que la situació legal és fonamental en el procés d’inserció 

laboral, ja que la major part de població que acull són persones immigrants “sense papers”.  

La dificultat per trobar feina entre el col·lectiu d’immigrants pren diferents connotacions en 

funció del gènere. Segons la visió d’un dels membres de l’equip d’assessorament legal i 

laboral de l’SCAI, en situacions d'irregularitat, les dones tenen més possibilitat de trobar feina 

que no pas els homes, ja que es poden ocupar en l'àmbit del servei domèstic i d’atenció i cura 

de gent gran, que és on es troba gran part de l’economia submergida. No obstant, el parer de 

diverses dones de Sabadell, tant immigrants com autòctones, no és el mateix. Aquestes 

opinen que és més difícil per a les dones trobar feina, sobretot si no disposen de residència 

legal. En algunes ocasions s’ofereixen treballs vinculats a la prostitució ja que es pressuposa 

que les dones immigrants de determinats orígens estan sempre disposades a acceptar-los. Al 

Centre d’Atenció a la Dona, hi han acudit dones procedents de l’Europa de l’Est que han 

vingut enganyades per una xarxa de prostitució. No obstant, són pocs els casos detectats, 

possiblement per la dificultat que tenen aquestes dones de recórrer a un centre d’aquest 

tipus. 

Cuando tú dices que no tienes papeles aparecen un montón de trabajos, pero ¿cuáles 

son? Eres una brasileña, estás aquí y no tienes papeles, ¿qué vas a hacer? Te hacen 

muchas propuestas para trabajar en clubs, te ven como una persona que... Yo no soy, 

yo he venido para acá, tengo mi pareja, soy madre. Es que la gente te propone...  

como si estuviera segurísima que tú vas a aceptar.48

 

Un altre aspecte que dificulta la inserció laboral de les dones, tan immigrants com 

autòctones, són les dificultats de conciliar la vida laboral i familiar; la dona anteposa la 

                                                 
47 Representant sindical d’UGT. 
48 Dona immigrant de Brasil. 
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família a la seva vida laboral el que es tradueix en dificultats per trobar una feina compatible 

amb les responsabilitats familiars. De totes maneres, cal especificar que les dones solteres o 

que tenen la família en el país d’origen, moltes d’elles sud-americanes, no es veuen tant 

constrenyides pel treball domèstic, el que fa que puguin acceptar ocupacions que exigeixen 

moltes hores de disponibilitat. 

Aquesta dificultat també es deu a que ha de ser la dona la que ha de conciliar la vida 

laboral amb la familiar. La dona continua portant el pes de la casa. I això dificulta 

trobar feina, perquè ha de ser una feina que vagi bé per combinar amb la resta de 

funcions que has d’anar desenvolupant.49

 

Hi ha països on el repartiment de tasques, treball assalariat i treball domèstic, és més rígid, 

com certifiquen dones de Brasil, Xile, Xina, Marroc i Senegal. No obstant, les mateixes dones 

especifiquen que no tots els homes i les dones estrangers/res segueixen els mateixos patrons 

de repartiment del treball remunerat i domèstic, sinó que depèn del seu nivell de formació i 

de la seva classe social.  

En algunes ocasions, per a les dones immigrants, el canvi de país suposa l’obertura de nous 

horitzons i possibilitats de les que tenien als seus països d’origen, sobretot per la incorporació 

al mercat de treball. Tot plegat pot generar conflictes de gènere.  

En mi país hay otro tipo de mujeres más cerradas. Ahora veo que como mujer podría 

hacer otro tipo de cosas. Yo no conozco otros países, pero cuando he venido para acá y 

he visto como es la mujer europea, la cultura de aquí, hay mucha libertad.50

Los hombres no quieren que las mujeres tomen libertad e independencia como las 

mujeres europeas. Hay muchos conflictos en casa, porque tú quieres vivir como una 

mujer europea, que trabaja, que gana dinero y el hombre no quiere.51

 

El treball esdevé un factor molt important per afavorir i potenciar l’emancipació de la dona i, 

a la vegada, per assegurar l’economia d’aquelles famílies en les que la dona és la principal 

aportadora d’ingressos a la llar. 

 

3.7. Vies de contractació de la població immigrant 

Actualment hi ha dues vies per tal de contractar població estrangera des del país d’origen: 

l’oferta laboral nominativa i el contingent. No obstant, l’ús que se’n fa a Sabadell és molt 

reduït; fins i tot aquest any 2005 no s’ha renovat el contingent anual.  

Des del Vapor Llonch es considera que hi ha bones experiències de contractació en origen a 

Sabadell, que han permès cobrir demandes de mà d’obra en determinats sectors. 

L’empresariat destaca les experiències en el sector del metall-mecànic de la ciutat, on s’ha 

                                                 
49 Assistent social del Centre d’Atenció a la Dona.  
50 Dona immigrant de Brasil. 
51 Dona immigrant de Senegal. 
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contractat persones provinents de països de l’Europa de l’Est, per tal de cobrir la falta de mà 

d’obra qualificada del sector.  

Malgrat l’existència d’experiències puntuals positives, l’eficàcia en general dels mecanismes 

de contractació en origen és qüestionada tant pel sector empresarial de Sabadell com pels 

sindicats majoritaris a la ciutat i l’SCAI. En primer lloc, cal que el país d’emigració tingui un 

conveni amb Espanya, i actualment n'hi ha molt pocs que en tinguin. Segons l’empresariat i 

l’SCAI són vies que només poden utilitzar les grans empreses; ni les petites ni les mitjanes 

empreses ni l’empresariat individual es poden permetre tenir oficines de recerca i 

contractació als països d’origen de la immigració. 

En segon lloc, el procés de contractació en origen requereix un període llarg de temps, al 

voltant dels sis mesos, el que fa que sigui difícilment adaptable a les necessitats de la 

producció de les empreses, les quals canvien ràpidament. D’altra banda, segons els sindicats, 

pot resultar contradictori recórrer a tercers països per buscar treballadors i treballadores 

quan ja n’hi ha molts que estan treballant aquí de forma il·legal.  

Segons els agents socials, el fet que existeixin una sèrie d’inconvenients no invalida el 

mecanisme en sí, sinó que posa de manifest la necessitat d’una reforma; adequar-lo a 

aquells sectors que en poden fer un millor ús. Així, per exemple, des dels sindicats es proposa 

que es podria utilitzar en el cas de treballs temporals –bàsicament per campanyes agrícoles- i 

facilitar-ho al col·lectiu d’estrangers que ja es troba al país. 

Tots els agents socials vinculats al món del treball coincideixen en que la major part de la 

contractació de la població immigrant es produeix a Sabadell mateix i en gran mesura a 

través de la xarxa social de les pròpies persones immigrants.  

En la contractació de les persones immigrants es produeix sovint una discriminació en funció 

del seu origen geogràfic. El discurs del sector empresarial és contradictori. En un primer 

moment predomina el discurs políticament correcte, ja que s’afirma que només es valoren les 

competències formatives a l’hora de contractar un treballador/a. No obstant, després es 

reconeix que es té en compte la procedència de la persona i, per tant, entren en joc una 

sèrie d’estereotips i prejudicis sobre l’adequació de les persones d’un determinat origen 

geogràfic i perfil cultural amb un tipus de feina concreta. Així doncs, els estereotips i 

prejudicis sobre les persones immigrants són la base de la discriminació en la contractació.  

Jo veig que s’està movent molt per perfil. Un perfil d’un immigrant de països no 

comunitaris va molt cap algunes a feines vinculades a la construcció i un perfil d’un 

immigrant sud-americà va cap a altres tipus. És a dir, no va tant pel que és formació, 

sinó per perfil sociocultural. En alguns casos sí que allà ja treballaven d’això, però 

en molts casos és només que per perfil sociocultural s’hi adapten més bé. I perquè 

aquí també la gent valora més o no se sent tant incòmode si et serveix la taula 

segons qui.52

                                                 
52 Tècnic de la Cambra Oficial de Comerç de Sabadell, a títol personal. 
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Un xinès a la construcció, n’heu vist gaires? I un del país de l’Est que posi un 

restaurant de menjar del país de l’Est és complicat. En canvi, parles amb empresaris 

de la construcció i els alicatadors i et diuen que els dels països de l’Est estan molt 

especialitzats i contents.53

 

Tant els professionals de la Cambra de Comerç com del Vapor Llonch constaten que aquests 

estereotips i prejudicis s’originen en base a les experiències prèvies de l’empresariat amb una 

persona immigrant d’un determinat col·lectiu i els comentaris fets per part d’altres 

empresaris o empresàries, de manera que s’associa el comportament d’una persona amb el de 

tot el grup i s’espera que la persona immigrant d’una determinada procedència actuï en 

funció de les característiques atribuïdes al col·lectiu.  

M’han arribat comentaris de que els africans de color que hi ha molta gent que els 

prefereix perquè són més pencaires que cap altre.54

Depèn de com ha anat i de l’experiència de cadascú o dels companys. Si arriba un 

immigrant i ja n'han tingut un i va bé, no els importa mentre coincideixi el perfil. Però 

si han tingut una mala experiència, llavors ja no se’n refien. Son prejudicis no tant en 

sentit de que no es volen immigrants, sinó segons el col·lectiu i les experiències. Uns sí 

i els altres no, segons com els hi va.55

 

D’altres vegades, el fet de ser una persona immigrant pot afavorir la contractació, ja que hi 

ha empresaris que creuen que les persones estrangeres són més submises i menys 

reivindicatives a l’hora de treballar. Per tant, si bé no hi ha discriminació en la 

contractació, sí que n’hi ha en les condicions laborals. 

Segons l’experiència de dones autòctones i immigrants de Sabadell, el mateix succeeix en el 

sector del servei domèstic, on molts cops la contractació es produeix de forma informal. Per 

una banda, hi ha casos de discriminació en l’accés de les dones immigrants al servei 

domèstic, ja que hi ha molts empleadors i empleadores que tenen preferència per dones 

autòctones. D’altra banda, també hi ha casos en que s’opta per les dones immigrants perquè 

fan la mateixa feina a un cost més baix i estan disposades a treballar d’“internes”, el que 

implica moltes hores de feina i impossibilitat de mantenir relacions familiars i socials.  

He visto anuncios de trabajo aquí en Sabadell que dicen “preciso señora española para 

faenas domésticas”. Señora española lo ponen en negrita. Otras veces se pide que sea 

inmigrante porque si yo le pido diez euros por el trabajo y la otra se lo hace a 

cinco...56

                                                 
53 Ibíd. 
54 Tècnic de la Cambra Oficial de Comerç de Sabadell, a títol personal. 
55 Tècnica del Vapor Llonch. 
56 Membre de la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns d’Espronceda.  
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3.8. Discriminacions en les condicions laborals 

Si bé els agents socials del sector empresarial afirmen que la discriminació per raó d’origen 

pel que fa a les condicions laborals, no és una actitud generalitzada entre l’empresariat, des 

de  l’SCAI es denuncia que aquesta discriminació és una pràctica freqüent que afecta la 

població immigrant. En moltes ocasions la feina que realitzen no es correspon amb el 

contracte i la nòmina que reben. És dir, la retribució és inferior al nivell de qualificació i de 

responsabilitat del lloc de treball.  

D'altra banda, arriben a l’SCAI molts casos de persones que tenen un contracte laboral 

inferior a les hores realment treballades. Aquests casos es produeixen també entre persones 

autòctones, però és sobretot el col·lectiu immigrant el que pateix aquesta mena de 

discriminacions i abusos per part d'un sector de l'empresariat.  

Sí, le pasa a una persona de aquí, que trabaja ocho horas con un contrato de cuatro, 

pero le pasa a una, mientras encuentras a cinco que son extranjeros.57

 

Com a conseqüència d'aquestes pràctiques, la població immigrant pateix discriminacions 

salarials, ja que, per una banda, en ocasions desenvolupen tasques amb més responsabilitat 

de les que haurien d'assumir segons el seu contracte i salari. I per altra, degut a les 

condicions contractuals, cotitzen menys hores de les que realment treballen, per tant, es 

redueix el seu salari diferit, ja que en cas de rebre algun subsidi d'atur, invalidesa o jubilació, 

cobraran menys del que els correspondria.   

Si tu trabajas como oficial y te pagan como un peón se hace para pagar menos y 

sobretodo para cotizar menos a la Seguridad Social. A quien se le hace un contrato de 

cuatro horas y hace ocho, se le pagan las ocho horas, pero se paga en negro. Pero al 

cotizar a la Seguridad Social, esto representa media jornada. Aquí, quien sale ganando 

es el empresario y quien sale perjudicado, el extranjero. Y si luego tienen un accidente 

de trabajo o se quedan en el paro, ¿qué es lo que cobrará? Una miseria.58

 

Des de l’SCAI s’anima a denunciar les discriminacions laborals, tot i que de vegades això 

impliqui la pèrdua de la feina com a represàlia. Així li succeí a un immigrant marroquí: 

Yo por ejemplo, actualmente estoy pendiente de juicio con la empresa donde 

trabajaba. El caso era un caso de discriminación muy flagrante, porque era una 

empresa multinacional, y había tres técnicos de mantenimiento, dos españoles y un 

inmigrante, yo mismo. Me trataban de una manera totalmente diferente que a los 

españoles, a nivel del derecho laboral. Era un caso de subrogación, una empresa 

multinacional había comprado la pequeña empresa donde trabajaba de técnico de 

mantenimiento. Tenia un contrato indefinido con la pequeña empresa y la 

multinacional, la nueva empresa, cambió las condiciones de trabajo, me dio más 

                                                 
57 Representant de l’SCAI.  
58 Ibíd. 
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trabajo, más locales de mantenimiento pero ni un duro más. Tenía que pedir el 

respeto de mis derechos y lo he hecho legalmente y ellos no han podido tragar eso. La 

mayoría de trabajadores son inmigrantes, casi un 90 y pico %. Me han dicho que es la 

primera vez que un inmigrante se atreve a pedir sus derechos legalmente. Esperando 

el juicio me llega una carta de despido. Eso para mí es una discriminación.59

 

Una pràctica que, segons les persones immigrants, és freqüent entre l’empresariat és negar el 

dret a disposar del contracte de treball o bé, enganyar a les persones immigrants fent-los 

firmar documentació que no entenen, com per exemple, el seu propi saldo o finiquito. Per 

poder evitar aquest tipus de situacions, es destaca la importància primordial del coneixement 

de l’idioma i dels drets laborals. 

 

Finalment, cal tenir en compte que les majors discriminacions en les condicions laborals i 

vulneració de drets es produeixen, com afirmen els diferents agents socials, en l’economia 

submergida. Es tracta habitualment de feines temporals, esporàdiques, sense cap garantia de 

continuïtat de la relació laboral ni de drets laborals.  

 

3.9. Sectors ocupacionals que ocupa la població immigrant 

Els diferents agents socials vinculats al món del treball coincideixen en que els principals 

sectors laborals que ocupen població immigrant a Sabadell són la construcció, els serveis i la 

restauració. No totes les persones immigrants es troben igualment representades a cada 

sector, sinó que, segons la percepció de l’empresariat i de l’SCAI, els marroquins/es i les 

persones dels països de l’Est es concentren a la construcció, essent els segons 

treballadors/es qualificats, mentre que els primers, en general, es diu que no tenen formació 

específica. D’altra banda, en el sector serveis predomina la població llatinoamericana.  

Aquesta segregació ocupacional per origen és deguda a diversos factors. En primer lloc, 

actuen els estereotips i prejudicis d’una part de l’empresariat i de la societat respecte els 

diferents col·lectius d’immigrants, -dels quals hem parlat anteriorment-. En segon lloc, les 

xarxes socials que els i les immigrants utilitzen l’hora de buscar feina retroalimenten la 

segregació.  

Hi ha un tercer factor, de tipus institucional, que afavoreix la segregació ocupacional de les 

persones immigrants: els permisos de treball només es concedeixen per aquelles ocupacions 

on no hi ha oferta de mà d’obra autòctona60 i sovint el permís no permet treballar en 

qualsevol àmbit laboral. Des de l’SCAI es destaca que la majoria de permisos tramitats en el 

procés de normalització laboral han estat limitats. En aquests casos hi ha la possibilitat de 

sol·licitar una modificació de la limitació de sector de producció en el permís de treball, però 

tant sols és possible fer-ho després de sis mesos. Això genera l’adscripció de les persones 

                                                 
59 Home immigrant del Marroc.  
60 Es sotmeten a l’examen de la Situació Nacional d’Ocupació. 
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immigrants a ocupacions de baix nivell de qualificació i també pot dificultar el fet de trobar 

feina, ja que estan vedats la resta de sectors ocupacionals.  

Un darrer factor que influeix en la concentració de població immigrant en llocs de treball en 

la seva majoria no qualificats és la percepció majoritària de l’empresariat sabadellenc 

sobre el nivell de formació d’aquest sector de la població. Es pressuposa que tenen un 

nivell de formació molt baix i que, per tant, només poden fer feines de tipus manual.  

El problema és que arriba gent sense formació, que només tenen les dues mans per a 

treballar i que busquen feines manuals.61

 

Segons l’empresariat, els sectors on es concentra el col·lectiu immigrant són molt cíclics i, 

per tant, les persones immigrants són les més afectades per les conjuntures econòmiques i la 

demanda de treball estacional. Això provoca que aquest col·lectiu sigui el primer en 

beneficiar-se en termes de llocs de treball en un moment d’expansió econòmica o de 

“temporada alta” de determinats sectors, però també el primer en patir atur en moment de 

recessió.   

Finalment, segons el sector empresarial, la població immigrant no és la causa de l’atur que 

pateix la població autòctona, ja que no hi ha una relació entre major arribada de població 

immigrant i augment de la taxa d’atur. Les dades estadístiques corroboren aquesta informació 

ja que l’evolució de l’arribada i la presència de persones estrangeres a la ciutat de Sabadell i 

l’evolució de la taxa d’atur entre la població autòctona segueixen tendències diferents, cosa 

que indica que no existeix una relació directa entre elles (veure Gràfica 15 a l’Annex). 

Contràriament, l’empresariat destaca la importància de la immigració perquè permet cobrir 

llocs de treball que d’altra manera quedarien vacants, perceben la immigració com un factor 

de creixement econòmic, sempre i quan sigui una immigració controlada i es prioritzi el 

col·lectiu de treballadors/es qualificats sobre els no qualificats. 

Els sindicats comparteixen la valoració positiva de la immigració com a factor de dinamització 

econòmica, tot i que també tenen en compte, més enllà de les necessitats de la nostra 

economia, les condicions de vida i la necessitat d’emigrar de les persones que provenen de 

països empobrits.  

 

3.10. Formació dels i les treballadores immigrants i adequació del nivell de formació al 

treball realitzat 

Els diferents agents socials coincideixen en que es produeix en general una falta d’adequació 

entre el nivell de formació dels treballadors i treballadores immigrants i l’ocupació que 

realitzen. Segons membres de la Cambra de Comerç aquest és un problema que afecta 

indistintament a la població autòctona i a la immigrant amb un nivell de formació mitjà o 

superior. No obstant, des de l’SCAI, i les mateixes persones immigrants es reflecteix que en el 

                                                 
61 Representant del Centre Metal·lúrgic de Sabadell.  
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col·lectiu immigrant és més accentuada la distància entre el nivell de formació i l’ocupació 

que es du a terme. 

En mi país he estudiado pedadogía y psicologia, y ahora estoy practicando en la 

escuela. Estoy trabajando de limpieza en una casa de una señora que está mal de 

salud.62

 

Un dels principals obstacles que impedeixen que les persones immigrants puguin exercir una 

ocupació equivalent al seu nivell de formació és la dificultat de reconeixement oficial dels 

estudis cursats en el país d’origen. Les homologacions dels estudis varien en funció de si el 

país d'origen té algun conveni amb l'estat espanyol. Si existeix conveni, les tramitacions són 

senzilles i ràpides, però actualment, són molts pocs països els que estan en aquesta situació. 

En la gran majoria la tramitació és dificultosa i requereix molta espera, entre dos i tres anys, 

per obtenir una resolució, que no sempre és favorable ni reconeix la totalitat dels estudis que 

es volen acreditar. Les persones immigrants denuncien que el procés per sol·licitar 

l’homologació és molt complicat, ja que es demanen notes acadèmiques molt antigues i 

difícils d’aconseguir.  

En el tema dels estudis hi ha el problema de les homologacions. Jo ho desconec perquè 

és molt complex el tema de les homologacions, però és cert que vénen persones amb 

titulacions mitges i superiors que aquí no poden utilitzar-les.63

Hi ha moltes dificultats per homologar els estudis, sobretot per la gent que ve de 

l’Àfrica del Nord. Pels sud-americans és més fàcil. Per exemple, hi ha una persona que 

havia exercit de professora de l’institut al seu país, com és el cas dels meus pares, i 

arriba aquí i veu que aquí és impossible i ha de començar a treballar en una casa 

cuidant una àvia, fent la feina de casa. Passant tota una setmana en una casa, dia i nit, 

tenia una relació nul·la amb el seu marit, amb els seus fills.64

 

Altres vegades, el desconeixement dels idiomes oficials és la causa de que una persona 

estrangera no pugui exercir la seva professió. Sobretot es demana un nivell molt elevat de 

coneixement de la llengua catalana. En ocasions això s’utilitza d’excusa per amagar una 

discriminació directa.  

La llengua és una trava molt important ara, perquè tu pots està formada dins una 

professió, d’un ofici o d’uns estudis universitaris. Però tot i això, i estudiant català, 

penso que el nivell de català que es demana és tant alt que una persona que ve de fora 

necessita molts anys i molt esforç per poder-lo adquirir. És una primera criba que es fa 

en molts casos: no et diran no t’agafem perquè ets de no sé on, sinó que no t’agafem 

                                                 
62 Dona immigrant de Moldàvia. 
63 Representant de Vapor Llonch. 
64 Dona immigrant de Marroc. 
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perquè el teu nivell de català no és el que necessitem. Amb el tema del català s’està 

fent criba, de manera que no sembli tant discriminatòria.65

 

Des de la perspectiva de Càritas, el principal espai d’inserció laboral de les persones 

immigrants és en ocupacions no qualificades, de manera que encara que la persona tingui un 

alt nivell de formació, i se li reconegui oficialment, difícilment podrà accedir al tipus 

d’ocupació per la qual ha estat formada. 

De manera que el no reconeixement de la titulació prèvia, així com la tendència a la 

concentració de les persones immigrants en ocupacions on no es requereix un elevat nivell de 

formació, provoquen que moltes persones no puguin accedir a la feina per la qual estan 

formades, pel que veuen fracassades les seves expectatives laborals en el procés de 

migració.  

En el sector de la construcción hay quien llega engañado y ve que estaba mejor en su 

país, porque pasa de tener un trabajo bien pagado a ver que esto no es lo que le han 

contado y tiene un trabajo que no se corresponde con su oficio.66

 

Tant des de l’SCAI com des de Càritas, es percep que molta gent arriba amb expectatives 

laborals que no s’adeqüen a la realitat. Es pateix una forta decepció davant la dificultat de 

trobar feina, de veure com els tràmits burocràtics dificulten la legalització i de les dures 

condicions de vida i laborals que han d’afrontar. Des de Càritas s’afirma que una tasca 

important a fer amb les persones immigrants, en el país de destí, però sobretot en el país 

d’origen, és una adequació de les expectatives a la realitat amb què es troben, de manera 

que la persona que emigri ho faci de forma més informada i preparada.   

Des del punt de vista de l’empresariat, es detecta un dèficit de persones amb formació 

professional entre el col·lectiu immigrant i l’autòcton, que afecta sobretot al sector 

industrial i també a la construcció. Com a resposta momentània s’ha recorregut a la 

contractació en origen de treballadors/es de l’Europa de l’Est qualificats, però la solució al 

problema requereix canvis de més abast, en el sentit de prestigiar la formació professional 

entre el conjunt de la població. 

Entre el grup d’estrangers, l’empresariat valora el col·lectiu de l’Europa de l’Est com a grup 

ben preparat a nivell de formació professional. Per aquest motius són preferits en la 

contractació, sobretot en el sector industrial. En aquest sector es valora com a positiva 

l’arribada d’immigració, sempre i quan es tracti de persones qualificades.  

Nosaltres tenim experiència amb col·lectius romanesos: tenen gran experiència i són 

bons operaris per al sector de l'automòbil. Arriben amb una gran qualificació. El 

problema és que no tenen coneixements de les noves tecnologies. Tenen una gran 

habilitat, són bons operaris, l'idioma no suposa cap problema i tant sols els cal 

                                                 
65 Assistent social del Centre d’Atenció a la Dona. 
66 Membre de l’Associación de Uruguayos El Nido. 
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aprendre coneixements de noves tecnologies. Aquest col·lectiu concret s'està integrant 

molt bé al sector industrial. Per altres orígens i països ja és més problemàtic.67  

Sobre el tema dels processos de selecció de personal, sobre si hi ha preferències, jo 

crec que sí hi ha preferència per part de l'empresari, de persones de l’Europa de l’Est, 

perquè poden fer el treball de peó, i més. Si vénen de l'ex-Unió Soviètica són ingeniers, 

informàtics... i si vénen de Polònia, Romania tenen professions com torners, 

soldadors...  En tot cas, és una realitat. Es tanca frontera cap al Sud i s'obre cap a 

Europa. La mà d'obra barata per Europa, seran els països de l'Est.68

 

3.11. Influència dels hàbits culturals i religiosos sobre el lloc de treball 

Des de la Cambra de Comerç i l’SCAI no es detecta una interferència negativa dels hàbits 

culturals sobre el treball de les persones immigrants.  

Una cosa és que hi hagi gent més puntual que altres, però no crec que sigui per 

nacionalitat, sinó per motius més personals. No sé si per països d’origen o per cultures 

varia (...) És un tema més individual, que de col·lectivitat. Això es deia més fa quatre 

o cinc anys, en els inicis, però ara es va assimilant més en el mercat laboral d’aquí.69

 

No obstant, el sector empresarial del metall i el tèxtil s’oposen a aquesta visió a l’afirmar 

que els hàbits culturals influeixen en el ritme de treball. Això pot ser degut, segons l’opinió 

dels sindicats, a les diferències entre països industrialitzats i països no industrialitzats on el 

treball es desenvolupa d'una altra manera. A les persones provinents d’aquest segon tipus de 

països els hi és més difícil adaptar-se a les noves feines, en termes de puntualitat, ritmes de 

treball i responsabilitats. 

Hi ha determinats col·lectius que els costa seguir el ritme de treball. I aquí, sí que 

corre el boca-a-boca, de vigila amb aquells que... Els hi és difícil adaptar-se a les noves 

feines, en puntualitat, ritmes, responsabilitats...70

 

 

Tots els agents socials coincideixen que en la majoria de casos, els hàbits religiosos no es 

manifesten en el lloc de treball, ja que en una societat laica s’entén que l’exercici religiós 

pertany a l’àmbit privat i, per tant, queda fora de l’àmbit laboral. Tot i així, hi ha empreses 

que davant el major grau de religiositat d’algunes persones immigrants, s’adapten a les seves 

pràctiques, com el ramadà o les pregàries diàries, ja que al ser empreses grans no els suposa 

un cost addicional. No obstant, en la majoria dels casos, les persones musulmanes practicants 

                                                 
67 Representant del Centre Metal·lúrgic de Sabadell. 
68 Representant sindical de CCOO. 
69 Tècnic de la Cambra Oficial de Comerç de Sabadell, a títol personal. 
70 Representant del Centre Metal·lúrgic de Sabadell. 
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s’adapten a les normes de les empreses i exerceixen les pràctiques religioses fora de l’horari 

laboral. 

 

3.12. Accés als recursos oferts pel Vapor Llonch 

Cal destacar que només les persones estrangeres en situació regular poden accedir als cursos 

de formació laboral oferts pel Vapor Llonch, perquè el seu objectiu és la inserció laboral en 

situació legal. A diferència dels centres de Formació per a Persones Adultes, on hi poden 

participar persones immigrants “sense papers”; a tots els centres que reben subvenció del 

Departament de Treball de la Generalitat només accepten immigrants en situació regular. 

Per accedir al curs de formació, la persona ha d’estar donada d’alta al Servei Català 

d’Ocupació, de manera que les persones que no tenen autorització de treball no poden 

complir aquest requisit. Les persones immigrants “sense papers” tampoc poden acollir-se a la 

Borsa de Treball del Vapor Llonch, tot i que poden consultar-hi els anuncis i les demandes de 

feina.  

Cal destacar els comentaris que fan les empreses de la Borsa de Treball que el Vapor Llonch 

ofereix a persones immigrants (amb permís de residència i treball). Quan no es requereix 

molta especialització, és força freqüent que posin objeccions pel tema de l’idioma, de manca 

d’homologació de carnets i d’estudis, d’experiències passades negatives, hàbits laborals, etc. 

No obstant, sembla que això tendeix a disminuir. 

Des de l’SCAI es fa una valoració positiva dels cursos de formació laboral i d'orientació de 

l’OTG i del Vapor Llonch, però s'apunta que caldria disposar de més oferta i varietat de 

cursos. Hi ha persones immigrants que també valoren la possibilitat de millorar la formació a 

través del Vapor Llonch, tot i que apunten que cal reduir les llistes d’espera per a 

determinats cursos.  

Per altra banda, des de la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns d’Espronceda, es 

manifesta que els cursos de formació ocupacional no són sempre accessibles, ja que alguns 

requereixen un temps d’inscripció al Servei d’Ocupació (van dirigits a persones aturades de 

llarga duració), de manera que no s’hi poden acollir les persones que volen formar-se mentre 

segueixen treballant.  

Respecte la Borsa de Treball que ofereix el Vapor Llonch, s’han recollit queixes sobre el fet 

que les ofertes que es publiquen estan caducades. 

Yo he tenido acceso al Club de la Feina del Vapor Llonch durante un año y pico y nunca 

he podido conseguir una entrevista a través de Vapor Llonch. He dejado el teléfono 

para las ofertas del Club y nunca me han llamado para una entrevista y he dejado de ir 

al Vapor Llonch. En cambio, he dejado el currículum en Internet y me han llamado en 

una semana dos o tres empresas. Tengo que decir que las ofertas que llegan al Vapor 
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Llonch son ofertas que ya están caducadas desde hace un mes y la OTG no hace nada 

para cancelar la oferta.71

 

3.13. Autoocupació i comerç 

Els col·lectius que més tendeixen a l’autoocupació són, segons la percepció dels sindicats, 

els provinents de l’Amèrica Llatina, sobretot el col·lectiu argentí i uruguaià, degut a que 

tenen un major nivell de formació i més esperit emprenedor. Segons el representant de 

l’Associació d’Uruguayos El Nido, aquests col·lectius cerquen l’autoocupació en els sectors de 

la construcció, la pintura i el comerç.  

Cal destacar que el Vapor Llonch constata que molt poques persones immigrants recorren als 

recursos municipals per buscar informació i assessorar-se sobre l’autoocupació.  

El comerç és un sector que acull gran part de l’autoocupació de les persones immigrants, el 

que ha originat desconfiança entre part dels i les comerciants autòctons. La Cambra de 

Comerç ha rebut queixes d’alguns empresaris/es de suposada competència deslleial per part 

de comerços oberts per persones immigrants. No obstant, des de la pròpia Cambra de Comerç 

es desmenteixen aquestes acusacions i s’afirma que els negocis oberts pel col·lectiu 

d’immigrants es regeixen per la mateixa normativa que el conjunt i si hi ha infraccions 

l’administració actua contra el negoci. El problema és que moltes vegades l’administració no 

dóna a l’abast i passa un temps fins que no es detecten les il·legalitats.  

  

3.14. Propostes dels agents socials per millorar la inserció laboral de la població 

immigrant 

Per tal de garantir l’estabilitat laboral i social de les persones immigrants, des de l’SCAI es 

proposa eliminar la barrera que suposa el permís de treball. Actualment, el permís de 

treball suposa un impediment per a la integració social de les persones nouvingudes al país. 

Per això, si una persona aconsegueix la residència legal, a partir d'aquest moment, ja hauria 

de poder gaudir de tots els drets de ciutadania i, per tant, poder accedir al mercat de treball 

sense haver de tramitar cap altre permís per poder acceptar un oferta laboral. 

Una proposta que es valora negativament per part dels agents socials és la discriminació 

positiva cap a les persones immigrants. Des de la Cambra de Comerç es proposa oferir 

facilitats de formació i d’integració per tal que puguin competir en el món laboral en 

igualtat de condicions que les persones autòctones, però no establir quotes de 

treballadors/es immigrants dins de les empreses que puguin generar rebuig entre la població 

autòctona. 

Els diferents agents socials destaquen la importància del coneixement de l’idioma, tant del 

català com del castellà, com a factor d’integració laboral i social. El sector empresarial 

valora molt positivament el coneixement de l’idioma, i també dels valors i la cultura 
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catalana, ja que afavoreix un bon ambient de treball i de relació entre treballadors i 

treballadores. 

Finalment, diversos agents socials com l’SCAI, membres d’associacions de veïns i persones del 

col·lectiu immigrant de Sabadell, reclamen una major diversitat d’oferta de cursos 

ocupacionals i majors facilitats per dur-los a terme. És a dir, que siguin compatibles amb 

una ocupació –que no hi hagi traves legals que ho impedeixin- i que hi puguin accedir les 

persones immigrants “sense papers”.  

 

Síntesi valorativa 

 Els agents socials coincideixen en que el treball és central en el procés migratori; sovint 

és el motiu d’emigrar, permet estabilitzar-se en el país de destí i suposa un pas important 

en la integració social. Sobretot en el grup de les dones és un factor clau per a 

l’emancipació i per al manteniment de la família quan en són les úniques responsables a 

nivell econòmic.  

 Les persones immigrants han d’afrontar una sèrie de dificultats per tal de poder accedir 

a una ocupació i, per tant, per poder desenvolupar amb èxit el seu projecte migratori. En 

primer lloc, la situació legal esdevé un condicionant molt fort de cara a la inserció 

laboral; les persones immigrants “sense papers” pateixen en major mesura la 

inestabilitat laboral i les pitjors condicions de treball associades a l’economia 

submergida. En segon lloc, el desconeixement dels idiomes oficials i de l’entorn 

sociolaboral, i les dificultats d’homologació de titulacions actuen com a traves de cara a 

l’accés al món del treball. 

 En la possibilitat de trobar una ocupació cal tenir en compte les diferències de gènere. 

Les dones tenen menys problemes per trobar feina en situació d’il·legalitat, perquè es 

poden acollir al servei domèstic. Tot i així, cal tenir en compte que el servei domèstic és 

una ocupació amb baixa remuneració i poca consideració social. A més, cal distingir 

entre les dones que tenen la seva família aquí i les que la tenen al país d’origen, ja que 

en el primer cas es troben amb més dificultats per compatibilitzar el treball domèstic i 

reproductiu amb el treball remunerat. 

 Respecte les condicions laborals, les dades estadístiques mostren que no hi ha diferències 

en la contractació, temporal o indefinida, entre la població estrangera i la població de 

nacionalitat espanyola. En ambdós grups predomina la contractació temporal, tot i que 

en el cas de la població immigrant, sobretot la nouvinguda, els contractes són de més 

curta durada, el que implica una gran inestabilitat laboral i vital.  

 Des de l’empresariat s’assenyala que els sectors on predominen les persones immigrants 

són els més cíclics i, per tant, requereixen molta mà d’obra en determinats moments i 

n’expulsen molta en d’altres. D’això se’n deriva que l’atur, de curta durada i reincident 

afecta en major mesura a la població immigrant. Aquest fet dificulta el 

desenvolupament del projecte migratori de gran part de les persones immigrants que 
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tenen com a objectiu establir-se de forma definitiva a la nostra societat, assolint una 

estabilitat i una promoció laboral i social.  

 Un altre aspecte que dificulta l’arrelament és el treball en l’economia submergida. Els 

sindicats i l’SCAI coincideixen en que l’economia submergida és quantitativament 

important a Sabadell i no ha disminuït amb el procés de normalització laboral. Els sectors 

on predomina són la construcció –empreses subcontractades- i el servei domèstic. Hi 

treballen majoritàriament en el primer sector homes immigrants i en el segon dones, 

també immigrants. Ambdós han de fer front condicions laborals molt precàries: 

impagament de sou, inestabilitat de la relació laboral, jornades laborals molt llargues... 

Per a algunes dones l’economia submergida significa l’entrada al món de la prostitució. 

Segons el Centre d’Atenció a la Dona hi ha dones procedents de Centre i Sud-Amèrica i de 

l’Europa de l’Est que són captades en els països d’origen pel món de la prostitució.  

 Pel que fa a les formes de contractació de persones immigrants, els sindicats i el sector 

empresarial coincideixen en que l’ús de la contractació en origen és molt reduït degut a 

la lentitud del procés i a la dificultat d’utilitzar-lo per part de les petites i mitjanes 

empreses, que són les predominants a la ciutat. La major part de la contractació de 

persones immigrants es produeix a Sabadell mateix. Per tant, les persones immigrants es 

veuen abocades a l’entrada o estança il·legal, ja que les vies d’entrada legal no 

s’adeqüen a la realitat del mercat de treball.  

 Tots els agents socials coincideixen en que hi ha discriminacions per origen en la 

contractació. Entre l’empresariat predomina el discurs políticament correcte, però a la 

pràctica discriminen en funció de l’origen, responent a estereotips i prejudicis que es 

creen al voltant de determinats col·lectius d’immigrants en funció de l’origen i el 

gènere. Entre la societat també actuen aquest tipus d’estereotips a la contractació de 

personal de servei domèstic. Sobre les dones de determinades procedències –Europa de 

l’Est, Brasil i el Carib -, actuen estereotips que les vinculen al món de la prostitució. Això 

redueix el ventall d’oportunitats laborals de la persona immigrant.  

 També es produeix una discriminació en les condicions laborals, motiu pel qual en 

ocasions les persones immigrants són preferides en la contractació a determinats llocs de 

treball de poca qualificació. Degut a la seva situació de vulnerabilitat legal, a les 

responsabilitats familiars en el país d’origen, a la limitació de les oportunitats laborals 

per raons de discriminació per origen, es veuen obligades a acceptar ocupacions amb 

una elevada precarietat en termes d’horari i de salari. Això succeeix tant en l’economia 

formal com en l’informal, tot i que a la segona es dóna en major mesura. 

 Pel que fa als sectors ocupacionals, les dades estadístiques indiquen que és en la 

construcció on hi ha un major percentatge de persones estrangeres, mentre en els 

serveis predomina en termes percentuals la població amb nacionalitat espanyola. Els 

agents socials coincideixen en el primer punt i permeten matisar el segon. Si bé, les 

persones autòctones són majoria en el sector serveis, el col·lectiu immigrant es 
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concentra en els serveis de restauració i de servei domèstic. Els motius d’aquesta 

concentració en determinats sectors ocupacionals són els prejudicis que comparteixen un 

ampli sector empresarial i de la societat, les xarxes socials de les persones immigrants i la 

legislació d’estrangeria, que ofereix permisos de treball limitats a un determinat sector 

laboral.  

 Les dades mostren que el nivell formatiu dels treballadors i treballadores estrangeres i 

autòctones és similar i baix en ambdós grups. Tot i així, el sector empresarial percep 

com a molt baix el nivell formatiu de la població immigrant, més del que realment 

indiquen les dades. Per tant, actuen estereotips entorn el nivell de formació de la 

població immigrant. 

 Els diferents agents socials vinculats al món laboral coincideixen en que hi ha persones 

immigrants que estan sobrequalificades per a l’ocupació que realitzen. El motiu 

principal assenyalat és la discriminació per origen en la contractació. També esdevé un 

obstacle la dificultat per homologar els estudis cursats en el país d’origen. Aquesta 

situació de sobreequalicació pot donar lloc a una frustració d’expectatives en relació al 

projecte migratori inicial, davant la qual agents socials com Càritas opinen que cal 

incidir.  

 A la societat hi ha estereotips que afirmen que les persones immigrants rendeixen menys 

degut a hàbits religiosos que els obliguen a parar de treballar i a hàbits culturals que 

afecten sobre la seva puntualitat o la seva implicació en l’empresa. Tot i així, 

l’experiència directa ha permès trencar prejudicis entre l’empresariat i afirmar que els 

hàbits religiosos i culturals no influeixen en el treball de les persones immigrants. 

 Les dades mostren que en els darrers cinc anys ha crescut notablement el nombre de 

persones estrangeres que fan ús del Servei d’Orientació i dels cursos de formació 

ocupacional del Vapor Llonch. Són els homes amb residència legal, majoritàriament 

marroquins i equatorians en la franja d’edat de 25 a 44 anys, els que fan més ús d’aquests 

serveis. De fet, no totes les persones immigrants poden fer el mateix ús dels serveis 

oferts pel Vapor Llonch; les persones “sense papers” no poden realitzar els cursos 

ocupacionals ni inscriure’s a la Borsa de Treball i, per tant, queden excloses de la 

possibilitat de millorar la seva formació laboral i d’accedir a una borsa de treball que 

hauria de ser oberta a tota la població. També es destaca la necessitat d’ampliar 

l’oferta de cursos i reduir les llistes d’espera, així com actualitzar les ofertes de la 

Borsa de Treball.  

 L’autoocupació de la població immigrada de Sabadell és cada vegada un fenomen més 

estès arreu de la ciutat. Això reflecteix la voluntat d’aquestes persones a assentar el seu 

projecte de vida a la ciutat i, per tant, esdevé una mostra d’arrelament. Segons les 

dades estadístiques els principals comerços regentats per persones estrangeres són 

locutoris, basars i serveis de restauració. Els agents socials afegeixen que també hi ha 

molta autoocupació de persones immigrades en la construcció i la pintura.  
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 Els col·lectius que han obert més comerços són, el xinès, el marroquí, el llatinoamericà 

i el de l’Europa comunitària. Els agents socials especifiquen que entre el col·lectiu de 

llatinoamericans són els grups d’argentins i d’uruguaians els que més opten per aquesta 

opció d’ocupació. Això evidencia que no tots els col·lectius d’immigrants tenen els mateix 

interès per l’autoocupació, el mateix coneixement de com dur-ho a terme i les mateixes 

oportunitats en termes de recursos econòmics i de xarxa social. En aquest sentit, el 

col·lectiu xinès destaca per ser el que més ha obert negocis propis, malgrat ser poc 

present a la ciutat en termes comparatius respecte altres col·lectius. 

 La distribució de les activitats econòmiques regentades per persones immigrants 

respon, en primer lloc, a la distribució de l’activitat econòmica i comercial de la 

ciutat, essent el Centre el sector amb més activitat d’aquest tipus. En segon lloc, es 

produeix una certa correlació entre la distribució de població estrangera al territori i 

la distribució de les activitats econòmiques en mans de persones estrangeres en els 

diferents sectors de la ciutat, ja que moltes d’aquestes activitats econòmiques donen 

resposta a necessitats i especificitats de la població immigrant. Aquest fet és positiu, 

però té com a contrapartida la possible reducció d’espais d’interrelació entre diferents 

comunitats d’immigrants o entre persones immigrades i autòctones, sobretot en el cas de 

les dones que no estan inserides en el mercat de treball.  

 Com a propostes per millorar la integració laboral de les persones immigrants es destaca 

per part de tots els agents socials la importància dels cursos d’idiomes i de formació 

ocupacional, això fa que calgui ampliar la seva oferta i facilitar l’accés a totes les 

persones immigrants, independentment de la seva situació legal i ocupacional. D’altra 

banda, els canvis en la legislació d’estrangeria tenen una gran incidència sobre la inserció 

laboral de les persones immigrants. Una proposta en aquest sentit feta per l’SCAI és 

suprimir el permís de treball, de manera que el mateix permís de residència contingui el 

dret a treballar.  

 

Bloc-4/ Salut i atenció sociosanitària  

En primer lloc, cal tenir present que hi ha poques dades estadístiques sobre l’estat de salut 

de la població immigrant. Per una banda hem comptat amb l’Enquesta de Salut de la Població 

de Sabadell de l’any 2002, realitzada a partir d’una mostra representativa de la població de 

Sabadell, on està inclosa la població estrangera. Pel que fa a l’accés als serveis sanitaris hem 

comptat amb dades sobre l’adjudicació de targetes sanitàries, que ens ha proporcionat la 

Regidoria d’Immigració i Convivència de l’Ajuntament de Sabadell. També hem comptat amb 

les dades aportades pel Centre d’Atenció de la Dona que ens han permès aproximar-nos a 

l’atenció social de les dones immigrants. 

Per tal de conèixer l’estat de salut de la població immigrant, així com les condicions d’accés 

d’aquest col·lectiu als serveis sanitaris i socials, hem comptat principalment amb les 

informacions extretes d’un grup de discussió temàtic sobre sanitat i serveis socials, on han 
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participat professionals de l’àmbit sanitari i dels serveis socials, així com tècnics del 

Regidoria de Salut i de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell. També s’ha comptat amb 

les aportacions fetes per altres agents socials, com ara les pròpies persones immigrants o 

professionals de l’àmbit educatiu, que han participat en grups de discussió i entrevistes.  

 

Anàlisi estadística 

4.1. Accés de la població immigrant a l’atenció sanitària a Sabadell 

El Sistema Nacional de Salut a Espanya i a Catalunya es caracteritza per la cobertura universal 

de facto de tota la població, dins un model formalment professionalista.  

Actualment tenen dret a l’assistència sanitària72 les persones estrangeres empadronades i 

els estrangers menors de 18 anys. Les estrangeres embarassades tenen dret a l’assistència 

sanitària durant l’embaràs, el part i el postpart.  

Les persones estrangeres residents a l’Estat Espanyol tenen dret a l’assistència sanitària 

pública d’urgència quan pateixen malalties greus o accidents de qualsevol mena i a la 

continuïtat d’aquesta atenció fins l’alta mèdica.   

L’accés al sistema de salut a Catalunya es regula mitjançant la Targeta Sanitària Individual. 

Respecte a l’obtenció de la targeta sanitària, cal distingir entre dues vies. Les persones que 

tenen autorització de treball i cotitzen a la Seguretat Social obtenen la targeta sanitària 

individual a través de l’Institut Català de la Salut, igual que succeeix amb la població 

autòctona. La resta de població estrangera pot sol·licitar una targeta de tipus assistencial, 

que gestiona el propi Centre d’Atenció Primària (CAP). 

A través de la Gràfica 35 podem copsar el volum anual de targetes sanitàries assistencials –és 

a dir, per a persones estrangeres que no han cotitzat mai a la Seguretat Social- dispensades 

pels equips d’atenció social als Centres d’Atenció Primària (CAPs) de Sabadell. Cal destacar 

que els equips de Serveis Socials d’Atenció Primària de Can Rull, Sant Oleguer i Creu Alta II 

superen tots tres la xifra de 225 targetes ofertes l’any 2004 i l'últim, l’equip de Serveis 

Socials d’Atenció Primària de Creu Alta II, supera les 250 targetes essent l’equip que ha 

ofert més targetes sanitàries assistencials.  

Malgrat no arribar a les 200 targetes, també podem destacar set equips de Serveis Socials 

d’Atenció Primària amb una xifra prou elevada, per sobre de les 150. Aquests equips són: 

Concòrdia, Ca n’Oriac I i II, Rambla, Creu Alta I, Sant Fèlix I i Creu de Barberà I. De fet, 

Concòrdia, Rambla i Creu Alta I, superen les 175 targetes sanitàries. A tots els sectors on es 

troben ubicats aquests equips, el col·lectiu que predomina entre els estrangers no 

comunitaris és el llatinoamericà, amb una elevada presència de persones equatorianes i 

bolivianes. A la Creu de Barberà també hi és força representat el col·lectiu marroquí. 

Només són sis dels setze equips de Serveis Socials d’Atenció Primària de Sabadell que no han 

ofert més de 125 targetes l'any 2004. Entre aquests cal destacar La Serra per d’elevada 

                                                 
72 Segons la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració 
social. 
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presència de població africana, subsahariana i marroquina, entre el grup d’estrangers que 

atenen. 
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Gràfica 35. Nombre de targetes sanitàries assistencials demanades per la població estrangera 

segons els 16 equips de Serveis Socials d’Atenció Primària a Sabadell.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades la Regidora de Serveis Socials. Ajuntament de Sabadell, dades 
del 2004. 
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En total, des de l’any 2000 fins al 2004 s’han dispensat a Sabadell 8.737 targetes sanitàries 

assistencials, el que representa un 79% de la població estrangera no comunitària 

empadronada l’any 2004. Per tant, tenint en compte que una altra part de la població 

estrangera, de la qual desconeixem el nombre, ha obtingut la targeta de l’ICS, es pot afirmar 

que la major part de la població estrangera té accés als serveis sanitaris.  

 

4.2. Diferències a nivell de patologia de la població estrangera 

Les patologies principals de la població immigrant i de la població autòctona no presenten 

diferències importants, amb l’excepció dels trastorns mentals, degut a la major incidència de 

la depressió entre la població immigrant. L’Enquesta de Salut de la Població de Sabadell de 

l’any 2002 va detectar una diferència estadísticament significativa en el risc de patir trastorn 

mental, ja que les persones estrangeres presentaven un major risc de patir trastorn mental 

que les autòctones.  

Concretament, si analitzem el risc de trastorn mental de la població segons nacionalitat 

(Gràfiques 36 i 37), podem observar com aquest és notablement més alt entre la població 

estrangera, amb un 41%, tot i ser un col·lectiu més jove que la població amb nacionalitat 

espanyola73, la qual presenta un risc d’un 19%.  

 

19%

81%

Presenten risc de
trastorn mental (%)

No presenten risc de
trastorn mental (%)

 

2 de cada 10 
persones amb 

nacionalitat espanyola 
presenta risc de 
trastorn mental 

Gràfica 36. Risc de trastorn mental de la població amb nacionalitat espanyola. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Salut de Sabadell, 2002. 

 

                                                 
73 Cal tenir en compte que entre la població amb nacionalitat espanyola també trobem població 
immigrant nacionalitzada.  
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41%
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Presenten risc de
trastorn mental (%)

No presenten risc de
trastorn mental (%)

 

4 de cada 10 
persones amb 
nacionalitat 

estrangera presenta 
risc de trastorn 

mental 

Gràfica 37. Risc de trastorn mental de la població amb altres nacionalitats. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Salut de Sabadell, 2002. 

 

4.3. Freqüència d’ús dels serveis sanitaris 

A través de l’Enquesta de Salut de Sabadell de l’any 2002 es constaten diferències entre la 

població autòctona i estrangera en la freqüència d’ús dels serveis sanitaris. Si bé les 

diferències no són significatives en termes estadístics, es pot percebre una tendència que 

indica una menor freqüència de visita al metge o als Centres d’Atenció Primària entre les 

persones estrangeres.  

La majoria de persones, tant amb nacionalitat espanyola com estrangeres, té una freqüència 

d’ús que oscil·la entre un i sis mesos en la seva última visita al metge o als Centres d’Atenció 

Primària (Gràfica 38). Si anlitzem les dades per procedència, trobem que hi ha un major 

percentatge de persones estrangeres que va fer la seva última visita entre els sis i els dotze 

mesos o més. Mentre que el percentatge de persones que tenen nacionalitat espanyola és més 

elevat: ha visitat el metge entre els últims 15 dies i un mes.  
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Gràfica 38. Última visita al metge feta per persones estrangeres i persones amb nacionalitat 

espanyola. 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Enquesta de Salut de Sabadell, 2002. 
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4.4. Atenció social a les dones immigrants 

4.4.1. El perfil de les dones estrangeres ateses al Centre d’Atenció a la Dona (CAD) 

El Centre d’Atenció a la Dona (CAD) es va obrir fa cinc anys a Sabadell amb l’objectiu de 

fomentar la igualtat entre homes i dones facilitant un espai per a l’atenció de la població 

femenina de Sabadell que pateixi qualsevol tipus de problema, discriminació o desigualtat 

relacionada amb la seva condició de dona. Per aquest motiu, el CAD ofereix atenció i suport 

social, psicològic i jurídic a totes les dones de la ciutat que pateixin discriminacions sexuals. 

Des de l’any 2001 fins a finals de l’any 2004, el CAD ha gestionat 1.319 expedients, dels quals 

un 9,6% aproximadament del total, correspon a dones d’origen estranger. Cal aclarir, però, 

que aquest percentatges augmenta si considerem totes les altres visites i consultes que no 

han acabat amb expedient.  

Si analitzem l’origen de totes les dones ateses al CAD, tinguin o no expedient, observem un 

significatiu 18% corresponent a dones de nacionalitat estrangera (Gràfica 39). De forma més 

detallada, podem veure també com aquest percentatge respon majoritàriament a dones 

estrangeres procedents de fora de la Comunitat Europea. Concretament, el col·lectiu de 

dones estrangeres no comunitàries ha suposat un elevat 87% del total de dones estrangeres 

ateses (Gràfica 40). 

 

Pel que fa a l’origen geogràfic concret de les usuàries estrangeres ateses al CAD, podem 

constatar a través de la gràfica 41, que una de cada quatre usuàries estrangeres ateses al 

Centre és d’origen equatorià, ja que les dones d’aquest col·lectiu representen un 

percentatge del 25,86%. En segon lloc, trobem les dones d’origen marroquí, que suposen un 

11,82% de les usuàries estrangeres totals. Darrera d’aquests dos col·lectius hi trobem les 

dones procedents de Bolívia, amb un 8,6%; i també dones de procedències com ara Perú, 

Brasil, Xile o Colòmbia amb percentatges que oscil·len entre el 5,4% i el 7,5%. A partir d’aquí, 

tot i que hi ha presència d’altres països, podem destacar que són bàsicament països sud-

americans (Gràfica 41). 
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Gràfica 41. Nacionalitat de les usuàries estrangeres ateses al CAD. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Centre d’Atenció a la Dona. Ajuntament de Sabadell. 
Dades de l’abril de 2004. 
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L’edat majoritària de la dona estrangera que visita el CAD és l’edat adulta, concretament 

correspon als intervals d’entre 26 i 35 anys i d’entre 36 i 45 anys, amb percentatges prou 

elevats: un 29,9% i un 36,45%, respectivament (Gràfica 42). Observem com aquest fet, 

juntament amb les nacionalitats més freqüents ateses a aquest servei municipal, correspon a 

l’estructura social i l’estructura d’edats de la població femenina estrangera nouvinguda a 

la ciutat. Per una banda, són precisament aquestes edats on hi ha més efectius de dones 

estrangeres que han decidit iniciar el seu procés migratori i que han optat per instal·lar-se a 

Sabadell. I per altra banda, aquestes dades també coincideixen amb el perfil migratori de la 

nostra ciutat, ja que els col·lectius equatorià, marroquí i bolivià són els col·lectius de 

persones estrangeres amb més presència a la ciutat. 

36,45

16,82

6,55
10,28

29,9

0

5

10

15

20

25

30

35

40

<18 18-25 26-35 36-45 46-55 >55

Edat

%

 

L'edat més freqüent de 
les dones ateses al 
CAD, és entre els  
36 i els 45 anys 

Gràfica 42. Edat de les usuàries estrangeres del CAD. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Centre d’Atenció a la Dona. Ajuntament de Sabadell. 
Dades de l’abril de 2004. 

 

Les demandes més freqüents entre les dones estrangeres que arriben al Centre d’Atenció a la 

Dona són diverses i mostren com les seves mancances són integrals i genèriques ja que no es 

centren en un àmbit concret ni definit. Les demandes prioritàries que s’expressen des del 

col·lectiu estranger femení són, en primer lloc, les demandes d'orientació i d'assessorament 

personal, que obté un percentatge considerable del 34,7%. En segon lloc, trobem les 

demandes que sol·liciten assessorament jurídic, que obtenen un 20,5%, i en tercer lloc, les 

demandes en relació a l'atenció psicològica, amb un 15%. Considerem que aquestes tres 

demandes són importants, no només pel percentatge destacat de cada una d’elles, sinó 

perquè el conjunt dels tres tipus de demandes suposa un 70% sobre el total de demandes 

fetes al CAD per part de les dones estrangeres ateses. En menor mesura, destaquen les 

demandes relacionades amb l’atenció social i l’acolliment, amb percentatges propers al 9% 

cada una (Gràfica 43).  
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Llegenda: 1. Orientació i assessorament personal; 
2. Assessorament jurídic; 3. Atenció psicològica; 
4. Atenció social; 5. Acolliment; 6. Informació 
laboral i Formació Oupacional; 7. Demanda 
improcedent; 8. Informació activitats de grups; 9. 
Informació sobre participació social; 10. 
Informació educació/formació; 11. Informació 
activitats culturals i 12. Altres.  

Gràfica 43. Demandes de les usuàries estrangeres al CAD 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Centre d’Atenció a la Dona. Ajuntament de Sabadell. 
Dades de l’abril de 2004. 

Des del CAD se’ns ha facilitat també l’accés a les dades referents a les demandes fetes per 

les usuàries amb nacionalitat espanyola ateses en aquest equipament municipal. Aquesta 

informació ens permetrà veure i analitzar si es donen diferències o semblances entreambos 

col·lectius. Cal tenir en compte, però, que les mostres d'aquests dos col·lectius no són 

similars, ja que les dades referents a les dones amb nacionalitat espanyola corresponen al 

passat any 2004; i les dades sobre les dones estrangeres abarquen tots els casos registrats des 

de l’inici del funcionament del Centre d’Atenció a la Dona, del 2001 fins a finals d’abril del 

2004. Així doncs, malgrat que la mostra no sigui igual i, per tant, no podem establir una 

comparació exacta, sí que en podem entreveure certes tendències de perfils per tal de 

observar si existeixen diferències entre un i altre col·lectiu.  

Les demandes majoritàries fetes per les dones autòctones no difereixen massa de les 

demandes fetes pel col·lectiu de dones estrangeres. Igual que succeeix en el col·lectiu 
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d’estrangeres, les demandes principals entre les dones amb nacionalitat espanyola són les 

d'orientació i assessorament personal, amb un percentatge similar del 33%, l’atenció 

psicològica amb un 25% i finalment, com a tercera demanda més rellevant, trobem 

l’assessorament jurídic, amb un 22%. Aquestes tres demandes, suposen per si soles, un 80% 

del total de demandes fetes (Gràfica 44).  
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Gràfica 44. Demandes de les usuàries amb nacionalitat espanyola al CAD 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Centre d’Atenció a la Dona, Ajuntament de Sabadell. 
Dades de 2004. 

 

 

 

 

Llegenda: 1. Orientació i assessorament personal; 2. Atenció psicològica; 3. Assessorament 
jurídic; 4. Atenció social; 5. Informació laboral i Formació Ocupacional; 6. Acolliment; 7. 
Informació activitats de grups; 8. Demanda improcedent; 9. Altres i 10. No informa.  

Podem afirmar d’entrada que els dos col·lectius de dones presenten perfils amb 

semblances considerables pel que fa a les demandes realitzades, ja que en tots dos casos, 

les tres demandes més freqüents coincideixen, i fins i tot, obtenen percentatges molt 

similars. No obstant, trobem algunes petites diferències. Per una banda, les dones amb 

nacionalitat espanyola mostren un percentatge més elevat en atenció psicològica, uns 10 

punts superior al percentatge que obtenen les dones estrangeres. I per altra banda, observem 

com entre les dones estrangeres, hi ha percentatges considerables i superiors en les 

demandes d’acolliment i d’atenció social. Aquesta diferència, pot respondre directament al 

fet migratori, ja que degut al procés d'arribada i d'adaptació a la ciutat, és comprensible que 

siguin les dones estrangeres les que presentin més necessitats en aquest sentit. De la mateixa 

manera, són les dones estrangeres les que tenen demandes en relació a l’obtenció 

d'informació sobre participació social, activitats culturals, i activitats formatives i educatives, 

que les dones amb nacionalitat espanyola no mostren.  

Des del Centre d’atenció a la Dona també es fa especial atenció a la importància de copsar, 

detectar i atendre els problemes i les necessitats de les dones que s’hi atenen. Les 

professionals i tècniques del CAD destaquen que existeixen problemàtiques concretes i 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

109

compartides que afecten tant al col·lectiu de dones estrangeres com al col·lectiu de dones 

amb nacionalitat espanyola. 

La violència psicològica, incloent aquí la violència emocional, ambiental i l’abús social i 

econòmic, és un problema recorrent entre el col·lectiu de dones amb origen estranger, ja que 

es calcula que un 30% de les dones ateses el pateixen. El segon problema més detectat entre 

aquest grup és la violència física, que apareix en un 15% dels casos. I en tercer lloc, 

apareixen les dificultats derivades de la manca de treball, que obté un percentatge del 14%. 

Cal afegir també que problemes relacionats amb la manca de recursos personals, els 

conflictes amb la parella o la manca d’informació jurídica, són els més destacats, ja que cada 

una d’ells representa, aproximadament, un 10% (Gràfica 45).  
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Llegenda: 1. Violència psicológica; 2. Conflicte de parella; 3. Violència física; 4. Manca 
d’informació jurídica; 5. Manca de treball o Formació Ocupacional; 6. Manca de recursos 
personals; 7. Conflictes derivats de la ruptura de parella; 8. Manca de recursos socials; 9. Abús 
sexual; 10. Abandó del  marit/company; 11. Manca d’informació d’activitats i 12. Altres. 

 

Novament, podem observar com els problemes i les necessitats que es detecten entre les 

dones amb nacionalitat espanyola i les dones amb nacionalitat estrangera són força similars. 

En tots dos casos, tot i que amb percentatges lleugerament diferents, es pateix sobretot, 

violència psicològica i en menor mesura violència física. Per altra banda, la manca 

d’informació jurídica és un problema destacat entre els dos grups de dones, ja que els dos 

col·lectius presenten percentatges molt similars. Pel que als conflictes de parella, són les 

dones amb nacionalitat espanyola les que els pateixen en major mesura, un 15%. Tot i així, 

també les dones estrangeres, els viuen, en un 10% dels casos.  

Com a diferències entre unes i altres, podem destacar que el col·lectiu de dones estrangeres 

té més necessitats associades a la manca de treball i a la manca de recursos personals. Tal i 

com afirmàvem anteriorment, aquestes problemàtiques estan associades al fet migratori i al 

procés d’adaptació a la ciutat. 

Així doncs, tenint en compte la considerable similitud de les demandes i les necessitats 

presentades pels dos col·lectius de dones ateses al CAD, podem concloure aquest apartat amb 

l’afirmació que les dones que hi acudeixen no es diferencien tant entre elles per origen, ni a 

nivell de tipus de demandes ni pels problemes que pateixen. En conseqüència, podem pensar 

que el gènere és un factor clau de discriminació, ja que independentment de la procedència, 

les dones pateixen problemes i necessitats similars i manifesten demandes semblants. Per 

tant, la condició de dona i les desigualtats que se’n deriven, afecten al conjunt de la població 
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femenina. Tot i així, a les dones immigrants se’ls hi suma la discriminació per origen, donant 

lloc a una doble discriminació, per raó de gènere de procedència.  

 

Descripció i valoració de les aportacions fetes pels diferents agents socials 

4.5. Accés a l’atenció sanitària 

L’atenció sanitària és accessible a les persones immigrants gràcies a la universalització de 

l’assistència sanitària, tal com s’ha exposat abans. Per obtenir la targeta sanitària assistencial 

únicament es requereix presentar el passaport i l’empadronament, motiu pel qual moltes de 

les persones immigrades opten per empadronar-se. El col·lectiu de professionals de la salut, 

així com les pròpies persones immigrants, coincideixen en que es tracta d’un procés senzill i 

ràpid, al que s’hi acull la gran majoria de població immigrant. 

La targeta sanitària triga de sis a vuit mesos a arribar al domicili, però mentrestant es disposa 

d’un resguard que permet accedir a les prestacions sanitàries i farmacèutiques en igualtat de 

condicions que la resta de població.  

Les persones immigrants solen experimentar, sobretot en els primers mesos d’estada a la 

ciutat, canvis continus de residència, el que pot generar problemes de cara a la recepció de 

la targeta sanitària. Per aquest motiu des dels mateixos CAPs es recomana que es faci un 

seguiment de la targeta.  

L’atenció primària és la porta d’entrada als serveis sanitaris. No obstant, hi ha persones 

immigrants que tenen el seu primer contacte amb els serveis sanitaris a través de la 

Corporació Sanitària Parc Taulí. Es tracta de persones que no fan ús dels serveis mèdics fins 

que no tenen un accident o una malaltia greu, ja que no s’atreveixen, -o desconeixen el dret-

a tramitar la targeta sanitària pel fet d’estar residint en situació “il·legal”. Segons 

professionals de la sanitat i dels serveis socials del Parc Taulí es troben en aquesta situació al 

voltant de 500 persones cada mes, fet que no representa una xifra molt elevada tenint en 

compte que el Parc Taulí és un hospital d’influència comarcal.  

Per tal d’orientar a aquestes persones que no s’han integrat en el sistema sanitari, una sèrie 

de professionals del Parc Taulí estan preparant un programa informatiu per donar a conèixer 

els drets en matèria de salut i la manera de fer-los efectius, és a dir, el circuit a seguir per 

accedir a l’atenció sanitària. Es preveu repartir tríptics informatius, traduïts a diversos 

idiomes, sobre els passos a seguir per tenir dret a l’assistència sanitària.  

Sabadell té com a tret específic que la seva xarxa d’atenció primària de serveis socials i la 

xarxa d’atenció primària del sistema sanitari funcionen de forma integrada. De manera que 

l’accés als serveis sanitaris implica automàticament la integració en el sistema de serveis 

socials. Tant els representants de l’Ajuntament de Sabadell d’aquests departaments com el 

conjunt de professionals de la salut i dels serveis socials valoren molt positivament aquesta 

experiència, de la qual en surt especialment beneficiada la població immigrant. Així doncs, 

com que les targetes sanitàries assistencials es tramiten a través dels serveis socials, mentre 

es fa la targeta sanitària es recullen dades sobre la situació vital de la persona, el que permet 
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posteriorment iniciar un procés d’exploració de les demandes i necessitats que té aquella 

família o aquella persona. D’aquesta manera es formalitza la connexió i coordinació entre 

l’àmbit mèdic i el social, aquest fet té un impacte molt positiu en la prevenció i tractament 

de la malaltia, ja que s’interpreta des de la seva dimensió social.  

 

4.6. Serveis sanitaris més demandats per la població immigrant 

Els CAPs coincideixen en que els serveis de maternitat i de pediatria són els que tenen una 

major afluència de persones estrangeres. Això és degut a l’estructura per edats de la població 

estrangera, la qual es concentra en edats joves i reproductives, mentre que la piràmide 

d’edat de la població autòctona és molt més envellida, tal com s’ha comentat a l’apartat 

dedicat a les característiques demogràfiques de la població.  

Al Parc Taulí, la demanda es focalitza bàsicament en quatre serveis: obstetrícia, pediatria, 

cirurgia i traumatologia. Les causes d’aquesta major demanda es troben també en 

l’estructura per edats de la població estrangera que viu a Sabadell.  

Els professionals de l’àmbit sanitari fan referència a la necessitat que des de les 

administracions es faci una previsió de recursos d’acord amb aquests canvis que permeti fer 

front a les necessitats sanitàries de la població immigrant.  

 

4.7. Patologies de la població immigrant 

No s’observen diferències importants en termes de patologia entre la població autòctona i 

immigrant. No obstant, els professionals de la salut i les pròpies persones immigrants 

coincideixen en que un problema freqüent que pateix aquest col·lectiu és el “dol migratori”. 

Segons les persones afectades, aquest no prové d’una falta d’integració a la societat de destí, 

sinó sobretot del fet d’haver deixat el país, la família i les amistats.  

Aquest trastorn de tipus adaptatiu afecta tant a homes com a dones tot i que els primers, 

segons la perspectiva femenina, tenen tendència a exterioritzar-ho menys i superen el procés 

més fàcilment un cop troben feina, perquè veuen complert el paper que socialment els hi 

correspon i pel qual han emigrat.  

L’home ha viscut de manera que culturalment no ha de plorar. Pels homes plorar 

significa que són inferiors i llavors la seva manera de mostrar els sentiments és 

diferent a les de les dones. Les dones en general, siguin d’aquí o siguin d’allà, plorem 

més quan tenim un problema de dol, es nota més.74

 

Les persones que passen per aquest procés no sempre recorren a l’ajuda mèdica i en el cas 

que ho facin no sempre són conscients de quina és la causa que provoca els seus símptomes 

de malestar. Un exemple, és el d’una noia xilena que clarament va viure un procés d’aquest 

tipus però no es va tractar mèdicament.  

                                                 
74 Membre de l’Associació de Dones de Torreguitart. 
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Los primeros meses que yo pasé aquí siempre estaba llorando, llamaba a casa a cada 

rato, lloraba y lloraba. Mi pareja, que me comprende, decía que es normal que yo 

llore, que eche de menos a mi familia.75

 

Respecte els col·lectius més afectats pel “dol migratori”, part dels professionals de la salut 

han detectat que aquesta malaltia té una important incidència entre les dones 

llatinoamericanes i cuidadores de gent gran; les anomenades “noves cuidadores”.  

La gran majoria de dones sud-americanes entre els 20 i els 45 anys que estan cuidant 

avis venen per patologia somàtica. Efectivament, és el dol, han deixat el seu país, 

tenen els seus fills al seu país i estan intentant que vinguin aquí. Tenen una patologia 

de trastorn adaptatiu i de dol.76

 

També les dones magribines són un col·lectiu que pateix especialment el “dol migratori”, 

degut a que a l’emigrar han vist reduït àmpliament el seu ventall social i familiar, tal com ha 

copsat el professorat de les escoles a les que porten els seus fills o filles. 

A les mares magribines també els costa moltíssim adaptar-se. Jo tinc una nena que em 

diu: és que la meva mare encara plora. No surt de casa i es passa el dia plorant.77

 

El “dol migratori” afecta també els infants i adolescents, segons han copsat el professorat 

de les aules d’acollida. Es tracta de nens i nenes que porten bastants anys aquí i encara 

senten nostàlgia i somnien amb retornar al seu país.  

D’altra banda, en relació a la patologia de la població immigrant, alguns professionals de la 

salut destaquen que la població africana, majoritàriament masculina, requereix atenció 

mèdica bàsicament per malalties musculars causades per la sobrecàrrega de treball.  

Respecte els motius de consulta són, segons un estudi realitzat al CAP Ca n’Oriac l’any 

200378, els problemes respiratoris, seguits dels osteomusculars, les epigastralgies i 

abdominalgies, insomni, cefalea i fatiga, tràmits i certificats i finalment els accidents. Els 

motius obstetro i ginecològics valorats respecte a població total representen un 26,2% però 

referits a la seva població femenina, el percentatge és d’un 51,72%. 

Finalment, un aspecte molt controvertit és el de la pràctica d’ablació del clítoris entre les 

nenes africanes subsaharianes. Les metgesses i pediatres constaten que si bé entre les dones 

adultes n’hi ha moltes que han sofert aquesta pràctica, no és habitual que se’ls hi practiqui a 

les nenes nascudes a Sabadell, encara que retornin de visita al seu país. Els motius poden ser 

diversos; influeix tant la cultura i la legislació occidental com el propi canvi de mentalitat de 

les mares subsaharianes. 

                                                 
75 Dona immigrant de Xile. 
76 Director del CAP de Sant Oleguer. 
77 Professora de l’aula d’acollida del CEIP Calvet d’Estrella. 
78 Ortiz Alvarez Encarna, Lopez Gomez Mª José, Manzano Fuentes Carmen, Roman Rodriguez Antonia i 
Grup Diversalut (grup per a la recerca en salut i diversitat). ABS 3A Sabadell: 2003. 
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En aquesta situació no solament està implicada la cultura occidental, sinó també les 

pròpies dones subsaharianes que han de lluitar contra el rol de la gent més gran, de les 

àvies, que són les que tenen més ascendència amb aquest tipus de pràctiques. Perquè 

això no és un problema religiós, és un problema de tradició cultural. Cada vegada més 

elles mateixes se n’adonen del que els hi han fet i no volen que a les seves filles se’ls 

faci el mateix.79

 

4.8. Freqüència d’ús dels serveis sanitaris 

Els professionals de la sanitat constaten que la majoria de població estrangera no acostuma a 

fer un ús freqüent dels serveis sanitaris, degut a que les seves condicions de treball no els 

permeten perdre temps de feina o, per la seva condició d’il·legalitat –al país i al treball-, els 

resulta difícil recórrer als serveis sanitaris, per temor a que la malaltia sigui d’origen laboral.  

N’hi ha molts que estan molt malament i no venen perquè no poden venir. No poden 

faltar a la feina perquè tenen una precarietat laboral que els fa que alguns no puguin 

fer-se ni els mínims controls de patologies fins i tot greus.80  

 

D’altres vegades és la pròpia cultura i les relacions de gènere el que impedeix recórrer als 

serveis sanitaris.  

Per a les dones marroquines és impensable anar al ginecòleg sigui home o dona, perquè 

al Marroc moltes no hi van. Hi van un cop a l’any les que són instruïdes. Les altres no hi 

van, encara que tinguin problemes, com un principi de càncer, no hi van.81

 

No obstant, una part dels professionals de la salut han detectat que hi ha persones 

immigrants que presenten una elevada freqüència d’assistència als CAPs, degut a que 

pateixen el que els professionals de la salut han anomenat “dol migratori”. No obstant, tal 

com anteriorment s’ha comentat, moltes de les persones que presenten els símptomes propis 

del dol migratori no recorren al tractament mèdic en tant que no ho perceben com una 

malaltia. 

Finalment, el col·lectiu sanitari ha detectat que es produeixen casos d’abús en l’ús dels 

serveis sanitaris, i també casos en que s’adopta una actitud d’exigència davant el servei, però 

són anecdòtics i no generalitzables a tot el col·lectiu.  

 

4.9. Dificultats detectades en l’atenció sanitària de la població immigrant 

Una de les dificultats detectades per tots els col·lectius implicats és la manca de comprensió 

de l’idioma. Aquest problema afecta en major mesura als CAPs on predomina població 

                                                 
79 Pediatre del CAP La Serra. 
80 Metge de família del CAP La Serra. 
81 Dona immigrant del Marroc. 
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africana, com ara el CAP La Serra, en el qual fa uns deu anys es va detectar per primer cop el 

problema amb la població gambiana.  

Hi ha mares que venen soles i no parlen. I tu fas tota l’explicació i al final no saps si 

t’han entès o no. I tu tens la criatura allà amb febre i no saps ben bé que farà. Et 

queda l’angoixa de saber si realment t’ha entès. Són magribines sobretot i 

subsaharianes.82

 

El idioma sí que es un problema. Estar yo de paciente y escuchar a la enfermera 

explicando como le tiene que dar el medicamento al crío y al final le dice, “vente con 

tu compatriota tal de intérprete, que ya lo conozco, y se lo explico a él.83

 

Davant del problema del desconeixement de l’idioma, el Servei Català de Salut ha posat a 

disposició dels professionals sanitaris un servei de traducció telefònica. Són els professionals 

del Parc Taulí els que fan un major ús d’aquest servei, ja que en els CAPs es poden buscar 

altres mecanismes per facilitar la traducció, com procurar que la persona vingui acompanyada 

d’un familiar o amic que faci d’intèrpret. Segons els professionals sanitaris del Parc Taulí, el 

servei de traducció telefònica és de gran utilitat quan s’hi pot establir comunicació, però en 

molts casos és difícil obtenir resposta quan es requereix. A més, únicament permet resoldre 

el problema de la traducció, però no el de la comunicació intercultural.  

Més enllà de la comunicació lingüística, els professionals sanitaris estan d’acord en que el 

principal problema són les dificultats relacionades amb la comunicació intercultural, 

degudes al desconeixement tant per part del professional mèdic com per part de la població 

immigrant dels hàbits culturals i del concepte de salut de l’altre.  

Amb el tema de la maternitat a infermeria estaven molt preocupades per les reaccions 

que tenia la gent subsahariana amb el nen acabat de néixer. Tu no en tens ni idea, per 

això es necessita coneixement. Les mares no miren el nen acabat de néixer perquè és 

una manera de protegir-lo. Per nosaltres era, “mira aquest, ni cas”. Quan coneixes 

pots valorar i llavors l’ajudes en aquest estar allà i protegir el nen. Hem de conèixer i 

per això ens hem de formar.84  

 

L’atenció ginecològica presenta nombroses dificultats derivades de la manca de comunicació 

lingüística i intercultural. Resulta costós explicar tant el control de l’embaràs com el procés 

d’aquest, degut al desconeixement de l’idioma per part de la pacient i a la diferent 

concepció de l’embaràs i la maternitat. Tot i així, cal assenyalar com a positiu el fet que 

dones immigrants de diferents orígens coincideixen en que totes segueixen i controlen el 

procés de l’embaràs.  

                                                 
82 Pediatre del CAP La Serra. 
83 Membre de la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns d’Espronceda. 
84 Responsable de Serveis Socials de la Corporació Sanitària Parc Taulí. 
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A causa del desconeixement de l’idioma, la pacient de vegades assisteix a la visita 

acompanyada del seu marit, el que, segons els professionals sanitaris, no facilita 

l’apropament entre metge i pacient ni l’accés a qüestions de caire emocional. En aquests 

casos es recomana que l’intèrpret sigui la filla o el fill. En el cas de les dones musulmanes 

esdevé un problema el fet que el ginecòleg de guàrdia a l’Hospital Taulí sigui un home.  

En el cas de la patologia mental també s’accentuen les dificultats de comunicació, ja que la 

traducció implica una interpretació dels símptomes.  

On és més complicat de tot és amb la patologia mental, perquè llavors hi ha les 

interpretacions. Això sí que és molt difícil d’abordar. Perquè la febre és la febre i té 

uns símptomes, però el deliri no és igual. Cada persona té el seu deliri. El paper del 

traductor és més difícil perquè interpreta el que l’altre diu i s’està sortint del 

problema en sí.85  

4.10. Dificultats detectades en l’atenció social de les dones immigrants 

El Centre d’Atenció a la Dona atén les persones que hi arriben, sense fer una detecció tècnica 

de necessitats, el que pot generar diferències en l’atenció per origen. Es detecta la dificultat 

de les dones d’origen magribí per recórrer al Centre d’Atenció a la Dona quan es tracta de 

casos de violència. Generalment les que hi arriben és perquè han pogut escapar de la pressió 

del marit o perquè han sortit de la relació. Altres, però, hi acudeixen per motius més pràctics 

o de tipus econòmic, en els quals no intervé tant la situació de parella.  

En funció de les necessitats s’inicia un treball amb aquestes dones o bé es deriven cap a 

altres recursos, com pot ser l’SCAI, els Serveis Socials, Càritas, si es tracta de necessitats 

d’habitatge, econòmiques... 

 

4.11. Propostes fetes pels agents socials per millorar l’atenció sanitària de la població 

immigrant 

L’accés formal a l’atenció sociosanitària està generalitzat entre la població immigrant a 

Sabadell, degut a l’ampliació de la cobertura sanitària a les persones empadronades a la 

ciutat, disposin o no de residència legal. No obstant, els professionals sanitaris coincideixen 

en que les condicions d’accés efectiu podrien millorar en diversos aspectes.  

Una proposta feta pels professionals de l’àmbit sanitari és introduir la visita d’acollida per a 

les persones immigrants als Centres d’Atenció Primària. Aquesta permetria fer una atenció 

integral del pacient, és a dir, una atenció que no només considerés la malaltia en estricte 

sentit biològic, sinó també l’entorn de vida de la persona atesa, en tant que aquest afecta a 

l’estat de salut. En el cas de la població immigrant, al tractar-se de població fonamentalment 

jove, no tenen tanta incidència els factors biològics en la malaltia com les condicions laborals 

i socials amb què es troben.  

                                                 
85 Ibíd. 
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Així doncs, la visita d’acollida s’hauria de dur a terme des de l’atenció primària i hauria de 

permetre prevenir riscos en la salut de la població immigrant. A la vegada podria formar part 

de les polítiques de primera acollida de la població nouvinguda que tenen un impacte molt 

positiu en la percepció que aquestes persones tenen de la societat receptora i en la seva 

posterior integració.  

Al menys a Primària hi ha interès en el què representaria la visita d’acollida, en el 

sentit que no només fos una visita de garantir la universalitat de l’assistència, sinó la 

possibilitat de fer una primera visita amb més profunditat de, preguntar de dónde 

vienes, por dónde has pasado. Fer una visita d’acollida.86

 

Els professionals mèdics reclamen una ampliació del temps de visita, ja que la visita 

d’acollida difícilment es pot dur a terme amb els sis minuts establerts per a cada pacient. De 

fet, Catalunya té un dels promitjos més baixos de temps de visita de la UE-15 i també té un 

major percentatge d’usuaris i usuàries que es queixen de la manca de temps de visita. Davant 

aquesta situació, s’ha creat una plataforma professional amb la demanda que el temps de 

visita sigui de deu minuts. En el cas de la visita d’acollida es podria, fins i tot, destinar-hi més 

temps. 

Tenim sis minuts per visita, i no podem fer visita d’acollida, nosaltres no podem fer-la, 

perquè d’on la treiem?87  

 

Una altra de les peticions del col·lectiu de professionals del sector de la salut és donar 

resposta, en termes de recursos, als serveis que experimenten un major increment de 

demandes, fonamentalment pediatria, maternitat, obstetrícia i traumatologia.  

Un dels problemes principals que es detecten en l’atenció sanitària de la població immigrant 

és la dificultat de comunicació, derivada del desconeixement de l’idioma i d’una concepció 

diferent de la salut i la malaltia. Per tal de facilitar la comunicació, entesa en un sentit més 

ampli que la traducció, els professionals de la salut així com els tècnics de Salut i Serveis 

Socials de l’Ajuntament proposen diferents mecanismes.  

Una primera proposta, dirigida especialment a l’atenció primària, fa referència a la 

necessitat de formar el col·lectiu de professionals de la salut per tal de potenciar el seu 

coneixement sobre les particularitats culturals dels grups d’estrangers predominants en la 

zona que correspon a cada CAP. És a dir, es tracta de buscar mesures per tal d’apropar-se a la 

comunitat d’immigrants del barri o de la zona.  

No obstant, aquest model més territorial no és tant vàlid a l’Hospital Taulí, degut a que és un 

centre de referència de la ciutat i la comarca i, per tant, és més difícil que els professionals 

s’especialitzin en termes de particularitats culturals.  

                                                 
86 Infermera del CAP Ca n’Oriac. 
87 Metge de Família del CAP La Serra. 
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Una solució proposada pels professionals sanitaris i de serveis socials del Parc Taulí podria ser 

incloure un nou perfil professional a la plantilla: el mediador o la mediadora cultural. Es 

tracta de dur a terme una política de desenvolupament dels professionals de la sanitat que 

respongui a les necessitats socials del moment.  

Cal tenir en compte que, tal com els agents de la salut exposen, el mediador o la mediadora 

cultural no hauria d’excloure el paper actiu del professional sanitari en la voluntat de 

comunicació intercultural; el conjunt de professionals de l’atenció sanitària especialitzada 

també s’ha d’apropar a la diversitat de cultures de la població immigrant. Per tant, cal 

incloure també la proposta de formació sobre especificitats culturals entre aquest col·lectiu. 

La figura del mediador seria útil en els casos en que el propi professional de la salut no sap o 

no pot gestionar la diferència cultural i, per tant, es configura com un perfil necessari als 

CAPs. Cada cop més, la immigració que arriba a Sabadell és més diversa, el que dificulta, fins 

i tot a l’atenció primària, l’especialització en les idiosincràsies culturals d’un determinat 

col·lectiu. Formació i mediació són, doncs, dues mesures que es complementen i permeten 

millorar l’atenció sanitària de la població immigrant a Sabadell.  

Finalment, caldria reforçar, i fins i tot estendre a altres municipis, la integració de la xarxa 

d’atenció primària de serveis socials i de salut, ja que la manca de salut en la majoria de 

casos, i especialment entre la població immigrant, té origen en la dimensió sociosanitària. Els 

processos de dol en són un exemple paradigmàtic. Sovint també es produeixen dolors 

musculars causats per les dures condicions laborals en el sector de la construcció o processos 

de fatiga deguts a jornades laborals molt llargues, com succeeix en ocasions al servei 

domèstic.  

Cal millorar les condicions de vida de la població immigrant facilitant el seu accés al món 

laboral, a l’habitatge i a l’educació en condicions dignes i equivalents a les del conjunt de 

població ja que això incideix en l’estat de salut de les persones. La millor manera d’assolir-ho 

seria l’equiparació de drets amb la població autòctona. Si bé això no és possible d’altra 

manera que modificant la legislació –i amb mesures que posteriorment facin efectius aquests 

drets-, des dels serveis socials es pot contribuir a una millora significativa de la situació social 

de la població immigrant. Es corrobora la necessitat i la importància d’una col·laboració 

permanent entre l’atenció primària dels serveis socials i l’atenció sanitària. 
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Síntesi valorativa 

 Les dades sobre targetes sanitàries i la percepció del col·lectiu de professionals de la 

salut coincideixen en que la gran majoria de població immigrant té accés als serveis 

sanitaris. El procediment a seguir és senzill i ràpid.  

 L’ampli accés als serveis sanitaris per part de la població immigrant es tradueix en un 

accés generalitzat als serveis socials, degut a la integració, com a particularitat pròpia 

de Sabadell, de la xarxa d’atenció primària de serveis socials i la xarxa d’atenció 

primària del sistema sanitari. 

 Les dades de l’Enquesta de Salut de Sabadell del 2002 mostren que la població 

estrangera presenta un major risc de trastorn mental. Aquesta diferència significativa 

respecte la població autòctona s’explica pel fet que la població immigrant pateix el “dol 

migratori”. Tant els professionals de la salut com les pròpies persones immigrants 

coincideixen en que és un procés habitual degut a l’abandó de la família i les xarxes 

socials del país d’origen. Tant les dones autòctones com les immigrants concideixen en 

que elles exterioritzen més aquest dol que els homes, tot i que ambdós grups el 

pateixen. Des dels professionals de l’educació, també es constata que els infants i 

adolescents també pateixen el “dol migratori”.  

 Els professionals sanitaris detecten que les condicions laborals són la causa principal de 

les malalties que pateixen els homes africans, provocades per una sobrecàrrega de 

treball.  

 Les dades de l’Enquesta de Salut de Sabadell del 2002 indiquen una menor freqüència en 

l’ús dels serveis sanitaris per part de la població estrangera, tot i que no es pot parlar de 

diferències estadísticament significatives. Els professionals de la sanitat, així com les 

pròpies persones immigrants, corroboren que la freqüència d’ús dels serveis sanitaris 

de la població immigrant és baixa. Els motius són diversos: la precarietat laboral que 

impedeix disposar de temps per anar al metge, la pròpia cultura que impedeix a moltes 

dones marroquines visitar el ginecòleg, sigui home o dona, o la no percepció del 

problema com una malaltia, com succeeix amb el “dol migratori”. D’altra banda, en 

algunes ocasions hi ha un abús dels serveis sanitaris, però els professionals de la salut 

coincideixen en que es tracta de pocs casos.  

 Les principals dificultats detectades pels professionals sanitaris i pels usuaris dels 

serveis sanitaris en relació a l’atenció de la població immigrant són de comunicació 

lingüística i intercultural. Un exemple paradigmàtic és el control de l’embaràs. Si bé no 

hi ha problemes en que les dones immigrants, independentment de l’origen, facin un 

seguiment de l’embaràs, es generen dificultats en l’atenció, degudes al desconeixement 

de l’idioma i a les diferents concepcions de l’embaràs i de la maternitat. Un altre àmbit 

on les dificultats de comunicació són importants és en el de la patologia mental.  

 Els professionals de la salut coincideixen en la necessitat de millorar l’accés efectiu de 

la població immigrant al sistema sanitari. Una manera d’assolir-ho seria a través de la 
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visita d’acollida, la qual requereix una ampliació del temps de visita. Aquesta ampliació 

de temps també és necessària a les visites ordinàries, el que beneficiaria el conjunt de 

la població.  

 Per tal de corregir les dificultats de comunicació lingüística i intercultural els 

professionals de la salut, així com els tècnics de Salut i Serveis Socials de l’Ajuntament 

de Sabadell, coincideixen en complementar mesures de formació del personal sanitari 

sobre les particularitats culturals dels col·lectius que composen la immigració amb la 

introducció als CAPs i a l’Hospital Taulí d’un nou perfil professional de plantilla: el 

mediador o la mediadora cultural. 

 Una altra petició dels professionals sanitaris és donar resposta en termes de recursos a 

l’increment de les demandes de determinats serveis: pediatria i maternitat, obstetrícia 

i traumatologia.  

 Finalment, des dels agents socials es valora com a molt positiva la integració de la 

xarxa d’atenció primària de serveis socials i de salut per tal de facilitar una atenció 

integral a la població immigrant i prevenir la malaltia. Cal, per tant, seguir actuant en 

aquest sentit.  

 Un 18% de les dones ateses al Centre d’Atenció a la Dona són de nacionalitat 

estrangera. Predominen les dones equatorianes, marroquines i bolivianes, el que es 

correspon amb els tres principals col·lectius d’estrangers a la ciutat. Principalment són 

dones de 26 a 45 anys.  

 Les dones amb nacionalitat estrangera i amb nacionalitat espanyola presenten el mateix 

tipus de demandes; es concentren en l’assessorament i orientació personal, 

l’assessorament jurídic i l’atenció psicològica. Tot i així, les dones estrangeres obtenen 

un major percentatge en les demandes d’acolliment i d’atenció social, degut a les 

necessitats derivades del fet migratori.  

 Les necessitats que es detecten entre les dones autòctones i estrangeres són força 

similars: violència psicològica, violència física i manca d’informació jurídica. A més, les 

dones estrangeres presenten altres necessitats derivades de la manca de feina i de 

recursos econòmics, del que se’n deriva que aquestes dones es troben en una situació 

de doble discriminació: de gènere i d’origen. 
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Bloc-5/ Educació i recursos educatius 

Les dades referides a la població infantil en edat escolar, han estat proporcionades per la 

Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell. Les següents dades no presenten 

distorsions per situació legal de l’infant, degut a tots els infants tenen el dret i el deure a 

l’escolarització obligatòria, independentment de la seva situació legal. No obstant, el fet de 

comptabilitzar-se únicament la categoria d’estrangers -sense nacionalitat espanyola- deixa 

fora de l’anàlisi els fills o filles de persones immigrants que han nascut aquí i, que per tant, 

són espanyols. Tot i així es tracta d’una població producte de la immigració que seria 

interessant considerar en termes de condicions socials diferencials. 

D’altra banda, també comptem amb la informació que fa referència al nivell d’instrucció de 

la població adulta estrangera. En aquest cas, tal i com també succeeix en l’apartat anterior, 

disposem de dades del Padró Municipal. Això implica que es té present tota la població 

estrangera inscrita al Padró, independentment de la seva situació legal.  

També s’ha utilitzat informació extreta d’un grup de discussió temàtic per accedir a aspectes 

més qualitatius, tal i com està especificat en la definició metodològica d’aquest estudi.  

 

5.1. Nivells d’instrucció de la població adulta 

Els nivells de formació de la població estrangera i del conjunt de població de Sabadell i de 

Catalunya no difereixen considerablement entre sí, tenint els tres grups un nivell de 

formació baix.  

La població estrangera té percentatges més elevats en el nivell sense estudis o primer grau, 

amb un percentatge del 52% (Gràfica 47). El percentatge de població amb estudis secundaris 

postobligatoris i superiors és força similar en tots tres grups, tot i que la població estrangera 

és el col·lectiu amb percentatges més baixos. En la categoria de Batxillerat Elemental, ESO i 

EGB, el percentatge més elevat correspon al conjunt de la població catalana amb un 33%, 

similar al percentatge obtingut per la població sabadellenca, un 29%; però quedant bastant 

per sota el percentatge de la població estrangera de Sabadell, amb un 21%.  

La població que no ha finalitzat els estudis obligatoris és major en termes percentuals en el 

grup d’estrangers, malgrat que també trobem percentatges bastant elevats, superiors al 30%, 

en el conjunt de població de Sabadell i el total de la població catalana. Pel que fa a la 

categoria de persones que no saben llegir o escriure, hi ha un major percentatge de població 

analfabeta en el conjunt de la població de Sabadell i de Catalunya que entre el col·lectiu 

d’estrangers de Sabadell. 
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Gràfica 47. Comparació de la distribució del nivell de formació del total de població de 

Catalunya, de Sabadell i de la població estrangera resident a Sabadell. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’Anuari Estadístic de Sabadell del 2005 i l’Institut 
d’Estadística de Catalunya, dades de 2001. 

 
La població total de Sabadell i el subgrup de població 

estrangera tenen nivells generals d’instrucció molt 
similars i baixos en tots els casos 

 

 

 

Si observem el nivell de formació de la població estrangera per continent d’origen (Taula 5), 

podem afirmar, en primer lloc, que la meitat de les persones estrangeres tenen un nivell 

d’estudis primaris o inacabats, ja que parlem d’un percentatge del 52%. Tots els continents 

presenten el percentatge més elevat en aquest nivell educatiu. Malgrat això s’observen 

algunes diferències segons la procedència. El col·lectiu africà presenta el percentatge més 

elevat en la categoria d’estudis primaris o inacabats, un 85%. També entre el col·lectiu 

asiàtic trobem un percentatge molt elevat en aquesta categoria: tres quartes parts de les 

persones originàries d’Àsia que viuen a Sabadell només tenen estudis primaris acabats o 

inacabats.  

En el percentatge d’estudis secundaris, tant obligatoris com postobligatoris, hi destaquen 

les persones estrangeres que provenen de la Unió Europea i d’Amèrica Llatina (ambdós grups 

presenten percentatges similars: un 24% la Unió Europea i un 20% Amèrica). Pel que fa a 

l’educació superior, és la població estrangera comunitària la que presenta el percentatge 

més alt –un 30% davant d’un 2% d’Àfrica, un 6% d’Àsia i un 12% d’Amèrica i de la resta 

d’Europa-. Podem afirmar doncs que els nivells més elevats de formació els trobem entre les 

persones originàries d’Europa i d’Amèrica del Nord i Amèrica Llatina. No obstant, cal tenir en 

compte que aquestes dades es poden veure afectades per la dificultat d’homologar les 

titulacions superiors de la població estrangera.  
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Nivell de formació % Àfrica % Amèrica % Àsia % Unió Europea % Resta d'Europa 

No sap llegir o escriure 1,1 0,1 0,7 0,9 0,1 

Sense estudis o primer 
grau 84,6 40,1 75,0 25,5 45,8 

ESO, EGB, batxillerat 
elemental, FP 1er grau 7,9 27,7 10,4 19,7 28,2 

Batxilerat superior, BUP 
o COU, FP 2on grau 3,8 20,3 8,1 23,7 13,6 

Diplomatura o 
llicenciatura 2,6 11,8 5,8 30,2 12,3 

 100 100 100 100 100 

Taula 5. Nivell d’instrucció de la població estrangera per origen. 

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

 

5.2. Nivells de matriculació de la població infantil 

Pel que fa a la població infantil, s’observen importants diferències en el nivell de 

matriculació a centres públics i concertats entre el total d’alumnat de Sabadell i l’alumnat 

estranger. Mentre l’alumnat total es reparteix de forma força similar entre els centres públics 

i concertats, el subgrup d’alumnat estranger es concentra en un 87% als centres públics 

(Gràfiques 48 i 49). 

 

58,65

41,35
Centres Públics

Centres Privats

 

4 de cada 10 alumnes 
de Sabadell va a un 

centre públic 

Gràfica 48. Distribució del total de l’alumnat de Sabadell segons la tipologia del centre 

educatiu.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004.  
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87,73

12,27

Centres Públics

Centres Privats

 

1 de cada 10 alumnes 
estrangers va a un 
centre concertat 

Gràfica 49. Distribució de l’alumnat estranger segons la tipologia de centre educatiu. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004.  

 

Destaquem com l’alumnat estranger, sigui quina sigui la seva procedència, es distribueix de 

forma molt desigual entre els centres educatius, ja que la majoria d’aquest col·lectiu, es 

troba en centres públics. Aquesta distribució tant desigual es veu clarament en l’alumnat 

magribí i resta d’Àfrica, ja que un 97% i un 98% respectivament, estan matriculats en 

centres públics. En el cas de l’alumnat provinent de la Unió Europea i sobretot de l’Amèrica 

del Nord succeeix tot el contrari: el percentatge de matriculació en centres concertats és 

molt més elevat que la resta d’orígens. Fins i tot, l’alumnat procedent d’Amèrica del Nord es 

concentra, en un 63%, en centres concertats. És una nova prova d’immigració invisible i de 

segregació territorial. (Taula 6). 

 

Origen Centres públics %  Centres concertats % Total alumnat % 

Centre i Sudamérica 1069 88,06 145 11,94 1214 100 

Magrib 254 97,69 6 2,31 260 100 

Resta d'Europa 135 81,33 31 18,67 166 100 

Resta d'Àfrica 71 98,61 1 1,39 72 100 

Àsia i Oceània 64 88,89 8 11,11 72 100 

UE 43 63,24 25 36,76 68 100 

Amèrica del Nord 8 36,36 14 63,64 22 100 

TOTAL 1644 87,73 230 12,27 1874 100 

Taula 6. Origen de l’alumnat estranger als centres públics i privats. Curs 2003-2004. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. 
Curs 2003-2004. 
 

Si analitzem la distribució de la matriculació de l’alumnat en centres públics i en centres 

concertats per cada nivell educatiu, podem veure com les diferències entre alumnat total de 

Sabadell i alumnat estranger es mantenen.  
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En el nivell més baix, a les escoles bressol, no es disposen de dades diferenciades entre 

alumnat per origen. De tota manera pensem que és important destacar l’elevat percentatge 

que obtenen les escoles bressol privades enfront de les subvencionades o les públiques. Això 

es deu clarament a la reduïda oferta de places en centres públics a la ciutat88. 

En el nivell següent, en educació infantil i primària, mentre el conjunt d’alumnat de la 

ciutat es reparteix entre un 58% a l’escola pública i un 41% a la concertada, pel que fa a 

l’alumnat estranger la diferència entre un tipus d’escola i altra, és molt més gran, ja que 

pràcticament un 90% dels infants estrangers en el curs 2003-2004 s’ha matriculat en un 

centre públic. 

La situació és similar en l’educació secundària obligatòria. Si bé el conjunt de joves 

matriculats es reparteix de forma força equitativa entre les dues tipologies de centres, 

l’alumnat estranger es concentra, altre cop a l’escola pública. Concretament, en un 82% 

enfront d’un 17% de l’escola convertada.  

Finalment, en l’ensenyament postobligatori, observem que el percentatge d’alumnat 

estranger és el mateix que en l’anterior nivell educatiu, amb molta més presència en 

l’escola pública que no pas en la privada. L’únic que varia en aquest cas, és la distribució de 

l’alumnat total de Sabadell; un 70% es matricula a l’escola pública i un 30% ho fa a l’escola 

concertada. 

Si analitzem la distribució territorial en percentatges de l’alumnat estranger en l’educació 

infantil i primària pública durant el passat curs 2003-2004, i la comparem amb la població 

total matriculada durant aquest curs, cal apuntar en primer lloc que l’alumnat estranger 

suposa un 11,14% del total d’aquesta matrícula. En segon lloc, observem com malgrat que 

hi ha presència d’alumnat estranger arreu de la ciutat, aquest es concentra en determinats 

sectors. Entre tots ells, hi destaquen els sectors de Can Puiggener amb un 26%, i Sud, amb 

un 25%, que en termes comparatius, són els sectors amb més presència d’alumnat estranger 

matriculat en aquestes edats. Seguidament els sectors de Can Feu, La Serra i Sant Oleguer, 

obtenen percentatges prou considerables, ja que les xifres estan al voltant del 20%. La Creu 

de Barberà, Ca n’Oriac i Creu Alta, tot i que en menys mesura, també hi ha un percentatge 

prou elevat. Els altres sectors oscil·len entre l’1%, com és el cas de Gràcia, i el 8% en el cas 

de La Concòrdia (Gràfica 50). Per últim, només afegir que el percentatge d’alumnat estranger 

en l’educació infantil i primària obté un 1,76% en l’educació privada i concertada, motiu pel 

qual no l’analitzarem, pel poc volum d’efectius que suposa i la seva mínima representació. 

                                                 
88 Sabadell compta amb 4 escoles bressol públiques, amb 21 escoles bressol privades i 5 escoles bressol 
concertades. 
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Els sectors Sud i Can 
Puiggener concentren 

la meitat de 
l’alumnat estranger 

Gràfica 50. Distribució de l’alumnat estranger segons sectors en educació infantil i primària 

pública, en percentatges.  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d’Educació de l’Ajuntament de 
Sabadell. 
Si ens fixem amb les gràfiques 51 i 52 que mostren la distribució de l’alumnat estranger en el 

nivell d’educació infantil i primària pública pels diversos sectors de la ciutat segons el seu 

origen geogràfic, es posa de manifest que són els i les alumnes centre i sud-americans i 

magribins els que tenen més presència arreu de la ciutat en tots els seus districtes i en més 

quantitat.  

Tot i així, cal dir que els percentatges de centre i sud-americans són més elevats que els del 

col·lectiu magribí i es troben més concentrats al sector Sud –un 16%-. També tenen una forta 

presència a sectors com Can Feu, Sant Oleguer o Ca n’Oriac. 

L’alumnat magribí, en canvi, amb menys presència a la ciutat, es troba molt més concentrat 

a Can Puiggener, amb un 11% i a La Serra, amb un 8%. Pel que fa als altres sectors, també 

podem fer notar la seva presència, a Ca n’Oriac amb un 5%. En la resta de sectors, els 

magribins hi tenen presència però en percentatges força reduïts. 
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Gràfica 51. Distribució de l’alumnat estranger centre i sud-americà segons sectors en 

educació infantil i primària, en percentatges. 

El col·lectiu 
d’alumnes centre i 
sudamericans es 

concentren als 
sectors Sud, Can 

Feu, Sant Oleguer i 
Ca n’Oriac 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004. 
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Gràfica 52. Distribució de l’alumnat estranger magribí segons sectors en educació infantil i 

primària, en percentatges. 

Els alumnes 
magribins  es 

concentren en un 
12% al sector de 

Can Puiggener 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004. 

 

L’alumnat magribí i centre i sud-americà és present a tots els sectors de 
la ciutat de Sabadell 
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Pel que fa als altres orígens geogràfics, l’alumnat procedent d’Amèrica del Nord és molt 

reduït, en termes absoluts i, per tant, els percentatges són irrellevants. Els i les alumnes 

procedents d’Àsia i Oceania, sumen un total d’uns 40 alumnes i es troben força repartits 

arreu de la ciutat, el que fa que els percentatges siguin baixos. Els percentatges més elevats, 

que corresponen als sectors Sud i Can Puiggener, es mouen al voltant de l’1,5%. L’alumnat 

que arriba d‘altres zones d’Àfrica també és present a bastants sectors de la ciutat, excepte a 

La Concòrdia, La Creu Alta, Gràcia o Can Feu. Malgrat que els percentatges siguin també 

força petits, podem destacar sobretot el sector de La Serra, juntament amb els sectors Can 

Puiggener, Sud i Sant Oleguer. La població europea no comunitària també es reparteix per la 

ciutat, però es troba bàsicament als sectors de La Serra en primer lloc, i també a Sant 

Oleguer, tot i que altra vegada, els percentatges siguin molt escassos. Per últim, la població 

procedent de l’Europa comunitària matriculada a l’educació primària, podem dir que és poc 

present i pràcticament la meitat de l’alumnat d’aquest origen es troba sobretot al sector Sud.  

Així doncs, un cop analitzades aquestes dades, podem concloure que la matriculació i la 

presència del col·lectiu d’alumnes estrangers respon la distribució de la població estrangera 

sobre el territori de la ciutat de Sabadell, degut a una política de matriculació on hi té gran 

pes la proximitat residencial al centre educatiu.  

Hem pogut constatar que el col·lectiu magribí és el que més pateix la segregació residencial –

Can Puiggener-, que el col·lectiu provinent de Centre i Sud-amèrica és el més nombrós arreu 

de la ciutat sobretot als sectors Sud i Ca n’Oriac, i que la població d’altres zones d’Àfrica es 

troba a sectors com La Serra; en aquesta ocasió també podem veure com aquest model de 

distribució de població es repeteix entre l’alumnat. Els escolars magribins d’educació infantil 

i primària obtenen els percentatges més elevats en el sector de Can Puiggener i, per tant, 

igual que les persones adultes, es troben més segregats i menys presents arreu de la ciutat.  

També observem com l’alumnat centre i sud-americà, és el que té més presència a la ciutat, 

es troba majoritàriament als sectors Sud, Ca n’Oriac, Sant Oleguer o La Creu de Barberà. I pel 

que fa a l’alumnat de la resta d’Àfrica, es troba més concentrat en sectors com La Serra, Can 

Puiggener i Sant Oleguer.  

Pel que fa a l’educació secundària obligatòria, podem fer la mateixa comparació entre 

l’alumnat autòcton i l’alumnat estranger. Si passem a veure com es distribueix el col·lectiu 

d’alumnat estranger arreu de la ciutat, el primer que cal destacar quan analitzem el mapa 

escolar sabadellenc en aquest nivell educatiu és que la seva distribució no segueix la divisió 

estipulada a través de sectors i districtes, com és el cas de l’educació primària, sinó que els 

centres públics es reparteixen en cinc zones: Zona Nord, Zona Centre-Nord, Zona Centre, 

Zona Sud i Zona Oest. En canvi, pel que fa al centres privats i/o concertats la divisió no és en 

cinc zones, sinó en quatre: Zona Nord, Zona Sud, Zona Est, Zona Oest. 

Cal tenir molt present aquesta distribució a l’hora de fer l’anàlisi dels centres públics, ja que 

aquestes zones són extremadament grans i per tant, l’alumnat escolaritzat en els diversos 

instituts d’educació secundària pot provenir de diversos centres de primària, ja que aquestes 
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zones tenen una influència que va més enllà del barri on està situat l’equipament educatiu. 

Així doncs, el fet de dividir el territori de la ciutat en quatre grans grups per a l’educació 

concertada i privada o en cinc grans grups per a l’educació pública, pot no correspondre a la 

realitat social que podem trobar a cada centre. 

El fet que un institut públic es trobi al sector Centre, no significa que els alumnes matriculats 

tant sols provinguin d’aquella zona concreta sinó que poden tenir moltes i diverses 

procedències, a nivell de barris de la ciutat. És obvi que un noi o noia del sector Nord, podrà 

accedir més fàcilment a un centre de la Zona Nord o Centre-Nord que no pas a un dels dos 

centres que és troben a la zona Sud, ja que en molts casos hi ha una coordinació pedagògica 

entre centres educatius de primària i de secundària, cosa que facilita que l’alumnat es quedi 

a la mateixa zona. Tot i així, sí que pot succeir que un noi o noia de Sant Oleguer o de Torre-

romeu arribi a un centre de la zona Centre o a un centre de la zona Sud. 

Per tant, cal tenir en compte que hi ha menys centres educatius de secundària i que aquests, 

es troben repartits de forma desigual per la ciutat o fins i tot, en determinats sectors de 

Sabadell, com és el cas de La Serra, Oest o Berard, no hi ha equipaments d’aquest tipus, ni 

públics ni privats.  

També val a dir que, en nombres absoluts, l’alumnat estranger en el curs 2003-2004 

d’educació secundària obligatòria pública no és massa nombrós, ja que representa un 8,46% 

sobre el total d’alumnat en aquest cicle educatiu. Per tant, cal prendre els següents 

percentatges per origen com a indicadors de tendències. Per altra banda, en l’educació 

secundària obligatòria privada i concertada, la matriculació d’alumnat estranger continua 

essent molt baixa, només un 1,94% sobre el total. Com en l’anterior nivell educatiu, no 

tindrem en consideració la distribució d’alumnat estranger en aquesta tipologia de centres 

per la seva baixa representativitat a la ciutat.  

Així doncs, tenint present aquestes consideracions prèvies, podem afirmar que la població 

estrangera total matriculada en centres públics en el nivell d’educació secundària obligatòria 

comparada amb el total d’alumnat matriculat, té presència arreu de la ciutat. Però són les 

zones Sud i Centre-Nord, amb percentatges de 14,51%, i de 8,92% respectivament, les que 

destaquen per sobre de les altres, que oscil·len entre un 4,6% i un 6% (Gràfica 53). 
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Gràfica 53. Distribució de l’alumnat estranger segons zones en educació secundària 

obligatòria, en percentatges. 

A les zones Sud i 
Centre-Nord és on 

trobem més alumnat 
estranger en 

l’educació secundària 
obligatòria 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004. 
 

Si observem aquests percentatges segons l’origen geogràfic de l’alumnat, en la mateixa línia 

que en l’educació primària, podem dir que el col·lectiu d’alumnes centre i sud-americans, 

juntament, amb el col·lectiu d’alumnes magribins, són els grups amb més presència a la 

ciutat. En canvi, l’alumnat procedent d’altres orígens, ja sigui Amèrica del Nord, la resta 

d’Àfrica, la Unió Europea, la resta d’Europa o Àsia i Oceania, obtenen percentatges molt 

baixos degut al poc nombre d’alumnes matriculats. Tan sols, en el cas d’alumnat provinent de 

la resta d’Europa, podem dir que hi ha una certa agrupació a la zona Sud, però en un 

percentatge molt ínfim. 

L’alumnat centre i sud-americà es concentra sobretot a la zona Sud, ja que hi és representat 

en un 9% (Gràfica 54). Un percentatge força elevat si el comparem amb les altres zones en 

que es reparteix el mapa escolar de secundària. Sobre aquest col·lectiu, també destaquem la 

zona Centre-Nord, ja que aquest alumnat obté un percentatge considerable del 6,4%. Així 

doncs, observant la gràfica podem afirmar que l’alumnat centre i sudamericà es distribueix 

de forma més aviat desigual sobre la ciutat, malgrat estar representat en totes les zones, ja 

que si obté percentatges elevats en les anteriors zones, en d’altres, com la zona Nord, el 

percentatge disminueix fins un 2,6%. Precisament les zones Sud i Centre-Nord són les que 

tenen més presència d’alumnat estranger, a nivell global i sense diferenciar origen geogràfic. 

Per tant, deduïm que la majoria d’aquest nou alumnat d’aquestes zones prové de Centre i 

Sudamèrica. 
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Gràfica 54. Distribució de l’alumnat estranger centre i sud-americà segons zones en educació 

secundària obligatòria, en percentatges. 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004. 

 

El col·lectiu d’alumnat d’origen magribí, tot i ser menys representat que l’anterior grup en 

nombres absoluts i també en percentatge, és el segon col·lectiu amb més presència a la 

ciutat tal i com demostra la gràfica comparada amb altres orígens demogràfics. Tot i estar 

repartit de forma més unitària sobre el territori que no pas el col·lectiu centre i sudamericà, 

podem destacar com altre cop les zones Sud i Centre-Nord són les que acullen més alumnat 

estranger que la resta (Gràfica 55).  
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Gràfica 55. Distribució de l’alumnat estranger magribí segons zones en educació secundària 

obligatòria, en percentatges. 

L’alumnat magribí es troba 
més representat a la zona Sud 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Regidoria d’Educació. Ajuntament de Sabadell. Curs 
2003-2004. 

 

Finalment, només afegir que no s’han tingut en compte les dades referents a la distribució de 

l’alumnat estranger en el nivell d’educació secundària postobligatòria. En primer lloc 

perquè el seu percentatge no és massa elevat, només un 2,8% en l’educació pública i un 1,2% 

en educació privada. I en segon lloc, per la situació del mapa escolar d’educació secundària 

postobligatòria a Sabadell. Si en l’educació secundària obligatòria comentàvem que les grans 

àrees d’influència abasten més enllà del propi barri on es troba l’equipament educatiu; en 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

132

aquest nivell formatiu, la situació és encara més àmplia ja que en algunes ocasions, l’oferta 

de cicles formatius és única a la ciutat i per tant, té un abast municipal i en alguns casos, fins 

i tot comarcal. Per tant, davant d’aquesta situació, la procedència no és una variable que 

influeixi en l’accés a aquest nivell educatiu.  

 

Descripció i valoració de les aportacions fetes pels diferents agents socials 

5.3. Accés de la població immigrant a la formació  

L’educació a l'Estat Espanyol és obligatòria dels 3 als 16 anys i, per tant, tots els infants 

estrangers, independentment de la seva situació legal, tenen el dret i el deure a l'educació 

obligatòria. Ara bé, la llei no reconeix el mateix dret en l’educació postobligatòria i superior, 

de manera que la situació d’estança il·legal és una trava per obtenir aquestes titulacions i, 

per tant, esdevé un obstacle per a la integració d’aquests joves.  

Als Centres de Formació de persones Adultes tenen dret a formar-se totes les persones 

immigrants, disposin o no de permís de residència, perquè la llei no estipula aquest punt, i les 

escoles poden acceptar les sol·licituds de formació per part de les persones immigrants 

“sense papers”. Ara bé, les persones adultes que no tinguin regularitzada la seva situació no 

poden accedir a la formació ocupacional municipal.  

Segons la informació aportada des de tots els agents socials consultats, la situació de l’escola 

pública a Sabadell destaca per una gran presència d’alumnat immigrant de diversos orígens 

arreu de la ciutat i per la seva entrada constant al llarg de tot el curs tant en l’educació 

primària i l’educació secundària com en l’educació de persones adultes. Per exemple, en 

alguns centres públics de la zona Sud es destaca que l’alumnat estranger arriba al 30%. En 

canvi, en els centres concertats i privats aquest col·lectiu hi és molt poc representat tal i com 

es demostra amb les dades estadístiques aportades anteriorment. Això és degut a la 

concentració de la immigració en alguns barris i a la fugida de nens i nenes autòctons cap a 

altres escoles sense alumnat immigrant, generalment concertades. Per tant, es genera una 

concentració esbiaxada d’alumnes immigrants als centres públics, i així comença des de 

l’escola la segregació social.  

 

5.4. Nivell de formació dels i les alumnes immigrants i les seves famílies 

El professorat entrevistat, especialment del sector Sud, manifesta que bona part de la 

població escolar immigrant aconsegueix elevats nivells d’aprenentatge i presenta un alt 

interès en la formació.  

La població escolar nouvinguda presenta diferents nivells educatius segons el seu origen i 

diferents ritmes d’integració en la vida escolar. Segons el professorat de la zona Nord, els 

col·lectius d’alumnes sud-americans i romanesos, malgrat que arriben amb nivells educatius 

inferiors a l'alumnat autòcton, sobretot el col·lectiu sud-americà, tenen més facilitat per 

assumir nous coneixements i integrar-se a les aules, gràcies al coneixement del castellà o 

bé per a la proximitat idiomàtica de la llengua materna. 
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Per altra banda, el magribí i el xinès són els col·lectius amb més problemes d’integració 

escolar degut a la diferència d'idioma. El grup de xinesos presenta un nivell educatiu més 

elevat, sobretot en matemàtiques, mentre que el de magribins té nivells de formació més 

baixos. En aquest darrer col·lectiu s’hi afegeix el fet que les famílies tenen un nivell de 

formació generalment baix. Molts pares tenen coneixements bàsics d'àrab degut al seu pas 

per la Madrassa, però freqüentment les mares són analfabetes, el que provoca que no 

s'acostin massa a l'escola i que siguin els homes qui s'hi relacionin més. Pel que fa al col·lectiu 

xinès, la situació és oposada; sovint són les mares, i no els pares, les que es relacionen amb la 

institució escolar.  

Des del Centre de Formació de persones Adultes de La Concòrdia es destaca que no es pot 

generalitzar l'analfabetisme a tot el col·lectiu de dones magribines, ja que segons 

l’experiència d’aquest centre, moltes de les dones que arriben a l'escola per iniciar cursos de 

català o castellà tenen estudis bàsics, i en alguns casos, formació superior. Tot i així, es fa 

referència a la diferència que presenten les persones procedents de la cultura amazigh 

respecte les de cultura àrab, ja que en el primer cas predomina l'analfabetisme. 

Nosaltres estem bellugant ara un col·lectiu de 285 immigrants i la impressió que tinc 

és que el meu grup de persones analfabetes era la quarta part del grup de les persones 

ja alfabetitzades. (...) El fet de treballar amb immigrants m'ha fet canviar les meves 

idees preconcebudes. El que passa allà és que persones analfabetes realment són 

poques. Jo diria que aquí hi ha un element que no n'hem parlat, quan parlem del 

Magrib, que és la cultura amazigh. A Can Puiggener, la majoria de les persones no 

lletrades tenen cultura amazigh i les lletrades provenen de cultures àrabs.89

 

5.5. Coneixement de l'idioma i comunicació 

El col·lectiu de professionals del món educatiu senyala de forma generalitzada que el 

coneixement i l’aprenentatge de la llengua, del català i del castellà, facilita molt la 

integració plena de l’alumnat immigrant dins l’aula ordinària. De fet, en alguns casos, 

sobretot a la zona Sud, sovint són els nens i nenes immigrants els que aprenen i utilitzen més 

ràpidament el català marcant una certa diferència amb els fills i filles de famílies 

castellanoparlants. S’indica que possiblement sigui degut a una estructura familiar 

determinada, una manera de relacionar-se amb els infants i, en definitiva, a una major 

implicació i interès de la família en l’educació dels menors degut a una major valoració de la 

importància de l'educació.  

                                                 
89 Cap d'estudis del CFA Concòrdia. 
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Nosaltres no considerem un nen de Quito que comença P3 com un nouvingut. És un nen 

que se li aplica la immersió, i en el meu cas, la mateixa immersió que se li aplica a un 

nen nascut al carrer Goya i que parla la mateixa quantitat de català que el nen que 

acaba d’arribar de Quito. Aquests nens autòctons que no parlen català representen un 

90%. Nens del barri de Campoamor que parlin català són 4 o 5. Ara, nens nouvinguts 

que parlin català al carrer a Campoamor n’hi ha moltíssims. (...) Això és degut a la 

implicació de la família, com evidentment, a l’interès de la família per l’escola.90

 

Es detecten problemes degut a les dificultats de comunicació amb les famílies, sobretot amb 

les magribines, subsaharianes i xineses. Amb aquests col·lectius, malgrat que, en general, hi 

ha bona disposició per part dels pares i mares, és dificultós establir una comunicació fluïda 

pel desconeixement de la cultura i l’idioma per ambdúes bandes, tant per part de famílies 

immigrants com per part dels docents. Per aquest motiu, es destaca la importància de la 

mediació i la comunicació intercultural.  

Amb els magribins hem de recórrer a la traductora per telèfon. Costa més per la 

dificultat de la llengua. No és per la seva actitud.91  

Els xinesos (...) els desconeixem totalment. En altres cultures pots tenir referències 

comunes, però amb la xinesa costa molt trobar punts en comú, i el desconeixement és 

lògic. Amb els sud-americans tens la llengua comuna, amb els del Magrib tens la 

proximitat...92  

La mediació ha de servir per poder comunicar-nos amb les famílies estrangeres, per 

poder saber quin concepte d'escola, quina imatge els hi planteja qualsevol tipus de 

demanda escolar, què pensen...93

 

5.6. Eines per atendre la immigració en l’àmbit educatiu 

Per tal d’afavorir la integració de l’alumnat estranger a les aules ordinàries i oferir una 

atenció personalitzada als i les alumnes nouvinguts, els centres educatius de la ciutat amb 

major percentatge d’alumnat estranger disposen de plans i aules d’acollida. El funcionament 

de les aules d’acollida està a càrrec d’un tutor o tutora de referència que treballa amb 

l’alumnat nouvingut d’una manera personal i individualitzada. Tot i que la seva organització 

varia segons el centre, tal i com exposa una professional del sector de Ca n’Oriac, el 

funcionament general implica que l’alumne/a estranger realitza una prova d’avaluació per 

conèixer el seu nivell educatiu, a partir de la qual es determina quines assignatures ha de 

reforçar a l’aula d’acollida i quines pot seguir de manera normalitzada amb el grup classe. El 

català és una assignatura que sempre s’imparteix a l’aula d’acollida.  

                                                 
90 Director del CEIP Sallarès i Pla. 
91 Professora de l’aula d’acollida de l’IES Arraona. 
92 Professora del CFA Can Rull. 
93 Director del CEIP Agnès Armengol. 
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En primer lloc, l’alumne/a s’uneix amb el grup ordinari en matèries com ara gimnàstica, 

música o plàstica, a la vegada que dedica més hores diàries a fer un reforç de les altres 

assignatures a l’aula d’acollida durant un període determinat de temps que va en funció del 

seu ritme d’aprenentatge. En el cas d’alumnes que no coneixen ni el català ni el castellà 

poden realitzar fins a disset hores setmanals a l’aula d’acollida. Un cop feta aquesta immersió 

lingüística, l’alumne/a ja està mínimament preparat per seguir totes les classes ordinàries 

amb normalitat. Aquest pas es fa tan aviat com es valora que l’alumne/a pot assumir nous 

continguts en la llengua vehicular de l'escola.  

Cal afegir que l’assignació de l’alumne/a estranger a un grup ordinari normalment es fa en 

funció de l’edat. Per tant, no se’ls incorpora a nivells inferiors per facilitar l’aprenentatge de 

continguts o de l’idioma, sinó que s’assigna el curs que correspon per edat. De la mateixa 

manera, s’avalua aquest alumnat amb el mateix nivell d’exigència que l’autòcton, sempre i 

quan segueixi la classe amb normalitat. Sinó és així, es fa una adaptació curricular exigint uns 

mínims al llarg del curs.  

Altres funcions de l’aula d’acollida són treballar i aprofundir en la relació amb les famílies 

dels nens i nenes nouvinguts, juntament amb l'aprenentatge d'hàbits socials, com ara la 

puntualitat, la responsabilitat en les seves tasques o el compromís d'assistir diàriament a 

l'escola. En aquestes qüestions, a mesura que l’alumne/a i la família s’adapten al nou 

context, es demana el mateix nivell d’exigència que amb l’alumnat i les famílies autòctones. 

La majoria dels centres educatius, ja siguin de primària, secundària o de persones adultes, 

també organitzen activitats, com poden ser jornades culturals, crèdits de síntesi al voltant de 

la interculturalitat i la solidaritat o celebracions i festivitats puntuals, que s’utilitzen per 

crear espais de trobada i interrelació entre l’alumnat autòcton i estranger, per fomentar 

així la convivència entre ells.  

Els agents de l’àmbit educatiu coincideixen a apuntar que l’escola sovint esdevé un centre 

d’unió i relació per a les famílies immigrants i un espai on poder demanar i sol·licitar ajuts 

puntuals i/o orientació. L'escola, ja sigui per a infants o per a persones adultes, és un 

important punt de referència a la ciutat per a les persones immigrants ja que no és necessari 

cap requisit legal per accedir-hi.  

L'escola es converteix en un punt de referència. L'únic punt de referència que no hi 

posen mala cara perquè no cal cap paper. Poden preguntar com convalidar un títol o el 

que sigui!94

Fins i tot famílies que ja han marxat de l’escola continuen tenint l’escola com a centre 

de referència per si fa falta una beca o omplir un paper... Entre elles (les famílies) 

tenen una xarxa de relacions molt bona, però no sempre donen l’abast.95

Per les dones que nosaltres tenim, l'escola és com un centre cívic. És cert que com que 

són tants immigrants de seguida diuen: Vés a empadronar-te, quan tinguis 

                                                 
94 Director del CEIP Sallarès i Pla.  
95 Ibíd. 
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l'empadronament busca la targeta sanitària d'aquesta manera, ... Penso que les escoles 

d'adults estan molt bé perquè a part de la formació, (...) l'èxit de l'escola radica en 

què ells hi van i s'informen que a Càritas si estàs molt necessitada et poden donar 

menjar, que pots anar a l'assistent social, l'empadronament, que la targeta 

sanitària...96  

 

Finalment, els Centres de Formació de persones Adultes coincideixen en que l’administració 

pública no ofereix cap tipus de suport pel que fa a l’atenció de la població nouvinguda. Així 

doncs, depèn de la bona voluntat, l’interès i l’experiència acumulada dels i les professionals 

d'aquests centres per poder obtenir més informació i eines per tractar amb la població 

immigrant. 

De vegades per bona voluntat ens apuntem a cursos de reciclatge, una mica per situar-

te. (...) Hem elaborat nosaltres la programació, sobre l'experiència, sobre la marxa, i 

penses que cada any ho intentes fer millor que l'any anterior però suposo que hem fet 

moltes coses mal fetes.97

 

Aquesta la situació millora als centres d'educació obligatòria ja que reben més suport pel que 

fa a formació, l’assessorament i la traducció. Tot i així, també apareixen actituds crítiques 

cap a l'administració pública pel fet de que les ràtios de les aules ordinàries són molt 

elevades i també en alguns casos en les aules d’acollida.  

Nosaltres a infantil tenim vint-i-cinc nanos per classe, potser hi ha sis sud-americans, 

dos àrabs, tres gitanos, nanos d'aquí amb problemes, sordesa, retard mental... Penso 

que vint-i-sis nanos a parvulari amb aquestes característiques és de jutjat de guàrdia. 

En aquest cas protestaria molt enèrgicament.98   

 

Tot això evidencia que calen els recursos adequats per oferir una bona atenció educativa a la 

població escolar immigrant des dels centres públics, que acullen la gran majoria d’aquest 

alumnat. 

 

5.7. Relació de les famílies immigrants amb l’escola  

Existeix consens entre els agents socials en ressaltar la idea que, tant a l’educació primària 

com a la secundària, les famílies immigrants, malgrat les seves necessitats i dificultats 

socioeconòmiques, arriben al centre educatiu amb més interès, respecte i consideració cap a 

les i els professionals i cap a la institució educativa que moltes altres famílies autòctones amb 

actituds més defensives. Segons el parer de docents de la zona Sud, això fa que el col·lectiu 

de famílies immigrants, tot i la seva heterogeneïtat, acabi sent molt sensible als missatges i 

                                                 
96 Professora del CFA Concòrdia. 
97 Ibíd. 
98 Professora de l’aula d’acollida del CEIP Calvet d'Estrella. 
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oportunitats que la institució educativa els pot oferir i per tant, beneficiar-se’n en major 

mesura. El motiu pot ser degut a que les famílies immigrants veuen en la cultura i l’educació 

una possibilitat de millora social. Així doncs, les famílies immigrants destaquen per la seva 

motivació i voluntat de superar-se tant a nivell econòmic, laboral i també social, d’integració 

i d’aprenentatge de l’idioma. 

Les famílies immigrants veuen en la cultura la clau de l'èxit. La gran majoria de 

famílies autòctones han fracassat escolarment i no han sabut trobar aquesta clau de 

l'èxit de l'escola i la formació acadèmica o l’educació permanent. Ara els joves no 

tenen referents que passin per la cultura o per l'escola.99

 

Per altra banda, es reconeixen les dificultats de tractar adolescents autòctons amb actituds 

arrelades de rebuig i amb moltes mancances, com les de comportaments i valors cívics. Això 

fa que a molts professionals els sigui més gratificant treballar amb l'alumnat immigrant.  

Tenim la percepció que, efectivament, l’actitud generalitzada del nostre alumnat 

autòcton, en sentit molt ampli, és de rebuig (cap a la institució); però és una traducció 

de les actituds familiars. Diríem que la valoració del coneixement no es percep com un 

instrument important personal... Probablement, l’alumnat estranger no té aquesta 

actitud tan condicionada.100

A l’institut sents comentaris com: “Jo com a professora, si hagués de triar, jo 

escolliria, a cegues, el col·lectiu de nouvinguts”.101

El col·lectiu de professionals expressa un sentiment més elevat de reconeixement 

professional i personal amb famílies estrangeres que no pas amb famílies autòctones.  

Ets sents millor valorat tu, com a professional, per una família equatoriana o 

magribina que per moltes famílies autòctones que tenim allà i que vénen doncs... per 

fer la guitza.102

Quan s'acaba la classe vénen i et donen les gràcies, fins i tot de vegades et donen la mà 

i marxes.103

 

5.8. Conflictes i prejudicis 

Com en d’altres àmbits, des de la institució educativa es detecta el discurs sobre la lluita 

pels recursos entre la població immigrant i la població autòctona més desafavorida que 

també depèn d’ajudes assistencials, com ara la població gitana. Tot i així, els comentaris i 

recels no només sorgeixen d’aquest col·lectiu, sinó de bona part de la població.  

Els problemes vénen des de la porta de l’escola, on les famílies que han fet de la 

marginació el seu modus vivendi, veuen perillar el seu PIRMI quan veuen que un 

                                                 
99 Director del CEIP Sallarès i Pla.  
100 Psicopedagog del IES Ribot i Serra. 
101 Ibíd. 
102 Director del CEIP Sallarès i Pla. 
103 Professora del CFA Concòrdia. 
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família que... “encima son de otro color i se van a llevar mi PIRMI!”. Jo he hagut de 

desmentir això més d’una vegada.104  

Ens hem trobat amb comentaris de senyores de tota la vida de "claro, como ahora 

vienen estos, nosotros tenemos menos..."105

 

En aquesta línia, s'apunta com un possible problema de futur la reacció negativa que poden 

tenir les famílies autòctones gitanes amb més dificultats econòmiques, amb actituds 

d’indiferència i fins i tot negatives cap a la institució escolar, en constatar que són justament 

les famílies immigrants les que estableixen una dinàmica més positiva amb l’escola que els 

permet treure més rendiment del recursos educatius oferts. A llarg termini, també preocupa 

la reacció del col·lectiu autòcton en constatar que el col·lectiu immigrant va escalant 

posicions socials i millorant la seva situació socioeconòmica.  

Em pregunto què pot passar per efecte rebot en aquests col·lectius de població 

autòctona que des de sempre han estat més desvinculats i amb actituds bastant 

negatives cap a la institució, si perceben que aquests nouvinguts s'integren més, 

col·laboren més que ells i poden escalar posicions. Simplement ho apunto com una 

preocupació.106

Quan aquests autòctons vegin que els immigrants estan ocupant els llocs que ells no 

han volgut arribar, no que ells no han pogut, sinó que no han volgut, per falta 

d'estímul o pel què sigui; llavors, què faran? Doncs refermar-se encara més en la seva 

xenofòbia.107

 

5.9. Convivència al centre educatiu 

En general, i malgrat alguns enfrontaments verbals puntals i sense transcendència, no es 

detecten problemes de convivència, ja siguin actituds conflictives, agressives o de rebuig, 

entre l’alumnat estranger i l’autòcton. 

Tot i així, tal i com reconeixen els professionals docents de la zona Sud, és cert que 

s’observen agrupaments per origen durant les hores d'esbarjo de forma espontània en el 

nivell d'educació secundària. S'indica com a causa el fet que la majoria d'alumnat estranger 

que s'incorpora als centres acaba d'arribar a la ciutat i, per tant, no han passat per l’educació 

primària on, a excepció de l’ètnia gitana, no es donen aquests agrupaments per origen i per 

ètnia, i nens i nenes es relacionen entre ells sense cap problema. Molt possiblement en 

aquestes edats la interrelació és més senzilla per als infants i també pels pares i mares, ja 

que tot recollint els infants a l’escola és més fàcil establir contacte. Destaquem com als 

Centres de Formació de persones Adultes també es produeixen agrupaments per origen. 

                                                 
104 Director del CEIP Sallarès i Pla. 
105 Professora del CFA Can Rull. 
106 Psicopedagog del IES Ribot i Serra.  
107 Director del CEIP Sallarès i Pla.  
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S’observen fenòmens espontanis, els agrupaments sobretot a les hores de pati, els 

agrupaments per origen. Espontàniament. Actituds de rebuig o conflictives o fins i tot 

agressives internes no s’han donat.108

A mi em crida l'atenció com es reagrupen entre sí. (...) No tenen problemes ni 

enfrontaments, però jo diria que alhora es fan com la seva illa.109  

 

Els docents coincideixen a fer notar la poca o mínima relació intercultural que s’estableix 

fora de l’escola. Malgrat els esforços dels centres educatius per crear dinàmiques positives de 

cara a aquesta interrelació, s’evidencia que la convivència es dóna a l’escola, però sovint 

no surt d’aquest recinte. S’estableix molt poca convivència i comunicació fora de l’escola, 

cosa que no genera problemes però tampoc es valora com una dinàmica positiva.  

Tot i que la relació és boníssima entre els diferents col·lectius, la convivència no 

hauria de ser exclusiva de l’escola. Perquè quan surten de casa, ja no hi ha 

convivència. O bé s’ocupa un espai, com passa a Can Roqueta, o bé els nanos es queden 

a casa. Això no és convivència. I això no és un problema greu. Però no considerem 

positiu mantenir la distància o l’agrupament. Relació intercultural, no n’hi ha cap. O 

molt poca.110

 

Cal dir, però, que en determinades ocasions es detecten comentaris racistes entre persones 

immigrants vers altres immigrants d’orígens i procedències diverses. 

Els àrabs, de vegades, són xenòfobs amb els amazighs, els tracten com dient 

nosaltres som els poderosos, els no sé què, i també ho fan amb els negres. O sigui, a 

vegades fan comentaris xenòfobs entre ells.111

 

5.10. Absentisme i abandonament escolar 

El professorat, tant de les zones nord com sud de la ciutat, defensa que en el cicle 

d’educació primària no es donen casos d’abandonament escolar entre nens i nenes 

immigrants.  

Pel que fa al nivell d’abandonament escolar, en el cas de primària, no n’hi ha. No es 

produeix a la nostra escola. Sí que hi ha absentisme, però és molt focalitzat a l’ètnia 

gitana, té nom i cognom. (…) No hi ha alumnat d’origen estranger absentista, que no 

va a l’escola.112

 

                                                 
108 Psicopedagog del IES Ribot i Serra.  
109 Professora dels CFA Concòrdia. 
110 Director del CEIP Agnès Armengol.  
111 Professora del CFA Concòrdia. 
112 Director del CEIP Sallarès i Pla. 
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En el cicle d'educació secundària hi ha alguns casos, sobretot de nois i noies d'origen marroquí 

i xinès de la zona Sud, que han abandonat els estudis per a inserir-se al mercat de treball. 

S’indica que la causa principal de l'abandó escolar en aquest cicle educatiu, sigui quin sigui 

l’origen dels alumnes, rau en les necessitats econòmiques de les famílies. Aquest problema 

sembla no afectar al col·lectiu d'alumnes llatinoamericans, procedents majoritàriament de 

l'Equador, Perú i Bolívia. S’observa com aquestes famílies tenen un projecte migratori on es 

contempla en gran mesura la importància de l'educació pels fills i filles.  

Penso que aquest problema no el tenen de moment els alumnes sud-americans. No és 

que les famílies tinguin facilitats, ni molt menys, però poden anar fent. En el cas dels 

xinesos, o en el cas dels magribins, doncs, és preocupant, pel tema econòmic.113

 

Generalment, l’absentisme depen dels recursos familiars i de la seva situació 

socioeconòmica, independentment de l'origen geogràfic i de la importància que la família 

pugui donar a l'educació. En aquest sentit, el professorat del sector de Ca n’Oriac destaca que 

les situacions familiars en què les mares treballen en el servei domèstic com a interines van 

associades amb dificultats per poder assegurar l'assistència d'aquests menors a les aules. 

Recordem que normalment són feines associades a dones sud-americanes, però no únicament, 

ja que s'apunta que les dones magribines també comencen a accedir-hi. Així doncs, es fa 

evident que la presència, el suport i l'interès de la família són fonamentals en l’educació dels 

fills i filles, tant immigrants com autòctons. 

Les opinions recollides des dels Centres de Formació de persones Adultes senyalen que 

l’assistència de l’alumnat, tant autòcton com immigrant, a les aules està molt 

condicionada per la situació personal de cadascú, i sobretot per la situació laboral. En alguns 

casos, l’absentisme es deu també a la falta d’hàbits. Aquesta situació provoca que l’alumnat 

no pugui tenir continuïtat durant un curs i, per tant, dificulta l’assoliment de coneixements i 

impossibilita la seva avaluació per superar un curs. 

 

5.11. Homologacions i titulacions 

Des dels Centres de Formació de persones Adultes es posa en evidència que els tràmits a 

seguir per obtenir una homologació d’estudis són realment molt lents i costosos, i des de 

l’administració pública no s’informa sobre aquest aspecte. Això fa difícil determinar els 

nivells d’instrucció de les persones immigrants que arriben als CFAs. A més l’explicació que 

la persona ofereix sovint no és massa concisa i s’hi afegeix el fet que els mateixos 

professionals desconeixen quins són els sistemes educatius dels diversos països d’origen. Cal 

tenir present que un mateix nivell educatiu no sempre implica tenir els mateixos 

coneixements en un país o en un altre. Tot plegat dificulta molt determinar quin és el nivell 

d’instrucció o de coneixements de les persones estrangeres. 

                                                 
113 Professor del IES Les Termes.  
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Partim de la nostra desconeixença; no sabem els diferents sistemes educatius de tots 

els països i, per tant, amb aquest desconeixement no t'acabes de situar i ens costa 

molt entendre el que ells expliquen.114

 

Cal dir, però, que normalment la població estrangera que arriba als Centres de Formació de 

persones Adultes fan demandes, no de formació reglada, sinó de cursos d’idiomes, ja siguin 

de català o de castellà, pels quals no és prioritari determinar el nivell formatiu. Tot i així, des 

dels CFA es destaca que, lentament, van arribant nous alumnes, sobretot joves, que havent 

estat escolaritzats a Sabadell, demanen formació reglada i especialment cursos de preparació 

a cicles formatius de grau superior. En aquests casos sí que és molt important conèixer amb el 

major grau d’exactitud possible el nivell de formació adquirit per aquestes persones al país 

d’origen i als instituts d’aquí.  

 

Nosaltres aquest any ens hem començat a trobar gent que venia de l'institut, és a dir, 

nanos joves de disset, divuit, o que han fet un cicle formatiu de grau mitjà i volen fer 

el superior, o que han acabat la secundària i es volen enganxar a un cicle superior (...) 

Els que demanen l'idioma són molt més grans, és a dir, són els pares d'aquests.115  

 

Es proposa que caldria establir una coordinació entre centres educatius, ja sigui centres de 

primària, secundària o de formació de persones adultes, per tal que els expedients de 

l’alumnat, en cas de canvi de centre educatiu, es puguin traspassar i facilitar així el procés 

per determinar el nivell d'instrucció.  

 

5.12. Reptes i propostes realitzades pels agents socials 

S’aporten diverses propostes per tal de millorar l’atenció a l’alumnat immigrant als centres 

educatius. En primer lloc, des de l'administració municipal s'apunta que caldria potenciar les 

activitats extraescolars i els espais de lleure per afavorir la interrelació entre persones 

immigrants i autòctones. Per això és necessari que totes les parts implicades, -escola, 

col·lectiu immigrant i autòcton-, valorin aquest espai de lleure com un espai potencial per 

aprofundir en la interculturalitat i el coneixement mutu, ja que és un espai de temps amb un 

valor afegit, degut a la seva condició d’informalitat i voluntarietat.   

En aquest sentit, es té present la iniciativa municipal de crear tallers per a pares i mares als 

barris (Espronceda i Can Puiggener), per afavorir i facilitar el contacte i la relació entre 

aquests i els pares i mares autòctons. L’objectiu, més enllà de l'activitat concreta, aprofitant 

que l’escola és un espai de trobada, és conèixer, relacionar-se i trencar amb les fronteres 

culturals. S’aporta, però, que cal una adaptació d'aquestes iniciatives a cada territori o barri 

per motivar la població.  

                                                 
114 Directora del CFA La Creu de Barberà. 
115 Professora del CFA Can Rull. 

 



Sabadell: informe de la immigració 2006 >> La Lliga dels drets dels pobles i Fòrum IDEA 
 

142

Des dels agents socials de la zona Sud, es destaca la necessitat que l’escola rebi suport 

extern de les administracions, de les institucions o de les entitats. Des del professorat, es veu 

necessari adoptar una visió més global de l'educació que impliqui un compromís social i un 

treball conjunt entre l'escola, les famílies, l'administració i el teixit social.  

L'escola i l'educació cal agafar-les amb una visió molt més àmplia i extensiva. Usant 

tots els recursos de la zona que ja tinguem. Cal un compromís social més ampli, serà 

difícil. El què volem i tenim intenció és incrementar, impulsar plans d'aquest tipus per 

tenir interacció en un territori, que no sempre vol dir més recursos.116

 

En aquesta línia, hi ha acord a destacar la importància de la coordinació entre centres 

educatius, administració, associacions i organitzacions socials per tal de no duplicar esforços i 

fer que cada institució ocupi el seu espai en l’ajuda i l’atenció a la immigració.  

També cal adoptar noves estratègies i oferir una formació als professionals educatius sobre 

les característiques i necessitats d’aquesta població escolar, tot destacant la immigració i la 

diversitat no com un problema, sinó com un enriquiment.  

Cal veure la part positiva de la diferència. (…) Veure la part positiva i el potencial dels 

alumnes. Però no només dels magribins, equatorians o xinesos, sinó de qualsevol altre 

alumne diferent que surti de la normalitat, de la línia.117

 

Per altra banda, per part dels agents socials de la zona Nord, es reclama el dret de qualsevol 

família de dur els seus infants a l’escola més propera al seu domilici. Ja que malgrat l’alta 

concentració i segració residencial, el què cal és potenciar i reforçar l’escola pública per tal 

que sigui percebuda com una educació òptima per a tothom, tant per autòctons com 

immigrants. 

Amb recursos la integració és possible.118

 

Hi ha consens entre els agents socials en què educar no és una tasca única ni exclusiva de la 

institució educativa, sinó que la família té un paper essencial en l'educació dels seus infants 

i joves. Per tant, cal que en prengui consciència, participi i col·labori amb la institució 

escolar en l’educació dels fills i filles. Si bé les famílies dels nens i nenes immigrants 

presenten en general bona predisposició a treballar amb l’escola, cal seguir potenciant 

l’interès de totes les famílies. 

 

                                                 
116 Representant de la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament de Sabadell.  
117 Director del CEIP Sallarès i Pla.  
118 Professora del CEIP La Floresta i responsable de la Zona Nord. 
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Síntesi valorativa 

 Les persones estrangeres tenen un nivell de formació similar al conjunt de la població 

sabadellenca, si bé en els nivells formatius baixos hi ha un percentatge lleugerament 

superior de població estrangera. D’altra banda, les dades indiquen que l’analfabetisme 

entre la població estrangera és molt baix, d’un 0,5%. L’opinió dels professionals 

d’educació primària i secundària de la zona Nord i dels Centres de Formació de persones 

Adultes indica que l’analfabetisme no afecta igual a tots els col·lectius d’immigrants: 

moltes mares magribines són analfabetes, tot i que des dels mateixos/es professionals es 

detecta la diferència del col·lectiu àrab i de l’amazigh (és en aquest segon grup on és 

detecta major nivell d’analfabetisme). 

 Tal i com ens demostren les dades estadístiques i la percepció del col·lectiu de 

professionals docents dels centres educatius, l’escola pública a Sabadell destaca per la 

forta presència de l’alumnat immigrant de diversos orígens arreu de la ciutat i per la 

seva arribada constant als centres educatius. El 87,7 % de l’alumnat estranger es troba 

escolaritzat en els centres públics. Per contra, l’escola concertada i privada de la ciutat 

atén a molt poca població estrangera –un 12,3%- i en aquests casos destaca el fet que 

l’origen d’aquest alumnat correspon a l’Europa comunitària i l’Amèrica del Nord. En 

canvi, a l’escola pública hi arriben majoritàriament alumnes procedents de Centre i Sud 

Amèrica, Magrib i resta d’Àfrica, Àsia i Europa no comunitària. Aquesta distribució tant 

desigual es repeteix a tots els nivells educatius, tant en l’educació primària, com a la 

secundària, obligatòria i postobligatòria.  

 El col·lectiu de docents destaca que bona part de la població escolar immigrant 

aconsegueix elevats nivells d’aprenentatge, un cop superades les dificultats 

idiomàtiques inicials.  

 En tots els casos, els professionals del món educatiu senyalen que el coneixement i 

l’aprenentatge de la llengua, català i castellà, facilita molt la integració de l’alumnat 

immigrant a l'aula. D’altra banda, existeixen dificultats de comunicació amb les 

famílies degut al desconeixement de la cultura (hàbits, valors educatius...) i de l’idioma, 

sobretot amb famílies magribines, subsaharianes i xineses. En conseqüència, es proposa 

potenciar la figura del mediador/a cultural per superar aquesta dificultat de 

comunicació idiomàtica i cultural. 

 S’evidencia que amb recursos adequats i suficients es pot garantir als centres públics 

una bona integració escolar de l’alumnat immigrant. Els centres educatius amb major 

percentatge d’alumnat immigrant posseeixen plans i aules d’acollida, per tal d’oferir 

una millor acollida i integració, alhora que organitzen activitats amb l’objectiu de crear 

espais de trobada i interrelació. Malgrat això, hi ha queixes del poc suport que ofereix 

l’administració pública a les escoles, en termes de formació i recursos, per atendre la 

població immigrant. Sobretot els Centres de Formació de persones Adultes tenen poc 

suport malgrat l’alumnat immigrant representa una tercera part del total. 
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 Hi ha consens a l’afirmar que el centre educatiu esdevé moltes vegades el centre de 

referència i orientació a la ciutat pel col·lectiu immigrant.  

 Tots els agents socials consultats opinen que les famílies immigrants arriben als centres 

educatius amb més interès, respecte i consideració cap als professionals i a la institució 

educativa que algunes famílies autòctones, definides per les actituds de desinterès i fins 

i tot de rebuig cap a l’escola. Aquesta bona predisposició per part de les famílies 

immigrants, malgrat els freqüents problemes de comunicació, fa que, per una banda, el 

professorat se senti més valorat professionalment i per l’altra, aquestes famílies 

accedeixin més i millor als recursos que ofereix l’escola i obtinguin més profit de la 

formació rebuda.  

 Segons els i les docents, aquesta situació genera conflictes al voltant de la lluita pels 

recursos entre la població immigrant i la població autòctona que depèn d’ajudes 

assistencials, ja que aquesta última es queixa de les persones immigrants perquè les 

culpabilitzen de monopolitzar les ajudes socials. Aquests comentaris són compartits per 

gran part de la resta de població autòctona. Per això, alguns agents socials es mostren 

preocupats per la possible reacció que poden tenir les famílies autòctones en veure com, 

a llarg termini, les famílies nouvingudes aprofiten millor els recursos que els ofereix la 

institució educativa i van ascendint socialment.  

 Pel que fa a la convivència a les aules, es destaca positivament que no s’han donat 

conflictes importants en aquest sentit. D’altra banda, el professorat dels centres de 

secundària i de formació de persones adultes afirma que s’originen agrupaments en 

funció de l’origen, amb l’excepció dels centres de primària. Així doncs, tot i que es 

promou la convivència entre les diferents cultures, es dificultós aconseguir establir 

relacions interculturals i normalment no es produeixen fora de l’àmbit escolar. En 

aquesta línia s’apunta l’interès de potenciar activitats de lleure en el què 

s’interrelacionin infants de diferents procedències. 

 No es detecten casos d’abandonament escolar a l’educació primària entre l’alumnat 

immigrant. En canvi, a la secundària apareixen alguns casos deguts principalment a les 

necessitats econòmiques de les famílies. Pel que fa a l’educació de persones adultes, 

l’abandonament i l’absentisme al llarg del curs és habitual tant entre població autòctona 

com immigrant, degut sobretot a la situació laboral. En aquest cas, l’absentisme no està 

relacionat amb l’origen de les persones, sinó amb les seves necessitats econòmiques, 

familiars i laborals.  

 Des dels Centres de Formació per a persones Adultes s’afirma que a causa del problema 

de l’homologació d'estudis realitzats als països d'origen és difícil determinar els nivells 

d’instrucció de les persones estrangeres, ja que es desconeixen els sistemes educatius 

dels altres països i perquè l’explicació de les pròpies persones immigrants sovint és 

confusa.  
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 Tots els agents socials coincideixen en demanar que l’escola rebi més suport extern de 

les administracions, les institucions o les entitats juntament amb un compromís social i 

un treball conjunt entre escola, família, administració i teixit social. Val a dir que 

aquesta proposta ha d’anar lligada a una bona coordinació entre tots els implicats i 

entre els propis centres educatius per tal que, per una banda, s’aprofitin al màxim els 

recursos ja existents sense duplicar esforços ni accions, i per l’altra, s’afavoreixi la 

comunicació entre centres per facilitar el coneixement dels alumnes i dels seus nivells 

educatius.  

 Finalment, els agents socials conclouen que cal una doble conscienciació. Per una 

banda, és necessari que les famílies, tant autòctones com immigrants, s’adonin de la 

importància de la seva participació i el treball conjunt amb la institució escolar i en 

l’educació dels seus fills i filles, a la vegada que cal una conscienciació i formació del 

col·lectiu de professionals relacionats amb l’àmbit educatiu on es destaqui el fet 

migratori i la diversitat cultural com un enriquiment.  

 

 

Bloc-6/ La convivència als barris 

Descripció i valoració de les aportacions fetes pels diferents agents socials 

6.1. Integració i convivència intercultural a Sabadell; la interrelació entre les persones 

immigrants i autòctones 

Un aspecte molt important que cal destacar quan parlem d’immigració és la convivència i la 

relació que s’estableix entre el col·lectiu nouvingut a la ciutat i la població autòctona. 

Considerem la convivència i la interrelació entre les diferents cultures com un doble benefici. 

En primer lloc, és una condició important per tal d’aconseguir una plena integració per part 

del col·lectiu immigrant; i en segon lloc, és una possibilitat d’enriquiment per a la societat 

receptora. Cal percebre la diferència cultural no com un obstacle o un entrebanc que cal 

superar o eliminar, sinó com una possibilitat de canvi i de millora social per al conjunt de la 

població. 

Des del col·lectiu immigrant, i en la totalitat dels casos, es destaca la importància de la 

convivència i es valora positivament el fet de poder viure i compartir un barri i un mateix 

espai ciutadà, on hi hagi una bona relació entre tot el veïnat que hi resideix. Aquest podria 

ser el cas de Sant Oleguer; un barri on hi trobem l’Associació Africana, que compta amb molt 

anys d’activitat en el teixit associatiu del barri i que, juntament amb el treball constant de 

tots els implicats, immigrants i veïnat, ha aconseguit crear un bon ambient i una bona relació 

entre aquests dos col·lectius. Gràcies a aquesta bona relació, es manifesta una gran 

satisfacció per pertànyer a aquest barri, el que fa augmentar el sentiment de pertinença al 

barri i, en conseqüència, facilita la integració social.  
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Vivo en el barrio de Sol i Padrís. Llevo nueve años viviendo allí con mis hijos, y es un 

barrio de gente muy solidaria que me ha ayudado muchísimo, y me está ayudando 

también, me gusta vivir all.119

 

Tal i com es destaca des de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís, el treball d’apropament que 

es porta fent durant anys ha permès millorar les relacions entre el veïnat i assolir la situació 

actual de respecte mutu entre cultures.  

Primer calia conèixer aquestes persones i poder-les organitzar, no? (...) Vam contactar 

amb ells i d’alguna forma els vam demostrar que podien confiar amb nosaltres, i de en 

mica en mica, ens anaven preguntant coses per saber com es podien organitzar.120  

En canvi, la situació no és la mateixa en altres barris. Segons l’opinió de les persones 

immigrants, Can Puiggener –el barri amb major percentatge de població estrangera-, apareix 

com un barri on no es dóna aquest bon clima de convivència entre cultures diferents, fent 

referència, sobretot, a les relacions entre el col·lectiu gitano i el col·lectiu d’estrangers. En 

el cas concret de Can Puiggener, es denuncia el fet que molts col·lectius d’immigrants només 

es relacionen entre ells, sense mantenir cap tipus de contacte amb altres veïns/es del barri. 

Això provoca que la gent s’aïlli per grups d’origen molt concrets i específics, fins i tot, 

separant-se segons la regió d’un mateix país.  

Yo pediría más convivencia con los gitanos y otras étnias. Hay unos guetos dentro de un 

gueto, los gitanos a parte, los marroquís a parte y dentro los marroquís también hay 

los bereberes, los del norte, los árabes, del Riff… Cada étnia está aislada en la calle. 

Hay falta de comunicación, están aislados. Esto puede generar problemas.121

 

S’hi afegeix el fet que barris com Can Puiggener, tradicionalment poc valorats socialment i 

amb pocs recursos i infraestructures, resulten poc atractius per a la població autòctona. Això 

fa que bona part de la població que hi viu prefereixi marxar i traslladar-se a un barri millor o 

que ni tan sols es consideri la possibilitat d’anar-hi a viure.  

L’Ajuntament va fer un bloc de pisos (de protecció oficial) a Can Puiggener i ningú els 

comprava, i això que era de certa qualitat. Com que està a Can Puiggener no es 

venen.122

 

Des de les associacions de veïns es detecta que els diferents col·lectius –immigrant i 

autòctons viuen “d’esquena”, en el desconeixement mutu. De vegades aquest aïllament es 

pot traduir en conflictes per l’ocupació de l’espai públic, per l’ús dels serveis públics i la 

recepció d’ajudes o per molèsties en el bloc de pisos. La solució a aquestes situacions, segons 

                                                 
119 President de l’Associació Africana de Sabadell. 
120 Membre de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís. 
121 Home immigrant del Marroc.  
122 Membre de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís. 
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la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns d’Espronceda, sempre requereix comunicació i 

diàleg.  

Yo creo que cuando nos conozcamos más crecerá el respecto. Pienso que el 

conocimiento será muy positivo, que nos hemos de mezclar ya de una vez, tratar de 

conocernos, de mirarnos a los ojos.123

 

Malgrat que els agents socials comparteixen la voluntat d’apropament i d’afavorir una bona 

entesa entre els dos col·lectius, sovint sorgeixen discrepàncies respecte les possibilitats 

d’integració de la població nouvinguda segons la seva procedència. Per una banda, hi ha qui 

opina que l’actual onada migratòria és força semblant a l’anterior dels anys 50 o 60 del segle 

XX, ja que es repeteixen conductes i comportaments similars com ara el fet d’unir-se i 

conviure en un mateix barri o bé de crear una xarxa social amb persones amb les que es 

comparteix una mateixa procedència. Però, per altra banda, hi ha veus que opinen tot el 

contrari. Alguns representants d’associacions de veïns defensen que l’actual moviment 

migratori presenta unes diferències significatives importants, ja que les persones que arriben 

actualment a la ciutat provenen d’orígens geogràfics molt diversos. Aquestes diferències 

culturals pròpies de cada col·lectiu, allunyades de les tradicions i costums autòctons, és 

l’argument que s’utilitza per afirmar que existeix una barrera cultural, que si bé no 

impossibilita, sí que dificulta enormement la integració de determinats col·lectius.  

No podem comparar la gent vinguda de fora en aquests anys a la que a l’any 45, 48 o 53 

venien d’altres parts de la Península Ibèrica perquè eren cultures molt similars. 

(Actualment) hi ha unes diferències abismals. (...) Les persones que han vingut de fora 

no podem dir que són exactament iguals, és el que passa amb l’ètnia gitana, no volen 

integrar-se. La seva cultura i les seves costums no són iguals a les nostres. I si entrem 

en el tema religiós encara menys... és un mur que hi ha entre ells i nosaltres.124  

A Sol i Padrís s’han trobat una colònia que és fàcil arribar a ells, però el problema està 

en que hi ha molts pobles, moltes cultures diferents i és molt difícil arribar a elles, 

perquè no trobaràs cap persona d’una associació de veïns que entri allà on està tota la 

colònia equatoriana. (...) Saps com en pot sortir una persona d’allà? Amb una pallissa, 

així de clar.125   

 

Aquests comentaris sobre les diferències entre col·lectius d’immigrants i la dificultat per 

comunicar-s’hi i integrar-los a la societat autòctona, detonen l’arrelament de determinats 

estereotips i prejudicis cap a col·lectius concrets com ara el col·lectiu de sud-americans o el 

de magribins. En canvi, i arran de l’experiència positiva a Sant Oleguer, el col·lectiu africà 

subsaharià està en millor consideració ja que és vist com un col·lectiu més proper i obert.  

                                                 
123 Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns d’Espronceda. 
124 Membre de l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac. 
125 Ibíd. 
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Sobre el mateix concepte d’integració apareixen opinions diverses. Si bé hi ha qui defensa 

una integració que preservi les diferents cultures, tant d’altres països com l’autòctona, i on 

tothom pugui mantenir la seva identitat; també hi ha postures que opten per un model 

d’integració on la cultura autòctona esdevingui la cultura hegemònica per a tothom. 

Hem de plantejar una resposta progressista buscant el respecte dels Drets Humans a les 

diferències, però també a l’assumpció per part dels nouvinguts d’una sèrie de 

qüestions, que entenem que són valors que enriqueixen i que garantitzen una sèrie de 

condicions que s’ha d’assumir. I això no es pot fer a través de l’assimilació.126  

Jo crec que hauríem de ser valents i reafirmar-nos, nosaltres, en la nostra pròpia 

identitat.127

 

6.2. Situacions de discriminació i racisme  

Pel que fa a l’experiència d’haver patit situacions quotidianes de discriminació per raons 

racistes, la primera resposta que s’obté de les persones immigrants, normalment és negativa. 

És a dir, moltes vegades no s’admet que personalment s’hagin trobat amb situacions d’aquest 

tipus. Tot i així, hi ha persones, sobretot magribines i africanes, que reconeixen haver viscut 

aquesta mena d’experiències. Això ens demostra com en la nostra ciutat és possible trobar 

mostres que una part de la població sabadellenca té actituds de desconfiança i temor cap a 

persones estrangeres, degut a perjudicis i estereotips molt arrelats.  

Estaba en el centro de Sabadell por la tarde y no sabia dónde estaba la calle Salut. 

Llamo una señora mayor y le pregunto dónde está el ambulatorio y la señora se 

pensaba que le iba a robar y avisó a la policía. La policía me dijo tranquilo, no pasa 

nada.128

A Sabadell, tots els immigrants en general tenen problemes. Hi ha qui ha patit 

agressions de skins, allà a la plaça Espanya o les Termes; però els patim tots, és 

comú.129

Jo un cop anava amb tren i estava parlant amb la meva mare en àrab. Hi havia unes 

senyores grans i dèien “ui estos moros que nos van a echar de nuestro país”. I jo estava 

parlant tranquil·lament, no feia res de dolent.130

 

Podem concloure que molt probablement, el fet de reconèixer aquest tipus de situacions pot 

resultar forçós i generar certa vergonya per part de la persona immigrant, ja que són 

situacions poc acceptades socialment i que van en contra del discurs políticament correcte 

sobre la integració de les persones immigrants. Tot plegat fa que moltes persones no 

reconeguin aquestes situacions. Tot i així, tal i com hem comprovat, existeix un bon nombre 

                                                 
126 Membre del grup d’immigració de la FAV. 
127 Membre de l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac. 
128 Home immigrant de Marroc. 
129 Membre de l’Associació Guinea Conakry. 
130 Dona immigrant de Marroc. 
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de persones estrangeres que pensen que cal assumir i reconèixer aquestes situacions per tal 

de fer-hi front.    

Hay muchas formas de racismo, sobretodo dentro del bar, porque cuando una persona 

de color diferente viene a comprar, muchas veces la gente dice cosas. Hay que 

reconocer que hay racismo, y sino lo dices, no dices la verdad. Estamos aquí para decir 

la verdad. Porque a veces dentro el tren la gente tiene problemas para sentarse cerca 

de ti, en el metro también. Hay que sensibilizar a la gente, decirle que la humanidad 

es una.131

 

Finalment, cal afegir que aquests actes de racisme no es produeixen envers les persones 

procedents de l’Europa comunitària. El fet de pertànyer a països que formen part de la Unió 

Europea els permet poder accedir a una feina o a un habitatge sense cap problema ni 

entrebanc administratiu, ja que no és necessari tenir cap permís especial. Per altra banda, el 

fet de formar part de la Unió Europea, de no tenir un color de pell diferent i compartir una 

base cultural occidental, -és la immigració invisible-, fa canviar la situació de la integració i 

redueix al mínim la possibilitat de patir problemes racistes. El problema principal d’aquest 

col·lectiu és sovint el desconeixement de la llengua, que pot solucionar-se fàcilment amb 

motivació, temps i aprenentatge.   

Para mi no hay problemas como los de la gente inmigrada, porque soy francesa, puedo 

trabajar en toda Europa. Para mi es sólo un problema de lengua, no de pasaporte, ni 

de permiso... Solamente de lengua.132

 

6.3. Relacions entre les pròpies persones immigrants i xarxa social 

Un aspecte que cal destacar és que, en general, i malgrat que molt sovint les persones 

immigrades que ja porten cert temps vivint a la ciutat i que coneixen els recursos existents, 

ja siguin els oferts per l’administració municipal o bé els oferts per entitats i associacions 

sense afany de lucre, en la majoria de casos. La xarxa social i l’ajuda mútua entre persones 

d’un mateix col·lectiu i procedència d’origen, a vegades canalitzada per les associacions 

d’immigrants, és l’eina més utilitzada per superar situacions de necessitat o dificultat 

material i/o econòmica. 

Normalment no fem derivacions a enlloc. Si algú té algun problema, normalment ens 

ajudem entre nosaltres. I si jo en un moment no puc, sempre hi ha algun amic que sí 

que pot ajudar-lo. Sobre el treball també. Mirem de posar en contacte gent que busqui 

feina, si sabem que algun lloc necessiten gent per treballar. Però normalment no els 

enviem a l'Ajuntament, ni a Serveis Socials, ni a l’SCAI.133  

 

                                                 
131 Home immigrant de Malí. 
132 Dona immigrant de França. 
133 Membre de l’Associació Guinea Conakry. 
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La situació de les persones que acaben d’arribar no varia, ja que degut al poc temps que 

porten a la ciutat, tampoc saben ni coneixen d’entrada quins són els recursos que 

s’ofereixen, i per tant, tampoc poden utilitzar-los. Aquestes persones només hi accediran si 

algú de la seva xarxa social les pot introduir i donar informació sobre els serveis existents.  

Cal recalcar que en els dos casos exposats, aquestes xarxes socials normalment impliquen 

persones d’un mateix grup o origen geogràfic. Per tant, la tendència és a establir vincles 

entre persones de la mateixa procedència, i a mantenir contacte i relacions d’ajuda mútua 

entre elles.  

Aquestes relacions d’ajuda mútua impliquen ajudes en diversos nivells: des de solidaritat a 

l’hora de compartir habitatge, oferint temporalment el mateix espai privat o a cedir l’adreça 

del propi immoble per poder inscriure’s al Padró Municipal, en casos de necessitat. Aquest 

però, no és l’únic motiu que tenen els immigrants per ajudar-se mútuament. En l’àmbit 

laboral es donen casos d’actuacions solidàries per tal de facilitar la situació de persones, 

amics o familiars, que es trobin en dificultats. En són un bon exemple: l’ajuda en la cerca de 

feina i l’intercanvi de permisos de treball per tal d’accedir a una feina i obtenir certs 

ingressos econòmics.  

Hi ha molta gent que conec que treballa amb els papers d’altres persones. Passa que 

amb un sol paper o permís, hi treballen fins a cinc persones diferents. (...) I no es fan 

pagar. Es fa com un favor a un company.134

 

6.4. Propostes fetes pels agents socials per afavorir la convivència 

Com a propostes per facilitar la convivència entre les persones immigrants i autòctones, 

s’aposta per la comunicació i mediació com a instrument bàsic per facilitar la interacció i 

al mateix temps sensibilitzar la població autòctona sobre els beneficis, per les dues parts 

implicades, de la integració de les persones immigrants a la societat receptora. Així doncs, 

caldria afavorir l’associacionisme i també generar nous llocs de treball per a mediadors/es 

interculturals en diversos àmbits, des de l’educació, la sanitat, el treball fins als petits 

conflictes originats a les escales de blocs de pisos. 

En aquest sentit, des de les associacions de veïns/es es corrobora que són del tot necessaris i 

imprescindibles més i millors recursos per tal d’afavorir la comunicació per generar un 

coneixement i un respecte mutu. Per això des de l’Associació de Veïns de Torreguitart es 

reclama que l’Administració s’impliqui més en aquest nivell ja sigui posant a disposició del 

barri personal professional com ara educadors de carrer. També caldria facilitar l’accés a 

escoles i altres tipus de centres per dur-hi a terme tallers i cursos dirigits tan a persones 

immigrants com autòctones amb l’objectiu d’evitar l’incivisme, possibles brots racistes al 

barri i crear espais d’interrelació.  

Per altra banda, i un cop vista l’experiència satisfactòria viscuda al barri de Sant Oleguer, es 

proposa que les associacions, i en concret les associacions de veïns, facin un acostament 
                                                 
134 Dona immigrant de Senegal. 
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als col·lectius d’immigrants i a les associacions d’immigrants, malgrat que en ocasions, 

cercar aquest apropament resulti un procés costós i difícil. Sovint és complicat establir 

contacte amb els nous col·lectius d’immigrants als barris degut a que són grups força tancats 

en sí mateixos. Fins i tot es recullen comentaris sobre que les persones immigrants no tenen 

la voluntat d’integrar-se a la societat d’arribada.  

Tienen su grupo, se reúnen però no se abren al resto de los ciudadanos. Y este trabajo 

yo creo que seria positivo.135  

A Ca n’Oriac hem fet xerrades, hem organitzat actes perquè aquests col·lectius es 

puguessin apropar a la nostra associació i participar, perquè ells organitzin les seves 

pròpies activitats. Això ha estat totalment nul.136

Als barris, la gent de fora no vol integrar-se per res.137  

 

És evident que no és suficient organitzar actes puntuals o simplement oferir un espai 

determinat, sinó que cal un procés molt més profund. Com dèiem, és necessari iniciar 

contactes directes i estables en el temps que portin cap a relacions basades en la confiança 

mútua entre persones.  

Jo crec que el què hem de fer, sobretot les associacions de veïns, és intentar conèixer 

el nostre entorn i donar-nos a conèixer. Que ens vegin com a persones sense cap 

ambició de cap classe, ni econòmica ni de cap tipus, sinó que els hi podem solucionar 

petits problemes, no grans problemes. (...) Els hi hem de donar confiança de que ells 

poden comptar amb nosaltres, i l’associació de veïns s’ha de posar al servei d’ells i 

conèixer la seva cultura, perquè sinó, no hi tenim res a fer.138

 

Per tal de dur a terme i aprofundir en les relacions entre persones i col·lectius de diverses 

procedències és important establir una bona coordinació entre les entitats ja existents a la 

ciutat que treballen per l’acolliment i la integració de la població immigrant, com ara l’SCAI 

o Càritas.  

El fet de formar part d’una associació és un aspecte que bona part de les persones 

immigrants consideren important. Aquesta importància radica en el fet que, a més d’establir 

lligams entre persones d’un origen geogràfic similar o igual, aquestes entitats sorgeixen com 

a espais de trobada on s’ofereix ajuda mútua i suport moral en casos de necessitat, ja sigui 

material o econòmica, d’habitatge, laboral o de manca coneixement de la ciutat, o fins i tot 

per facilitar els tràmits en casos de mort i repatriació del cadàver. Així doncs, les entitats 

d’immigrants resulten una bona eina per començar el procés d’integració de la persona 

immigrant a la societat de destí.  

                                                 
135 Membre de l’Associació de Veïns de Torreguitart. 
136 Membre de l’Associació de Veïns de Ca n’Oriac. 
137 Membre de l’Associació de Veïns de la Serra d’en Camaró. 
138 Membre de l’Associació de Veïns de Sol i Padrís. 
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Entre nosostros tenemos que hacer asociaciones. En la Asociación Africana de Sabadell 

de Sol i Padrís tenemos gente nueva y desde la asociación hemos pedido al Vapor 

Llonch que haga cursos. (...) Aquí en Can Puiggener también tiene que haber 

asociaciones que puedan ayudar a la gente, porque sino la gente que viene siempre 

está preguntando donde trabajar... Hay algunos que no saben dónde ir ni para arreglar 

papeles y si están dentro de una asociación y se están reuniendo cada mes podemos 

explicarselo.139

Des de que estic aquí a Sabadell, sempre he intentat integrar-me amb les diferents 

entitats i mirar de saber com funcionen i també com funciona la ciutat.140

 

Des de l’SCAI, tot i afirmar que el primer pas per a la integració és la normalització legal al 

país, també es coincideix en aquesta postura i s’apunta la importància de potenciar 

l’associacionisme entre les persones immigrants.  

Nosaltres, sempre que podem, impulsem noves associacions d'immigrants i de barri. És 

important impulsar-los a formar part d'un grup, tenir un sentiment de pertenència a un 

col·lectiu quan s'arriba a la ciutat. Per això sovint adrecem als immigrants a aquestes 

entitats de barri i d'immigrants constituïdes a la ciutat.141

 

Per tal d’afavorir aquesta xarxa i aquest teixit associatiu potencial, els agents socials 

coincideixen en demanar la implicació de l’Administració local. En aquest sentit es recull la 

necessitat de moltes entitats d’immigrants d’aconseguir un local propi que faciliti poder 

reunir-se, preparar activitats i, en definitiva, donar-se a conèixer arreu de la ciutat, més 

enllà dels seus contactes personals i de la pròpia xarxa social. 

Tot i així, des d’alguns sectors d’immigrants es destaca la importància que aquestes entitats 

tinguin una plena garantia d’independència de les administracions, ja sigui de 

l’administració municipal i local així com també de les administracions i governs dels països 

d’origen. 

Així doncs, hi ha consens al destacar la importància de l’organització i l’associació de les 

persones immigrants en entitats i col·lectius. A través del seu treball conjunt es poden assolir 

dos objectius que beneficien el conjunt de la societat. Per una banda, facilitar la defensa 

dels seus drets i deures, oferir ajuda, orientació i suport a les persones que acaben d’arribar 

alhora que s’enforteix el teixit social del barri, i per extensió de la ciutat. Per altra banda, la 

creació d’entitats d’immigrants pot facilitar el fet de normalitzar la presència de persones 

provinents d’altres regions del món i a través de l’organització d’actes i d’activitats, donar-se  

a conèixer i a la seva cultura d’origen. Tot això representen mesures a favor de la 

sensibilització de cara a la població autòctona.  

                                                 
139 President de la Associació Africana de Sabadell. 
140 Membre de l’Associació Guinea Conakry. 
141 Coordinadora de l’SCAI, estiu 2005. 
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En la línia de realitzar accions per a la sensibilització, des del col·lectiu immigrant es destaca 

la importància de transmetre en l’àmbit educatiu els valors de la convivència des de la 

infància, ja que és un aspecte que cal aprendre i tenir en compte en l'educació.  

Quan son petits se'ls ha d'ensenyar la importància de la convivència i la tolerància i així 

quan siguin grans no seran violents. Cal ensenyar una bona educació i fomentar la 

convivència des de la infància, tot i que no és fàcil ni és feina d'una sola persona.142

 

Moltes persones també apunten la importància fonamental de la comunicació i el diàleg 

entre cultures diverses. La immigració és avui, a les nostres societats, un fet irreversible i 

imparable i, per tant, cal afrontar-lo per evitar problemes de convivència i treballar per la 

integració, a tots nivells, de les persones immigrants.   

A Sabadell hi ha ara molts immigrants, i la societat no pot rebutjar-los ni apartar-los. 

Ha d'acceptar-los i dialogar amb ells. Cal parlar, això és el més important.143

 

Hi ha consens en reconèixer que és positiu donar a conèixer les diferents cultures entre 

immigrants i autòctons per tal d’entendre i comprendre altres realitats i costums diferents als 

propis. Cal establir ponts de comunicació i un intercanvi de coneixements per tal que tant les 

persones immigrants coneguin els ritmes i els costums de la nova societat com que la població 

autòctona conegui les altres cultures, cada dia més presents a la ciutat.  

Des de la Vocalia de Dones de l’Associació de Veïns d’Espronceda opinen que és necessari 

acostar les diferents cultures per tal de millorar la convivència. Per això recomanen que es 

realitzin activitats lúdiques que fomentin el coneixement mutu. D’altra banda, des d’algunes 

associacions de persones magribines, es considera positiu donar a conèixer l’Islam per tal 

d’evitar i reproduir tòpics i prejudicis associats a aquesta cultura. Consideren necessari 

realitzar xerrades de sensibilització sobre aquesta tema.  

Aquesta tasca de comunicació i sensibilització no només implica a les persones nouvingudes, 

sinó que és una feina comuna i conjunta que totes les parts i agents socials han d’assumir. És 

important que l’Administració treballi per aquest fi, però també és destaca el treball quotidià 

de sensibilització que poden fer les persones a títol personal a tot el seu entorn. Des de les 

associacions d’immigrants, en definitiva, es ressalta la integració com una tasca que no 

només ha de realitzar l’administració, sinó que a nivell personal tothom s’hi ha d’implicar.  

Cal intentar millorar i buscar solucions cada dia. Cal organitzar festes i actes per 

donar-nos a conèixer. L'Ajuntament i el govern hi poden fer coses, però sobretot cal 

sensibilitzar la gent, cal que cadascú sensibilitzi a qui té més a prop, això és el més 

importat. Encara que el govern pugui dir o fer moltes coses. És més fàcil que tu 

convencis a una amiga teva, fer-la canviar d'idea, que no pas que ho facin els polítics. 

                                                 
142 Membre de l’Associació Guinea Conakry. 
143 Ibíd. 
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Crec que els barris i els veïns hi han de jugar un bon paper. Tots els ciutadans han de 

sensibilitzar, tots hi tenen un paper a jugar.144

 

Síntesi Valorativa 

 La convivència i la interrelació entre les diferents cultures són essencials per 

aconseguir una plena integració per part del col·lectiu immigrant i també per 

l’enriquiment social i cultural de la societat receptora. 

 Si bé a Sabadell hi ha sectors, com podria ser el cas de Sant Oleguer, on des de fa anys 

s’ha treballat per la integració de les persones immigrants a través del treball conjunt 

entre el veïnat i facilitant la creació d’associacions d’immigrants, no passa igual en 

d’altres barris de la ciutat. En barris com Can Puiggener, -amb el major percentatge 

d’immigració a la ciutat- les relacions entre persones autòctones -en ocasions d’ètnia 

gitana- i immigrants, i també les relacions entre diferents col·lectius d’immigrants són 

molt escasses o nul·les. En aquestes situacions, la convivència és més aviat coexistència, 

cosa que facilita l’augment de prejudicis, recels i conflictes futurs entre persones. 

 Hi ha persones immigrants que reconeixen haver patit situacions de racisme i defensen 

que cal donar-ho a conèixer per tal de fer-hi front. Fets que demostren que entre la 

població de Sabadell existeixen actituds de recel cap a col·lectius d’immigrants. 

 Tot i que els serveis d’ajuda, suport i formació per a persones immigrants són coneguts 

entre el col·lectiu immigrant i atenen a un elevat nombre de persones, la xarxa social i 

l’ajuda mútua és el recurs més utilitzat entre les persones immigrants. Aquesta ajuda 

mútua abarca diferents àmbits, des de l’ajuda econòmica i material, fins a l’ajuda per 

accedir a un habitatge, per empadronar-se o compartir permisos de treball per poder 

accedir a una feina. 

 El fet de potenciar l’associacionisme entre les persones immigrants és molt valorat 

entre bona part dels agents socials, i també per les pròpies persones immigrants com per 

l’SCAI. Es comparteix la idea que l’associacionisme és positiu ja que a través d’establir 

nous lligams i espais de trobada es facilita la integració social de la persona i permet 

crear un sentiment de pertinença a un col·lectiu, a un barri i a la ciutat, en general.  

 En aquest sentit, des de les entitats d’immigrants es demana una major implicació de 

l’administració per tal que es faciliti la seva tasca, a través de facilitar espais i locals de 

trobada.  

 Des del col·lectiu d’immigrants es recull la proposta de crear llocs de treball en 

mediació a les escoles, als CAPs i als barris ja que és un instrument bàsic per facilitar 

la comunicació i alhora sensibilitzar a la població autòctona. 

                                                 
144 Ibíd. 
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 Pel que fa a la sensibilització sobre el fet migratori de cara a la societat civil, des del 

col·lectiu immigrant es fa èmfasi en l’educació en valors com la convivència o el 

respecte als centres educatius per tal d’evitar conflictes i problemes en un futur. 

 Finalment, bona part dels agents socials coincideixen en apuntar la importància 

fonamental de la comunicació i el diàleg entre cultures diverses, obtenint un 

coneixement mutu, tant del col·lectiu immigrant sobre la cultura autòctona, com de la 

població autòctona sobre noves cultures cada cop més presents a la ciutat. Aquesta és 

una tasca de sensibilització i intercanvi cultural que no només és deure i obligació de 

l’Administració pública, sinó que totes les persones s’hi han d’implicar incidint en un 

nivell més baix de les relacions interpersonals que, en ocasions, poden ser més efectives 

que grans campanyes de sensibilització.   
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5. ELS SERVEIS I ENTITATS D’ATENCIÓ AL COL·LECTIU IMMIGRANT 

Actualment a Sabadell existeixen diversos serveis i equipaments, tant municipals com 

promoguts per entitats privades sense ànim de lucre, que treballen per afavorir la integració i 

facilitar el procés d'arribada i adaptació de les persones immigrants a la ciutat. A la vegada, 

hi ha recursos i serveis dirigits a tota la població als que també poden acollir-se les persones 

immigrants.  

A continuació ubiquem els diferents serveis i entitats existents a Sabadell en funció d’aquests 

dos criteris: la seva titularitat (pública o privada sense ànim de lucre) i les seves 

característiques (servei específic per a població immigrant o servei general per a tota la 

població). 

Seguidament passem a enumerar-los i a descriure la seva tasca principal per tal que 

posteriorment sigui possible entendre i conèixer millor quina és la situació actual de la ciutat 

en relació a aquest tema. 
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5.1. Entitats 

El teixit associatiu de Sabadell és ric i compta amb un elevat nombre d'entitats, associacions, 

federacions, fundacions, ONGs... dedicades a diverses i múltiples tasques. Algunes d'elles, 

prenen la població immigrant i les seves problemàtiques com la seva tasca diària principal. 

Moltes d'altres, tracten aquesta població d'una manera més indirecta però afavorint també la 

seva integració i la convivència, així com la cohesió social a través d'un treball basat en el 

coneixement mutu entre cultures i la sensibilització de la població en general.  

 

Servei Ciutadà d’Acollida a l’Immigrant (SCAI) 

L'SCAI és un servei cívic i ciutadà constituït legalment com a coordinadora d’entitats: ACSAR, 

Càritas Sabadell, Drapaires d'Emaús, Lliga dels Drets dels Pobles, CC.OO. i UGT. Aquesta 

entitat ofereix diàriament atenció oberta i gratuïta a la població immigrant, majoritàriament 

de la ciutat de Sabadell, però també d’altres municipis de la comarca.  

L'SCAI té diversos àmbits de treball. En primer lloc, l'atenció i l’acolliment integral a la 

població immigrant oferint informació sobre la situació legal corresponent, acompanyament i 

suport personal, orientació sobre els recursos de la ciutat, assessorament legal i laboral i 

detecció de problemàtiques associades al fet migratori, ja sigui l'accés a l'habitatge, a la 

sanitat, experiències de discriminació, la separació familiar i el dol migratori. També s'actua 

amb la sensibilització de la població, el voluntariat i la relació entre entitats. L’objectiu, 

doncs, és afavorir la integració social de les persones immigrants, i especialment, dels 

col·lectius amb dificultats per accedir als recursos d'una manera normalitzada, acompanyant-

los en el procés inicial d'adaptació a la ciutat. 

També destaquem que l’associació ACSAR (Associació Catalana de Solidaritat i Ajuda al 

Refugiat) forma part de la plataforma de l'SCAI des del maig de 2002. Actualment gestiona 

quatre pisos d’acolliment temporal per a un total de vint persones refugiades i exiliades a la 

ciutat. Des de les instal·lacions de l'SCAI, ACSAR ofereix també informació general, 

assessorament jurídic, inserció laboral, serveis d’interpretació i traducció destinats a les 

persones estrangeres que es trobin en situació d’exili o asil polític. 

Des dels seus inicis, l'SCAI compta amb el suport financer de l'Ajuntament de Sabadell a través 

d’un conveni de col·laboració.  

 

Drapaires d'Emaús 

Drapaires d'Emaús és una entitat formada per persones que viuen en comunitat, amb 

l’objectiu d’acollir a persones amb problemes d’adaptació social a causa de la marginació o 

bé perquè busquen una forma de vida més solidària.  

Actualment, Drapaires d’Emaús gestiona un projecte residencial per a persones immigrants, 

finançat per la Fundació Jaume Bofill. En aquest projecte s’hi poden acollir persones 
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immigrants amb greus problemes derivats de la marginació social sense cap mena de recurs ni 

suport a la ciutat. Aquest programa d'acolliment va iniciar-se el març de l’any 2003 i va ser 

potenciat conjuntament per Drapaires d'Emaús i SCAI, que des de llavors han treballat 

coordinadament oferint sis places per a majors de 18 anys sense sostre, sols, sense ingressos, 

arribats recentment a la ciutat i preferentment en situació d’estança irregular. El temps 

d’acollida en aquest projecte residencial és de tres mesos. En aquest termini, s'ofereix 

menjar i sostre a aquestes persones per tal de facilitar el seu procés d'adaptació social i 

laboral que els permeti ser autosuficients. Per tal d'autofinançar-se, Drapaires d'Emaús 

treballa en la reinserció social, la recuperació i el reciclatge.  

En aquest projecte no s’admeten en principi famílies, aspecte que duu aparellada un 

problema que afecta també un altre recurs de la ciutat, les germanes de Teresa de Calcuta, 

que tant sols admeten en les seves instal·lacions dones i nens. Així doncs, Sabadell no compta 

amb cap servei d’acolliment destinat a tot el nucli familiar, ja que una o altra opció implica 

sempre la separació dels seus membres.  

 

Càritas 

Càritas és un entitat sense ànim de lucre promoguda per l'Església catòlica a nivell estatal i 

molt arrelada a la ciutat. El seu àmbit d'acció abarca tota la ciutat de Sabadell i també altres 

municipis veïns com Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Badia del Vallès, Barberà del 

Vallès i Polinyà.  

Càritas és una entitat dedicada a l'ajuda, l'acompanyament i l'atenció a les persones més 

desafavorides i en condicions socials i materials precàries, donant resposta a les seves 

necessitats a través de diversos serveis. Càritas treballa amb la població en general, tot i que 

en els últims anys ha vist créixer exponencialment el nombre de persones estrangeres ateses 

a les seves instal·lacions i que necessiten algun tipus d'ajuda, ja sigui material, econòmica o 

d'orientació a la ciutat. Actualment, el 78% de les persones ateses a Càritas són d'origen 

estranger. En aquest sentit, no hi ha programes específics dirigits a la població immigrant, 

sinó que tothom pot beneficiar-se de les iniciatives promogudes des d'aquesta associació 

independentment del seu origen. Alhora, Càritas pretén potenciar la informació, 

sensibilització i denúncia de les situacions de desigualtat social, així com la participació 

activa i promoció de les xarxes de cooperació que afavoreixen una major cohesió social. 

L'entitat ofereix un servei d'acollida, diversos tallers de formació, cursos de llengua catalana i 

castellana, recerca de feina o cuina; una borsa de contactes per facilitar l'accés a treballs 

remunerats, sobretot en l'àmbit del servei domèstic, juntament amb una formació 

especialitzada en aquest sentit. Finalment, també s'ofereix reforç educatiu per a infants i 

joves i un servei de rober per facilitar roba de segona mà.  
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Congregació de les Germanes Teresa de Calcuta 

La comunitat religiosa de les Germanes Teresa de Calcuta de Sabadell ofereix la possibilitat 

d’acollir dones i menors barons fins l’edat de set anys, facilitant a les seves instal·lacions un 

espai per dormir i menjar.  

Aquest projecte funciona de manera autònoma i independentment d’altres entitats i recursos 

de la ciutat. Tot i així, és una opció coneguda i utilitzada que també des de Serveis Socials es 

té present alhora de derivar persones que es trobin en una situació precària i en necessitat de 

sostre de manera urgent. Aquesta comunitat religiosa ofereix vuit habitacions sense limitació 

de temps per tal que les dones que ho requereixin pugin acollir-s'hi temporalment.  

Cal afegir que les Germanes tenen un funcionament estricte i estableixen unes condicions de 

convivència poc flexibles, com per exemple els horaris d’entrada i sortida del convent. 

Aquest fet dificulta poder compaginar l’estada amb la comunitat religiosa i les obligacions 

laborals. D’altra banda, aquest servei tan sols permet que siguin dones i nens menors de set 

anys els que puguin ser beneficiaris d'aquest recurs, però no de tot el nucli familiar, si 

s’escau.  

 

5.2. Serveis públics145

Actualment, no existeix cap servei de titularitat municipal destinat exclusivament a la nova 

població immigrant i a l'atenció de les seves dificultats, més enllà del Pla Director per a la 

Convivència Intercultural. Tot i així, com a qualsevol altra ciutat de Catalunya, Sabadell 

compta amb diferents serveis d'atenció sanitària, social o laboral dirigits a la població en 

general i dels quals, també la població immigrant pot beneficiar-se'n. Aquests serveis són: 

 

Padró Municipal 

El servei d'empadronament de la ciutat de Sabadell es gestiona des del Departament 

d'Informació de Base de l'Ajuntament de Sabadell. El padró municipal recull aspectes com ara 

el nom i cognoms, sexe, domicili habitual, nacionalitat, número d'un document d'identitat, 

lloc i data de naixement, nivell d'estudis, data d'empadronament i població de procedència si 

és una alta al padró o bé, població de destí en cas d'una baixa del padró.  

La inscripció al padró suposa avantatges considerables per a les persones immigrants de cara 

a processos extraordinaris de normalització. El padró permet acreditar l'arrelament en un 

municipi i un determinat temps de residència a la vegada que atorga certs drets socials, com 

la sanitat o l'accés als serveis socials. Cal recordar que és possible constar al padró 

independentment de la situació administrativa de la persona, ja que no s’exigeix estar en 

situació regular ni disposar de cap tipus de permís, ni de treball ni de residència, per 

inscriure-s’hi. Aquest és un aspecte rellevant, disposar d’aquesta informació actualitzada 
                                                 
145 El Pla Director per a la Convivència Intercultural es troba exposat en l’apartat de l’estudi referent a 
polítiques d’integració (Veure capítol 3).   
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permet conèixer la situació real de la població de la ciutat i actuar políticament segons les 

necessitats detectades. 

Centres d'Atenció Primària de Salut (CAP) 

La ciutat de Sabadell compta amb 12 Centres d'Atenció Primària de Salut gestionats per l'ICS 

(Institut Català de la Salut) i un gestionat pel Consorci Hospitalari Parc Taulí. Tots aquests 

centres es troben repartits arreu del territori municipal i es divideixen en set àrees bàsiques 

de Salut. A part d'oferir els serveis sanitaris corresponents, a cada centre també hi trobem els 

Serveis Socials d'Atenció Primària. Aquesta és una característica específica, que no es dóna en 

altres ciutats catalanes, perquè optant per aquest model es permet oferir una atenció 

sociosanitària integral, que en el cas de la població immigrant, facilita molt el coneixement 

de la realitat de cada persona i l’actuació preventiva.  

Els Centres d'Atenció Primària de Salut són: CAP Concòrdia; CAP Ca n’Oriac ; CAP Nord; CAP 

Can Rull; CAP Rambla; CAP Gaudí; CAP La Serra; CAP Creu Alta; CAP Merinals; CAP Lepant; 

CAP Sant Fèlix i CAP Creu de Barberà. 

 

Serveis Socials d'Atenció Primària  

Actualment Sabadell compta amb 16 equips de Serveis Socials d’Atenció Primària formats i 

gestionats per treballadors/es socials i educadors/es socials. Cada CAP té el seu propi equip, 

però els CAPS de Ca n’Oriac, Creu Alta, Sant Fèlix i la Creu de Barberà compten amb dos 

equips. El seu àmbit d’acció territorial és també el propi de l’Àrea Bàsica de Salut que 

comparteixen amb els seus CAPs corresponents.  

Els Serveis Socials d'Atenció Primària de la ciutat tenen com a objectiu afavorir i potenciar el 

benestar del conjunt de la població sabadellenca, sense distingir col·lectius o grups 

específics, però prioritzen aquells que estan en un major risc d'exclusió social. La seva funció 

principal és la prevenció i l'atenció comunitària fent tasques d'informació, orientació i 

assessorament als ciutadans/es així com també intervenir, si és necessari, a nivell, individual 

o familiar. Cal reiterar que el treball coordinat entre els equips de Serveis Socials d'Atenció 

Primària i els centres sanitaris permet desenvolupar millor aquest objectiu, ja que facilita 

obtenir una visió global i donar respostes integrals als problemes socials dels ciutadans, siguin 

immigrants o no.   

Els recursos oferts des de Serveis Socials són diversos i variats. Segons el perfil i la demanda 

del sol·licitant, els professionals dels Serveis Socials d’Atenció Primària poden oferir recursos 

econòmics i ajudes puntuals, accés a prestacions que estan subjectes a una normativa 

concreta i a una tramitació legal (PIRMI, beques de menjador, ajudes d’urgència social...), 

recursos per afavorir el treball i l’ocupació, recursos d’orientació a la ciutat, recursos per 

accedir a habitatge social o bé per ser orientat i acompanyat en la recerca d’un habitatge en 

el mercat privat i, finalment, també s’ofereixen recursos per ensenyament on es deriva la 

persona als diferents centres d’educació i formació de la ciutat. 
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Corporació Sanitària Parc Taulí 

La Corporació Sanitària Parc Taulí és un centre de sanitat públic gestionat empresarialment i 

sense ànim de lucre que ofereix serveis d'assistència sanitària i sociosanitària als ciutadans/es 

de Sabadell i d’onze municipis de la comarca. La Corporació Sanitària Parc Taulí està 

composada per diversos equipaments: l'Hospital de Sabadell, amb diverses especialitats de 

medicina i cirurgia, el Centre de Diagnòstic UDIAT, el Centre sociosanitari l'Albada, el Centre 

de Serveis Sabadell Gent Gran i el Centre de Salut Mental.  

 

Vapor Llonch 

El Vapor Llonch és l’equipament municipal de l’Ajuntament de Sabadell, i en concret del 

Departament de Desenvolupament Local, que treballa per la promoció econòmica i laboral del 

conjunt de la població de Sabadell i per tant, també de la població immigrant. La seva 

finalitat principal és promoure l’accés a llocs de treball en millors condicions. Així doncs, es 

pretén que les persones puguin abandonar ocupacions precàries i s’afavoreixi la seva inserció 

sociolaboral amb una feina estable i digne, minimitzant les possibles situacions d’explotació.  

Per tal d’aconseguir aquesta fita, el Vapor Llonch ofereix diversos serveis com: cursos i tallers 

de formació ocupacional, orientació sobre els recursos de la ciutat, el contacte entre els 

diversos agents de Sabadell i rodalies i les persones que cerquen feina a través de la seva 

Borsa de Treball, programes com el Club de la Feina o el Punt d’Informació Laboral. També es 

promouen programes adreçats a la inserció laboral i al suport de l’autoocupació per a la 

població en general i, molt especialment, d’aquells col·lectius amb més dificultats. 

Finalment, també es té com a objectiu l’estudi i l’anàlisi de l’entorn socioeconòmic de la 

ciutat.  

Des de Vapor Llonch es tenen presents les dificultats del col·lectiu immigrant 

(desconeixement de la llengua, problemes d’homologació de titulacions, impediments per a la 

promoció laboral, accés a feines precàries, inestables i en l’economia submergida...) i s’atén 

a aquest col·lectiu en el seu servei d’acollida, independentment de la seva situació legal al 

país. A través d’una entrevista individual, es deriva a la persona, sempre que sigui necessari, 

a les dependències de Serveis Socials i a l’Oficina del Padró, per tal que pugui registrar-se i 

beneficiar-se dels drets que es concedeixen.  

Malgrat això, cal dir que les persones que es troben en una situació irregular 

administrativament no els hi és permès accedir als serveis de formació o d’inscripció a la 

Borsa de Treball degut a la seva condició d’irregularitat. Aquestes persones poden accedir als 

serveis d’informació i orientació sobre els recursos de la ciutat que puguin donar els 

professionals a través del servei d’acollida inicial i, excepcionalment, se’ls permet conèixer 

les ofertes de treball publicades i fer ús de les instal·lacions de Vapor Llonch per fer 

contactes laborals.  
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Habitatge 

Tot i que les competències locals de l'Administració en habitatge són força limitades, des de 

l'Ajuntament de Sabadell s’exerceix un control sanitari sobre els habitatges per afavorir la 

supressió de barreres arquitectòniques, per controlar i exigir unes mínimes condicions 

d'habitabilitat. Té competències per crear i dur a terme promocions públiques d'habitatge i 

de sòl per a usos residencials i finalment, també en té per atorgar beneficis i ajuts econòmics 

per a la urbanització, construcció, adquisició, ús i rehabilitació d'habitatges. En aquesta línia, 

l'Ajuntament de Sabadell compta per una banda amb el programa d'Habitatge Social i per 

l'altra, amb l'empresa municipal Vimusa. 

El Programa d'Habitatge Social de l'Ajuntament de Sabadell és un servei transversal coordinat 

entre diversos departaments municipals, concretament Urbanisme, Serveis Socials i Vimusa, 

iniciat el 2001 i que compta amb uns 162 habitatges. Les actuacions i els recursos d'Habitatge 

Social van dirigides a la població de Sabadell en general i els seus objectius són eradicar el 

barraquisme i les estades insalubres, facilitar l’accés a habitatges de propietat municipal a 

persones amb dificultats econòmiques i socials i facilitar l’accés al mercat privat o als 

habitatges de promoció pública a persones amb escassos recursos econòmics.  

Per accedir a aquest programa és necessari haver passat anteriorment per algun CAP, ja que 

són els seus professionals, els i les assistents socials, els qui avaluen la situació i determinen a 

través d'un informe si és necessari derivar a una persona al programa d'habitatge social. 

També es necessita un informe de Vimusa i un acord per treballar i contactar amb la família 

durant un termini de dos anys prorrogable fins a cinc, amb unes condicions econòmiques molt 

assequibles amb un màxim de 230 euros. Per altra banda, és un programa destinat a tota la 

població i per tant, no es fan diferències ni discriminacions, positives ni negatives, cap a la 

població immigrant. 

 

Vimusa és l'empresa municipal d'habitatge. La seva activitat s'inicià ja al 1967. El seu objectiu 

és facilitar un accés a l'habitatge en unes condicions més favorables i assequibles 

econòmicament al conjunt de la població sabadellenca amb menys recursos, 

independentment del seu origen. Però per tal d'accedir a un habitatge de Vimusa, ja sigui de 

compra o de lloguer, cal acreditar determinades condicions. En primer lloc, cal justificar un 

mínim de dos anys ininterromputs al padró municipal. També és necessari trobar-se entre un 

mínim i un màxim d’ingressos econòmics per unitat familiar i finalment, és imprescindible no 

posseir cap tipus d’habitatge en propietat.  

Sabadell té, actualment, 76.388 habitatges, dels quals 10.564 (13,83%) han estat construïts 

per l'administració pública. L’aportació municipal és de 6.744 habitatges (8,83% del total 

d'habitatges de la ciutat), dels quals 657 (el 9,74%) són en règim de lloguer.146  

 

                                                 
146 Extret del Pla Municipal d’Habitatge de Sabadell 2004-2007. 
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Centres de Formació de persones Adultes 

Els Centres de Formació de persones Adultes de Sabadell són centres públics dependents del 

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Aquests centres estan oberts a tota 

la població adulta que desitgi seguir formant-se culturalment, preparar-se acadèmicament 

per obtenir algun tipus de titulació o accedir a estudis superiors o bé, o rebre instrucció 

bàsica. També són equipaments que sovint esdevenen centres d’unió i cohesió entre la 

població i sobretot, entre la població immigrant, on troba un espai on relacionar-se amb 

altres persones, del mateix origen o d’altres, que passen per una situació similar. Al mateix 

temps, el centre i els seus professionals ofereixen informació i ajuda per conèixer i orientar-

se a la ciutat i accedir als recursos oferts.  

Actualment als Centres de Formació de persones Adultes hi acudeixen un nombre elevat de 

persones immigrants (un 35% a nivell de Catalunya) i davant d’aquesta demanda creixent, han 

inclòs en la seva oferta formativa cursos de català i castellà per a persones estrangeres, 

classes dirigides a superar l’examen del carnet de conduir i coneixements sobre la ciutat, la 

seva cultura i costums juntament amb les normes bàsiques de convivència i adaptació a 

l’entorn. Sabadell compta amb quatre Centres de Formació de persones Adultes a més d’un 

centre d’autoformació: CFA Concòrdia, CFA La Creu de Barberà, CFA Can Rull, CFA Torre-

romeu i el Centre d’Autoformació de Sabadell. 

 

Centre d'Atenció a la Dona  

El Centre d'Atenció a la Dona va iniciar la seva tasca al gener de 2001 des de la proposta feta 

pel Programa d'Igualtat Dona-Home de l'Ajuntament de Sabadell. Des del Centre d'Atenció a la 

Dona s'ofereixen diversos serveis gestionats per professionals i dirigits a tota la població 

femenina de la ciutat, independentment del seu origen.  

L'objectiu és treballar i fomentar l’avenç social amb les dones, facilitar i donar suport i 

assessorament a les dones que pateixin qualsevol problema, discriminació o desigualtat per 

raó de gènere. A més, des del CAD es dóna suport social, psicològic i jurídic. Ofereix ajuda i 

atenció individualitzada i també possibilita el treball en grups. A més, el Centre pretén crear 

un espai informatiu, professional i documental per al públic general entorn a l'àmbit de la 

igualtat entre dones i homes esdevenint així, un punt d'informació de referència sobre 

qüestions de gènere.  

 

Centre d'Emergències  

El Centre d'Emergències es troba situat a les dependències de la Policia Municipal. A les seves 

instal·lacions es disposa de dues dependències amb lliteres per tal que persones sense sostre i 

també dones que han patit algun tipus d’agressió i tinguin la necessitat de canviar de 

domicili, puguin refugiar-s’hi durant un període molt limitat de temps, dues o tres nits 

(malgrat que és possible fer excepcions). Després de l’estada en aquest recurs, en alguns 
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casos, s’informa als equips de Serveis Socials i s’ofereixen ajudes socials o recursos 

alternatius.  

Les persones immigrants que arriben a la ciutat i que no tenen familiars o coneguts que els 

puguin acollir, difícilment acudeixen al Centre d'Emergències, ja que per la seva ubicació, 

impossibilita que les persones “sense papers” hi vagin per por a ser detingudes. Per tant, 

només Drapaires d'Emaús, les Germanes Teresa de Calcuta i en ocasions Càritas, poden 

solucionar puntualment un problema de menjador o pensió mentre s'estableixen els canals 

d'atenció municipals dels Serveis Socials d'Atenció Primària, que no estan preparats per a les 

urgències d'aquest tipus.  

 

5.3. Associacions d’immigrants 

Actualment, la ciutat de Sabadell compta amb un total de dotze entitats, la majoria d’elles 

constituïdes legalment, creades i gestionades per persones d’origen estranger i destinades 

principalment a persones d’origen també estranger, malgrat que no es dirigeixen únicament a 

aquest sector de població. Cinc entitats de les dotze que actualment hi ha a Sabadell estan 

promogudes per persones d'origen subsaharià, quatre entitats més per persones d'origen 

magribí i tres d'origen sud-americà.  

Podem trobar en totes elles unes funcions i uns objectius similars de cara a la població 

nouvinguda i també de cara la població autòctona, que es mantenen constants i que no 

varien, independentment de l’origen o procedència.  

En primer lloc, bona part de les entitats d’immigrants tenen com un dels seus objectius 

principals la difusió i preservació de la pròpia cultura. Això no resulta gens estrany, ja que 

el procés migratori implica sempre un allunyament i distanciament tant de les persones més 

properes com de la cultura, costums i llengua materna. Per això, un dels motius que mouen 

les persones immigrants a crear entitats socioculturals és el fet de crear espais on retrobar-se 

amb persones amb les que es comparteix una mateixa procedència i també una mateixa 

manera de fer i de veure el món, especialment si no s’està acompanyat per familiars.  

Un altre dels objectius comuns de les entitats d’immigrants és la creació d’espais 

d’interrelació i xarxa social entre persones del mateix origen. Aquest objectiu ve derivat 

de l’anterior. Si per a les persones immigrants és important seguir mantenint cert contacte 

amb la cultura d’origen, també ho és crear vincles i relacions amb persones d’una mateixa 

procedència. A través d’aquest vincle, poden seguir establint relacions socials amb la cultura 

materna malgrat el trencament que suposa el fet migratori.  

Una tercera finalitat compartida entre les entitats d’immigrants, i també associada a les 

anteriors, és la de promoure la integració de les persones immigrants a la ciutat i afavorir 

la convivència entre persones immigrants i autòctones. Si bé és necessari per a la persona 

immigrant establir contacte amb persones del mateix origen geogràfic per seguir mantenint 

relació amb la cultura i els costums del país d’origen, des de les entitats d’immigrants 
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tampoc s’oblida la importància d’integrar-se a la societat d’acollida i de relacionar-se amb 

normalitat amb la població autòctona. Per tal de fer aquest pas és fonamental que la persona 

immigrant no només cohabiti amb compatriotes, sinó que cal que formi part també de la 

societat com qualsevol altra persona tenint el mateix accés i igualtat d’oportunitats en tots 

els àmbits de la vida social. 

Un quart objectiu que generalment persegueixen les entitats d’immigrants és el d’oferir 

ajuda mútua, ja sigui a nivell econòmic, laboral o d’habitatge i donar a conèixer els recursos 

de la ciutat. En ocasions, quan arriben al municipi de destí, és possible que tinguin algun 

conegut o familiar que pugui ajudar-los en el primer període d’adaptació social a la societat 

d’arribada i que els pugui proporcionar ajuda en diferents nivells, ja sigui facilitant-los un 

espai on viure, oferint-los contactes per trobar feina o deixant diners per la pròpia 

subsistència. Malgrat això, també hi ha persones que arriben sense cap tipus de contacte o 

persona a qui acudir en cas de necessitat. Per aquest motiu, la majoria d’entitats 

d’immigrants tenen present que una de les seves finalitats és oferir ajuda material o 

econòmica a les persones immigrants acabades d’arribar o persones que puguin passar 

èpoques de penúria. Alhora també s’ofereix la seva experiència a la ciutat per donar a 

conèixer a la persona nouvinguda els procediments a seguir per accedir als recursos bàsics 

que ofereix la ciutat.  

Finalment, les associacions d’immigrants també són conscients que la seva situació està en 

pitjors condicions que la població autòctona degut a que pateixen més desigualtats socials i 

legals pel fet de ser estrangers. Aquestes desigualtats impliquen que tinguin més dificultats 

per establir-se en un habitatge en condicions dignes, que tinguin més dificultats per accedir a 

un lloc de treball remunerat o bé que siguin objectes de crítiques i comentaris racistes. Per 

tot això, les entitats d’immigrants també tenen com a finalitat defensar col·lectivament els 

seus drets. 

 

Seguidament, fem un breu repàs de les entitats d’immigrants actuals a Sabadell i adjuntem 

una descripció amb  els objectius i les activitats principals de cadascuna d’elles. 

 

Associació Africana de Sabadell  

L’Associació Africana de Sabadell va sorgir a l’any 1994 i és l’entitat d’immigrants més antiga 

de la ciutat. És troba situada al barri de Sant Oleguer i és força coneguda entre el veïnat del 

barri i de bona part de la població de la ciutat. El seu objectiu principal és acollir les 

persones immigrants provinents del continent africà, bàsicament d’origen subsaharià, per tal 

d’oferir ajuda i informació sobre la ciutat i els seus recursos. Entre les seves activitats més 

conegudes hi ha la Festa Africana, una celebració que cada any reuneix a tot el barri de Sol i 

Padrís i a una bona quantitat de persones d’arreu de la ciutat. 
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Associació Amic de Sedhiou Kandeemaa 

L’associació Kandeemaa va constituir-se legalment el passat 2005. Aquesta entitat es dirigeix 

sobretot a persones immigrants originàries del Senegal. Les seves finalitats principals són la 

integració de les persones immigrants a la ciutat i l’ajuda mútua, així com també preservar i 

donar a conèixer la seva cultura i la seva situació actual a través de l’organització d’actes 

culturals com ara exposicions, conferències o concerts.  

 

Associació Ciutadana de Guinea Conakry al Vallès Occidental  

Aquesta associació sociocultural va iniciar la seva activitat l’any 2003. La seva finalitat 

principal és preservar els arrels i costums de Guinea Conakry entre la població immigrada 

d’aquesta procedència, a la vegada que busca donar-les a conèixer entre la població 

autòctona. També vol ser un espai de trobada i de relació entre les persones d’un mateix 

origen geogràfic. 

 

Associació de Ciutadans de Costa d'Ivori a Catalunya 

L’entitat de ciutadans de Costa d’Ivori es dirigeix sobretot a persones procedents d'arreu 

d’aquest país de l’Àfrica Occidental, independentment de la zona d'origen de procedència. 

Una de les motivacions per a la seva creació va ser la voluntat dels seus membre de superar la 

divisió causada per l'actual conflicte armat que ha dividit la població del país. L'entitat vol 

promoure la xarxa social entre els seus membres i la seva integració a la ciutat a través 

d’oferir un espai de trobada i d’interrelació. 

 

Associació de Malienses residents a Sabadell i al Vallès 

Des de l’associació de Malienses residents a Sabadell i al Vallès es té com a finalitat promoure 

una xarxa social i ajuda mútua entre els seus membres i treballar per la reivindicació i 

defensa dels seus drets. Juntament amb aquests objectius es pretén incidir en la integració 

social a la ciutat de Sabadell i a la comarca, ja que l’associació compta amb participants 

d’arreu del Vallès.  

 

Associació Cultural Anasiha 

Aquesta és una entitat de recent creació a la ciutat i que es troba al barri de Torre-romeu. 

Anasiha és una entitat sociocultural que pretén contribuir a la integració del col·lectiu 

magribí i a la vegada donar a conèixer la seva cultura tant a les persones magribines com a 

les autòctones. L’associació té voluntat d’actuar com a mediadora en situacions de conflicte 

al barri de Torre-romeu. Precisament un conflicte entre joves marroquins i joves autòctons va 

ser el motiu de la seva fundació. 
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Associació Cultural Islàmica Ar-Rissalah 

L’associació sociocultural islàmica Ar-Rissalah és, juntament amb l’Associació Africana, una 

de les entitats amb més arrelament a la ciutat, ja que va iniciar la seva activitat l’any 1996. 

Aquesta és una associació destinada, bàsicament, al col·lectiu immigrant musulmà amb la 

finalitat d’oferir un espai per a la pràctica religiosa islàmica i de reunió per a la interrelació i 

l'ajuda mútua entre persones d’aquest col·lectiu. 

 

Associació Sociocultural Al-Tanuir de Catalunya 

L’associació sociocultural va iniciar-se l’any 2004 i està destinada sobretot als joves 

procedents del nord d’Àfrica residents al Vallès i concretament a les ciutats de Sabadell i 

Terrassa. La seva finalitat és oferir activitats culturals i esportives i, al mateix temps, 

esdevenir un espai d’interrelació entre persones d’aquest col·lectiu. 

 

Associació WAFAE 

Aquest associació neix l’any 1998 amb una doble línia de treball. Per una banda, es treballen 

aspectes com la interculturalitat i la convivència entre la població jove autòctona a través de 

la cooperació internacional i accions de sensibilització i de voluntariat. Per altra banda, 

Wafae també ofereix ajuda, assessorament i orientació sociolaboral per a persones 

immigrants, principalment d’origen magribí. La majoria de les seves activitats es realitzen a 

Catalunya, València i Marroc, tot i que en algunes ocasions, com en l’organització de jornades 

interculturals, Wafae té un abast de nivell estatal. 

 

Asociación Cultural del Oriente Boliviano 

Aquesta associació té com a finalitat preservar la identitat de les persones immigrants 

procedents de la zona est de Bolívia i que tenen a la ciutat de Sabadell la seva residència 

actual. Des de l’associació es promouen activitats culturals i esportives, que serveixen d’espai 

de trobada i de relació, alhora que també es té especial atenció al procés d’adaptació i 

seguiment escolar dels infants. 

 

Asociación de Uruguayos El Nido 

Aquesta entitat de recent creació el passat any 2005 i en procés formalització legal, és una 

entitat sociocultural que dirigeix les seves accions a la comunitat immigrant procedent 

d’Uruguai i resident a Sabadell. La seva finalitat principal és establir lligams entre les 

persones d’aquesta comunitat i crear així una xarxa social forta i estable. Al mateix temps es 

volen fomentar els llaços de solidaritat i d’ajuda mútua entre els seus membres. També es 

treballa per oferir un espai de contacte amb la cultura i les tradicions del país d’origen.  
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6. CONCLUSIONS I PROPOSTES  

6.1. 50 punts claus per conèixer la immigració a Sabadell  

Població  

1. Actualment hi ha 19.962 persones estrangeres empadronades a Sabadell, el que 

representa un 9,9% de la població de la ciutat. Entre el 2000 i el 2006 el nombre 

d’immigrants s’ha multiplicat per set.  

2. La població estrangera també s’ha diversificat en l’origen, i actualment hi trobem 

persones de 116 nacionalitats diferents. Predomina el col·lectiu marroquí i bolivià, que 

representen cadascun un 15% del conjunt de persones estrangeres, seguit de prop pel 

col·lectiu equatorià, que representa el 14%, i el romanès amb un 7%.  Entre el 3% i el 4% 

del total de persones estrangeres hi trobem les comunitats de provinents de Colòmbia, 

Argentina, Xina i Gàmbia.  

3. El 54% de les persones immigrants de la ciutat són homes. Entre el col·lectiu africà la 

proporció és major, pràcticament arriben a tres de cada quatre persones, mentre que en 

el sud-americà més de la meitat són dones.  

4. La població infantil i jove nouvinguda és proporcionalment similar a la població 

autòctona. En canvi, la població major de 65 anys del col·lectiu immigrant és mínima. La 

majoria de la població estrangera és adulta, i més concretament adulta-jove (entre 25 i 

39 anys 46,23%). En aquest sentit, la població estrangera contribueix a rejovenir el 

conjunt de la població de la ciutat.  

 
Distribució en el territori 

5. La distribució de la població estrangera és asimètrica a la ciutat. Can Puiggener és el 

sector que concentra el major nombre de població estrangera: el 22,8% d’habitants 

d’aquest sector ho és. Altres sectors on també es concentra la població immigrant són el 

Sector Sud (13%), la Creu de Barberà (12,7%) i La Serra (12,2%).  

6. La població immigrant s’està concentrant a les zones perifèriques de la ciutat on el preu 

de l’habitatge també és més barat. A banda d’aquest fet primordial, els mateixos 

col·lectius immigrants han establert xarxes socials entre ells, fet que també contribueix a 

la concentració. Per tant, la concentració territorial es conseqüència de raons 

econòmiques (preus dels lloguers) i de raons psicosocials (proximitat amb compatriotes).  

7. Donada aquesta concentració i aplicant l’índex de segregació147, podem afirmar que 

s’estan iniciant processos de guetització en els sectors de Can Puiggener i La Serra en el 

cas dels col·lectius marroquí i africà subsaharià. 

                                                 
147 Índex de dissimilitud que mesura la subrepresentació o sobrerrepresentació d’un grup dins de les 
unitats espacials (Martori, Hoberg, 2004). 
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8. El col·lectiu bolivià es concentra a Ca n’Oriac i, en menor mesura, a també Can Rull i La 

Creu de Barberà. El col·lectiu equatorià es troba majoritàriament a la Creu de Barberà, 

la resta del sud-americà es distribueix de forma més equitativa en els sectors de La Creu 

de Barberà, Can Rull, Ca n’Oriac, Creu Alta, Sud, Sant Oleguer i Centre. La població 

estrangera d’origen romanès i asiàtic, poc nombrós però amb tendència a augmentar, es 

concentra sobretot a la Creu de Barberà (especialment el xinès).  

9. La població estrangera procedent de la Unió Europea es troba bàsicament al sector 

Centre, justament un dels sectors amb menys població estrangera de la ciutat. Altres 

sectors on el percentatge de població estrangera és també baix són Berard, Nord, Gràcia i 

Creu Alta. Aquest segment de població immigrant es pot qualificar com immigració 

“invisible”.  

Habitatge 

10. Les persones immigrants comparteixen les dificultats d’accés a l’habitatge amb la 

població autòctona: preus dels pisos excessivament elevats, la manca de pisos de 

protecció oficial i un parc d’habitatges de lloguer reduït. A més d’unes condicions 

precàries en la inserció laboral que dificulten uns ingressos estables que permetin l’accés 

a una hipoteca. 

11. Però a més, cal afegir les dificultats específiques d’accedir-hi en el primer període 

d’estada a la ciutat donat: patir discriminacions per raó d’origen tant pel que fa a 

l’accés a l’habitatge com als preus abusius d’aquest i el fet de no disposar en alguns casos 

de residència legal.  

12. No es pot parlar de discriminació positiva o negativa en l’adjudicació dels pisos de lloguer 

de protecció oficial, feta a través de sorteig. Si entre el conjunt de la població s’han 

concedit el 32,4% de les sol·licituds, per a les persones estrangeres aquest ha estat del 

15,9%.  

13. Degut a les dificultats d’accés a un habitatge, trobem a moltes persones immigrants que 

viuen en situacions molt precàries: en pisos massificats, habitacions rellogades a preus 

abusius i en condicions precàries.  

14. L’empadronament vinculat a una adreça afavoreix l’existència de pisos “pastera”, en els 

que es poden donar situacions d’aglomeració i especulació abusives. En aquelles 

situacions en que es fa de forma solidària, hipoteca la possibilitat de reagrupament 

familiar.  

15. El projecte residencial de Drapaires d’Emaús té actualment sis places per a l’acollida 

durant sis mesos. El recurs es mostra insuficient per una ciutat de dos-cents mil 

habitants, on prop de vint mil són estrangeres.  
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16. Les persones immigrants que regularitzen i estabilitzen la seva situació acaben comprant 

pisos mitjançant una hipoteca, el que podria mostrar un projecte migratori a llarg 

termini.  

Treball 

17. El treball és l’element clau del fenomen migratori, tan pel que fa a les motivacions per 

emigrar, com per estabilitzar i normalitzar la seva situació a la societat de destí.  

18. Moltes de les persones immigrants troben en l’economia submergida l’única via d’inserció 

laboral, donant-se una situació de desemparament legal i vulneració dels drets 

laborals. S’han detectat nombrosos casos de relació laboral inestable i flexible; horaris 

variables i excessius; sou baix i incompliment del compromís de pagament. 

19. Hi ha cert interès per no regularitzar la situació d’aquests treballadors per part d’un 

sector de l’empresariat perquè els permet tenir mà d’obra barata, i a més, els permet 

amenaçar al treballador/a (sobretot l’autòcton/a). Això ho demostra el fet que durant el 

període de regularització obert al 2005, a Sabadell no hi va haver moltes persones que 

obtinguessin aquest contracte per part de les empreses.  

20. La situació d’irregularitat comporta una manca de cotització a la Seguretat social i per 

tant de les prestacions socials contributives. Però també, a escala local, es tradueix en la 

impossibilitat d’accedir a la formació ocupacional del Vapor LLonch, fet que comporta 

una limitació del dret a formar-se de les persones immigrants “sense papers”. 

21. El permís de treball està limitat a un contracte i sector d’ocupació, -en funció de 

l’examen de la situació nacional d’ocupació- i una localitat determinada, això produeix 

una concentració de les persones immigrants en sectors ocupacionals específics, que no 

volen estar ocupats per la població autòctona i, per tant, de menor reconeixement social, 

amb pitjors condicions laborals i amb més incidència de l’atur estacionari. Aquest fet es 

tradueix en una segregació del mercat de treball, i concretament a Sabadell, a la 

construcció i als serveis de restauració i treball domèstic. 

22. La normativa vigent dificulta els processos d’homologació d’estudis cursats als països 

estrangers, el que explica la sobrequalificació existent per un lloc de treball de menys 

qualificació. 

23. S’ha detectat, entre l’empresariat, una discriminació social, per una sèrie d’estereotips 

atribuïts a la població immigrant en funció de l’origen. 

24. Aquest fet, juntament amb les xarxes socials que estableixen les persones immigrants, 

porta a l’etnificació del mercat de treball (concentració en sectors en funció de 

l’origen): els homes d’origen marroquí i romanesos es concentren sobretot a la 

construcció, el col·lectiu de xinesos i llatinoamericans a la restauració. Les dones es 

concentren  més en el servei domèstic i les dones llatinoamericanes i xineses en la 

restauració.  
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25. L’autocupació és un altra via de sortida laboral, especialment pel que fa a comerços i 

restauració. Es tracta també d’una “economia ètnica” regentada per immigrants i per a 

un públic eminentment immigrant, que contribueix als processos de segregació.  

26. El procés personal d’adaptació a les noves formes de treball de la societat catalana, 

implica el coneixement dels processos i recursos per trobar feina, l’establiment d’una 

xarxa social, ...  aquest fet també afecta i condiciona el procés d’inserció laboral. 

27. Moltes dones tenen dificultats per trobar una oferta de treball a l’economia formal. Un 

dels sectors on hi ha més oferta, és el de servei domèstic, tant en la neteja com en 

l’atenció a persones grans/dependents. Alhora, és en aquest sector on és més fàcil 

mantenir-se a l’economia submergida. Aquest fet afecta especialment a les dones 

arribades a través del reagrupament familiar, durant el primer any d’estada no poden 

tenir permís de treball. Per tant, podríem parlar d’una doble discriminació: per origen i 

per gènere: la divisió sexual del treball. 

Educació  

28. Hi ha 11,1% i un 8,5% de població escolar d’origen estranger, a primària i a secundària, 

respectivament. L’accés a l’educació obligatòria està garantit per llei, però no així la 

formació i titulació postobligatòria per a les persones que es troben en situació irregular.  

29. Els CEIPs i IES en els que hi ha més presència d’immigrants tenen aules d’acollida i són el 

mecanisme formal d’integració escolar de l’alumnat estranger.  

30. Donada la distribució de la població a la ciutat, i degut a la política de matriculació 

vinculada al territori, es dóna una concentració dels fills/es de persones immigrants en 

determinats barris, sobretot Can Puiggener i Sud en el cas de l’educació primària. 

Coincideix a més, en zones en el què predominen els centres educatius públics. En 

conseqüència, a banda de la concentració al territori, també hi ha una distribució 

desigual de la matrícula entre els centres públics (87,7% dels infants) i els concertats 

(12,3% dels escolars estrangers). Aquesta situació provoca, en alguns centres un efecte de 

segregació que afavoreix les escoles gueto amb el consegüent abandonament d’aquests 

centres per part de les famílies autòctones. 

31. S’ha constatat que a l’educació primària hi ha una bona interrelació entre alumnes de 

diferents orígens, que es perd a l’educació secundària i a l’escola d’adults. 

32. El desconeixement de l’idioma i les diferències culturals són les dificultats específiques 

del col·lectiu. Però, alhora els docents valoren que en general són alumnes i famílies que 

prenen l’activitat acadèmica amb molt d’interès. 

33. Les persones immigrants representen un gran volum de l’alumnat dels centres de 

Formació de persones Adultes concretament en els cursos de català i castellà. Les 

limitacions d’homologació de les titulacions d’origen dificulten el coneixement del nivell 
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formatiu real de les persones estrangeres i en determinades circumstàncies afavoreixen la 

picaresca.  

Serveis sociosanitaris 

34. La població immigrant, independentment de la seva situació legal, té accés als serveis 

sanitaris, per la seva condició de dret universal. Però es constata una menor freqüència 

d’ús dels serveis sanitaris per comparació amb la població autòctona. Aquest fet 

possiblement es pot relacionar amb la situació de precarietat laboral (dificultat per 

deixar la feina, per poder assistir als serveis i un cert desconeixement del funcionament 

general del sistema).  

35. La integració de la xarxa d’atenció primària amb els serveis socials i de salut, específica 

d’aquesta ciutat, facilita l’accés i l’ús dels serveis.  

36. Els serveis de pediatria i obstetrícia són elevats degut a l’estructura poblacional del 

col·lectiu immigrant. També ho és el servei de traumatologia, sobretot per causes 

derivades d’accidents laborals. Es detecten també, patologies afegides a caire psicològic, 

per la incidència del que s’anomena dol migratori. 

37. En l’àmbit sanitari, es posen de relleu els problemes de comunicació per l’idioma i les 

diferències culturals, especialment en l’atenció especialitzada al Parc Taulí, (que té un 

àmbit d’acció comarcal). Els recursos existents de mediació intercultural són 

insuficients, malgrat el servei de mediació telefònica que permet certa immediatesa.  

Convivència i xarxa social 

38. La convivència a la ciutat entre la població immigrant i autòctona, i entre els diferents 

col·lectius d’immigrants es limita generalment a la coexistència: predomina l’absència 

d’interrelació i de vegades s’accentua la construcció d’estereotips degut fonamentalment 

al desconeixement i a aquesta manca de comunicació. 

39. També contribueix, a l’aïllament relacional, la concentració de la població immigrant en 

determinats barris (i dels serveis comunitaris corresponents), la qual cosa facilita una 

certa segregació poc desitjable. 

40. S’han donat algunes situacions conflictives al voltant dels recursos públics i l’ús 

d’espais. Concretament a Can Puiggener (on hi ha més concentració de població 

immigrant) és on es detecten algunes relacions tenses entre el col·lectiu immigrant i el 

col·lectiu gitano, degut a un cert sentiment d’amenaça i competència per la distribució 

de les prestacions i serveis socials.  

41. Es fan paleses actituds xenòfobes per part de la ciutadania en general, i existeixen a més 

alguns grups de caire neonazi (de concentració comarcal) que es mantenen actius.  
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42. L’SCAI és el recurs que centralitza l’acollida i assessorament legal de les persones 

immigrants. Està format per diferents entitats cíviques de la ciutat i compta amb 

finançament municipal.  

43. Els serveis més utilitzats per les persones immigrants tenen tots ells un caràcter 

generalista, de suport a persones i col·lectius amb dificultats socioeconòmiques en 

general. En alguns casos, han desenvolupat actuacions específiques per aquest col·lectiu. 

Càritas, és un exemple d’aquest tipus d’entitat i servei. Atén subsidiàriament i 

majoritàriament a les persones en situacions irregulars.  

44. Les associacions d’immigrants creades pels propis col·lectius són molt específiques i poc 

consolidades. Tenen més un caràcter d’agermanament entre compatriotes que no un 

paper actiu en la defensa col·lectiva de drets. L’associacionisme ètnic pot afavorir a mig i 

llarg termini la segregació del col·lectiu. 

General  

45. La població immigrant de Sabadell comparteix moltes de les característiques i 

problemàtiques d’aquest col·lectiu amb altres poblacions de l’entorn. Moltes d’elles 

estan basades en un marc legislatiu molt restrictiu i poc realista. Bàsicament derivades 

de la situació d’irregularitat i de certes actituds socials xenòfobes.  

46. A l’igual que la població autòctona, el col·lectiu immigrant pateix els mateixos problemes 

derivats de l’estructura socioeconòmica del país i de la situació conjuntural com són: la 

precarietat laboral i dificultats d’accés a l’habitatge. També comparteixen alguns dels 

drets bàsics universals com són: l’atenció sanitària i l’educació bàsica (amb diferents 

nivells d’igualat d’oportunitats).  

47. La població immigrant no és homogènia, tot i que en la majoria de casos coincideix en la 

base un projecte migratori de mig o llarg termini, centralitzat en un lloc de treball a 

partir del qual s’articula tota la resta.  

48. A la ciutat es concentren en zones aïllades i en situacions precàries, la qual cosa produeix 

una visualització desvirtuada del fenomen, i una desvalorització social del col·lectiu i del 

sector territorial. De la mateixa manera es concentren en un tipus d’economia formal i 

informal que facilita, a banda de la segregació, la vulnerabilitat de determinats drets i 

dificultats per estabilitzar la seva situació.  

49. La fràgil situació legal, conjuntament amb certs estereotips i actituds poc acollidores, 

porten a moltes persones immigrants a una situació d’inestabilitat socioeconòmica, que 

s’agreuja amb la concentració en barris i els seus serveis públics.  

50. Paral·lelament, l’actitud personal és també un dels factors que contribueix decisivament 

a l’èxit o fracàs de la integració en cadascun dels processos migratoris individuals. 
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6.2. 50 propostes 

Com hem vist, les competències en matèria d’immigració per al control dels fluxos migratoris 

estan molt centralitzades, si bé cada municipi pot desenvolupar les seves polítiques d’acollida 

i integració. Moltes de les propostes per a la millora de la situació de les persones immigrants 

haurien de començar per una reforma legal, sobretot per facilitar la regularització d’aquelles 

persones que, tot i treballar al país, no tenen reconeguts els seus drets degut a la 

irregularitat de la seva situació legal, i que afecta a totes les altres dimensions de la seva 

vida, en general, i a la ciutat de Sabadell en particular.  

Les propostes que s’exposen a continuació tenen una dimensió bàsicament local, de manera 

que amb l’actuació municipal, les entitats cíviques sabadellenques i la ciutadania en general, 

puguin contribuir a la millora de la situació dels milers d’habitants d’origen estranger que 

viuen a la ciutat, però també a enfortir i millorar la qualitat de vida global de Sabadell.   

Val a dir, que les propostes que es presenten es divideixen en unes actuacions de caràcter 

específic o sectorial, fruit de l’anàlisi prèvia, i en actuacions de caire més transversal. 

S’aposta per línies d’actuació i recursos que siguin generals per a tota la població, que no 

contribueixin a la segregació sinó que, des d’un enfocament positiu del fenomen migratori, 

faciliti la informació i l’accés als recursos que la resta de població ja disposa. A més, es 

considera que millorant els recursos per a tota la població, i tenint en compte un principi 

d’equitat, tota la ciutat se’n beneficiarà i s’evitaran els efectes col·laterals de les mesures 

de discriminació positiva.  

Cal doncs, entendre i fer entendre que el fet migratori en general afecta els col·lectius més 

vulnerables de la ciutat. Que cal enfortir i apuntalar aquests col·lectius perquè puguin 

arribar, en el termini més breu de temps possible, a una situació més equilibrada i equitativa 

amb el conjunt i resta de la població. A partir d’aquest punt, el model de societat del 

benestar ha de garantir els recursos i serveis per a tot el conjunt de la població, evitant-se 

així situacions de conflicte, de competència pels recursos dels més febles d’entre els febles, 

per consolidar un model de ciutat més justa i cohesionada socialment. 

... concentració territorial 

1. Dignificar tots els sectors territorials evitant la degradació de barris. Incentivar que tota 

la població (especialment l’autòctona) pugui establir-se en aquests barris perquè han 

recuperat un nivell de qualitat i han guanyat en autoestima. 

2. Millorar la comunicació dels barris perifèrics amb la resta de zones de la ciutat: 

augmentar els serveis, la freqüència de transport públic i reduir els preus per al col·lectiu 

immigrant (mentre, per exemple, no estigui regularitzat).  

3. Millorar el parc públic d’equipaments i dotar-los de serveis i activitats culturals i socials: 

parcs públics, escoles bressol, CAPs, biblioteca. Promoure l’accés i l’ús d'aquests serveis a 

les persones immigrants. 
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4. Facilitar la rehabilitació d’habitatges: vetllar pels aspectes d’accessibilitat.  

5. Incentivar l’autoestima de tots els territoris. 

6. Actuar de forma prioritària a Can Puiggener i La Serra. 

7. Obrir la vida sociocultural a tota la ciutat. Concebre la ciutat com un tot al qual hi ha de 

tenir accés tota la població (inclosa la immigrant). Afavorir la participació a la vida 

cultural i social de la ciutat de totes les persones del barris perifèrics. 

8. Endegar campanyes de comunicació i difusió per conèixer Sabadell i per moure’s per 

Sabadell a fi i efecte que la població immigrant faci seva la ciutat, especialment les zones 

de lleure més cèntriques, en lloc de quedar-se relegats als barris. 

... habitatge  

9. Afavorir la construcció de parcs públics d’habitatge de lloguer i compra, i facilitar la 

informació de les condicions d’accés. Fer tríptics informatius en diverses llengües.  

10. Ampliar el projecte d’acollida en residència dels Drapaires d’Emaús tant en nombre de 

places com en temps d’estada. Per evitar el rebuig i segregació, aquest projecte hauria 

de ser obert a tota la població que el requereixi, independentment de l’origen.  

11. Possibilitar l’empadronament sense adreça fixa, així no s’obligaria a les persones a haver 

de vincular-se i dependre d’un pis-pastera, evitant-se de passada de la picaresca 

associada. 

12. Disposar de pisos públics de lloguer temporal (de diferents mides) per aquelles persones 

i famílies que necessiten un habitatge en un moment de precarietat o crisi transitòria. 

Oferir ajudes per al pagament del lloguer durant un període determinat, les quals seran 

retornades sense interessos i de forma progressiva. 

13. Creació d’una Borsa d’habitatge que tingui com a objectiu mediar entre els 

propietaris/es d’habitatges buits i les persones que tenen dificultats d’accedir a un 

habitatge148.  

14. Endegar campanyes de comunicació i sensibilització: per denunciar situacions abusives i 

discriminatòries, per trencar estereotips: els immigrants són malpagadors, conflictius a la 

comunitat de veïns o degradació de l’habitatge i del territori. 

... treball 

15. Incidir des de les administracions per facilitar els mecanismes de regularització. La 

legislació actual és la principal font generadora de bosses d’irregularitat. Entre altres 

mesures, la no distinció entre el permís de residència i el de treball.  

                                                 
148 Aquesta experiència es porta a terme a altres municipis amb col·lectius que tenen especial dificultat 
d’accés a l’habitatge, i tenint en compte que moltes de les persones propietàries de pisos buits no 
lloguen per por. 
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16. Incidir en les relacions bilaterals entre les administracions públiques perquè millorin la 

condició administrativa dels ciutadans d’altres països a la seva arribada: homologació 

d’estudis, permís de circulació...  

17. Augmentar les inspeccions laborals per detectar i sancionar situacions d’abús i 

sobreexplotació laboral. Buscar i donar solucions provisionals a les víctimes d’aquest 

abús. Fer públiques les denúncies i constatacions d’aquest tipus de vulneració de drets i 

activar un protocol d’actuació.  

18. Ampliar i facilitar els serveis d’informació i assessorament sobre aspectes de tipus legal, 

seguint el model de finestreta única, que pugui estar integrat als serveis municipals 

d’atenció ciutadana.  

19. Facilitar l’accés a la formació ocupacional d’àmbit municipal a totes les persones 

residents a la ciutat, independentment de la seva situació legal. Facilitar també 

orientació sobre l’entorn sociolaboral i ocupacional. 

20. Facilitar l’aprenentatge del català i del castellà, així com la formació per a l’obtenció de 

titulacions oficials. 

21. Incidir perquè les universitats tramitin l’homologació de les titulacions dels països 

d’origen amb major facilitat i si s’escau, facilitar la formació complementària específica 

per accedir-hi d’una forma més flexible. 

22. Facilitar mecanismes per reconèixer el treball domèstic, de manera que es pugui 

combatre la situació d’economia submergida i millorar les condicions laborals i la 

protecció social d’aquestes treballadores. 

23. Endegar campanyes de comunicació: per trencar estereotips. Les persones immigrants 

tenen formació, aptituds personals i competències professionals, en conseqüència no han 

de ser vistos com un potencial infinit de mà d’obra barata. Per denunciar situacions 

d’explotació i situacions abusives. 

... educació  

24. Enfortir l’escola pública de manera que no només sigui una escola millor per a la població 

immigrant, sinó per a tota la població en general, i una opció més a considerar per les 

famílies de classe mitja.  

25. Estudiar altres mesures en les polítiques de matriculació que facilitin més la interrelació 

d’infants i famílies de diferents entorns socials i no quedi tot tan circumscrit a la 

proximitat territorial. 

26. Disposar de professionals de mediació intercultural a les escoles, integrat a l’equip 

docent.  

27. Reduir les ràtios de les aules als centres públics amb més percentatge de nens i nenes 

immigrants. Dotar de més recursos professionals a aquests centres. 
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28. Editar tríptics explicatius en diferents idiomes sobre la informació de matriculació, 

recursos educatius i funcionament dels centres educatius.  

29. Potenciar més la interculturalitat en el currículum educatiu. 

30. Crear un pla d’acollida que comprengui les aules d’acollida, i que també doni suport a les 

activitats escolars fora de l’horari lectiu.  

31. Facilitar programes de formació sobre la immigració a les i els professionals, tant de les 

escoles de primària i secundària com de les escoles d’adults.  

32. Enfortir la coordinació del sector educatiu (infants, adolescents/joves, i adults) per 

millorar l’atenció a l’alumnat, i per compartir i optimitzar recursos i unir els esforços. 

33. Endegar campanyes de comunicació: per fer accessibles tots els serveis socioeducatius i 

socioculturals per a tota la ciutat, i per tant per a tota la població. 

... serveis sociosanitaris  

34. Facilitar el coneixement del funcionament del sistema sanitari a la població immigrant. 

Fer campanyes informatives i editar els materials en diferents llengües. 

35. Fer difusió del Centre d’Atenció a la Dona amb materials editats en diferents llengües. 

36. Promoure la participació de les dones immigrants en els Programes d’Atenció a la Dona 

(planificació familiar, controls ginecològics, atenció a l’embaràs). 

37. Protocolitzar una visita d’acollida que tingui com a objectiu recollir informació sobre 

l’entorn socioeconòmic de la/el pacient, el seu historial mèdic, i alhora pugui facilitar 

coneixements bàsics del sistema sanitari i els seus recursos.  

38. Destinar més recursos als serveis especialitzats més utilitzats pel col·lectiu immigrant, 

especialment pediatria i obstetrícia. També cal potenciar el servei de mediació cultural 

en aquestes especialitats mèdiques. 

39. Dedicar una atenció especial al suport psicològic i emocional de la població immigrant 

amb trastorns derivats del fenomen migratori.  

40. Mantenir i reforçar la coordinació sociosanitària de l’atenció primària.  

41. Facilitar la formació de professionals que potenciïn l’aproximació a la població 

immigrada. Es tornen a fer imprescindibles els serveis de la mediació cultural.  

42. Afavorir la coordinació dels recursos per facilitar el millor coneixement i ús dels 

mateixos, especialment pel que fa a l’educació per a la salut.  

43. Endegar campanyes de comunicació per trencar estereotips: les persones immigrants no 

col·lapsen els serveis sanitaris, i són les que més tarden en adreçar-se als serveis 

sociosanitaris degut a problemes de precarietat laboral.  
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... convivència 

44. Afavorir les experiències de coneixement mutu entre la població autòctona i la 

immigrant. 

45. Potenciar la figura de la mediació intercultural de base territorial/comunitària.  

46. Facilitar mecanismes d’acollida i acompanyament per trencar la situació de 

desemparament inicial.  

47. Estimular l’associacionisme mixt entre la població autòctona i la immigrant. Això 

permetrà normalitzar socialment els col·lectius nouvinguts, evitar biaixos ètnics, 

folkloristes i estereotipats. A banda, pot ser una font de rejoveniment i de relleu 

generacional per a l’associacionisme local.  

48. Desenvolupar campanyes d’informació i de sensibilització a la població autòctona i a la 

immigrant: de denúncia de comportaments abusius cap a les persones immigrants, per 

trencar estereotips per ambdues parts i posar de manifest el valor de la immigració. 

... general 

49. Per un Sabadell cohesionat territorialment 

 Facilitar el coneixement i mobilitat per tot el territori. 

 Equiparar i dignificar tots els territoris. 

50. Per un Sabadell cohesionat socialment 

 Facilitar la integració de la població immigrant, normalitzant la seva presència com a  

ciutadans/es. 

 Evitar mesures massa específiques i segregadores a mig i llarg termini. 
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6.3. Línies de continuïtat 

Aquesta ha volgut ser una fotografia compartida del fet migratori de la ciutat de Sabadell. 

Com succeeix a tots els estudis, tan les limitacions en el desenvolupament com els nous 

interrogants sorgits al llarg de la recerca, porten a proposar quatre línies genèriques de 

treball i estudi posterior:  

 

 Percepció de la població autòctona sobre els diferents col·lectius d’immigrants i, d’altra 

banda, percepció de les persones immigrants sobre la societat autòctona i els altres 

col·lectius d’immigrants. 

 Aprofundir en la realitat comunitària i de serveis dels sectors amb més presència de 

població immigrant (Can Puiggener, La Serra, Creu de Barberà i Sud): a nivell estructural 

de serveis, comunicacions, infraestructures, mercat de l’habitatge, i a nivell dinàmic 

d’interrelació entre el veïnat. 

 Analitzar les fases del procés d’adaptació i integració a la ciutat, en relació als diferents 

projectes migratoris, les diferents procedències, el gènere i la xarxa social, i 

interrelacionar-lo amb el paper de les diferents entitats i serveis de la ciutat en aquest 

procés. 

 Establir una mecanisme constant de recollida d’informació i actualizació d’aquesta per 

conèixer el fenomen migratori a la ciutat i el seu impacte.  
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