
 
 

NOTA DE PREMSA 
 

LA MAJORIA DE LA POBLACIÓ IMMIGRADA CONSULTADA  
SE SENT BEN ACOLLIDA A SABADELL 

 
 

Sabadell, 4 d’abril del 2008 – Dues membres de l’Observatori de la Immigració 
a Sabadell (OIS) van presentar davant del Consell d’Europa els resultats de 
l’estudi sobre els estereotips respecte a la població immigrada. 
 
La majoria de la població immigrada que ha participat en l’últim estudi de l’OIS afirma 
que, total o parcialment, el nostre és un país acollidor. Aquest és un dels resultats del 
qüestionari elaborat per la Divisió per al desenvolupament de la Cohesió Social del 
Consell d’Europa i que l’Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS), impulsat per la 
Lliga dels Drets dels Pobles i el Fòrum IDEA de la UAB, s’ha encarregat de distribuir i 
analitzar a Sabadell. Tot i que la mostra és reduïda, mostra tendències significatives.  
 
En termes globals, l’anàlisi del qüestionari assenyala uns resultats prou positius, ja que 
a part de l’anterior afirmació, trobem altres dades com el temps de residència o l’interès 
en el dret a vot i l’accés a la ciutadania. Pel que fa a la residència, si bé el plantejament 
del procés migratori sol ser per un període curt de temps; a la pràctica, la majoria de 
les persones participants, allarguen l’estada com a mínim fins a 10 anys. Pel que fa al 
sentiment de pertinença, prop d’un 60% de les persones implicades afirmen sentir-se 
tant del país d’origen com del país de recepció i bona part d’elles, estaria interessada en 
obtenir la nacionalitat i el dret a vot per tal de tenir major accés a drets socials.  
 
El qüestionari destaca per la poca percepció sobre experiències discriminatòries però els 
resultats tendeixen a mostrar com l’opinió majoritària de les persones consultades, un 
60%, exposa que la integració no és un procés senzill i la població local no ho posa fàcil. 
Ressalta la dada que un 80% de les respostes indiquin desitjar tenir més relacions amb 
les persones autòctones. Sobre els estereotips percebuts, un 30% de la població 
estrangera que ha participat en el qüestionari creu que els catalans tenim por dels 
immigrants pel simple fet de ser-ho, prop d’un 50% té la impressió d’haver de justificar 
la seva presència al país, o també que un 40% creu que ha de fer més esforç i tenir un 
millor comportament per ser acceptat socialment.  
 
Finalment, durant les jornades de treball realitzades al Consell d’Europa per l’elaboració 
de la “Guia per assolir una major Cohesió Social en una Europa multicultural, per 
superar els estereotips sobre els immigrants i els seus descendents”, es van abordar 
altres temes com la concreció teòrica i les implicacions dels estereotips com a visions, 
no falses en sí mateixes, sinó falses per la generalització que imposen a tot un 
col·lectiu; la importància de tractar i adaptar les polítiques i especialment les polítiques 
migratòries per tal d’evitar consolidar estereotips entre la població local i autòctona; la 
millora de la integració de la immigració quan es facilita l’accés a drets (com en el cas 
espanyol, amb la universalització del dret a la sanitat i l’educació); o també la crítica als 
discursos utilitaristes sobre la immigració, que tot i semblar positius d’entrada, 
amaguen una segona lectura que poden justificar l’exclusió d’aquesta població quan la 
seva presència i treball no sigui beneficiosa per l’economia d’un país. 
 
 
L’OIS PRESENTA A ESTRASBURG ELS RESULTATS DEL QÜESTIONARI PER CONÈIXER 
ELS ESTEREOTIPS ENVERS LA POBLACIÓ IMMIGRADA 
 
ORGANITZA: Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS)  
Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA 
 
MÉS INFORMACIÓ: Telèfon 93 723 71 02  
E-mail: info@dretsdelspobles.org    
Web: www.dretsdelspobles.org    
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