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Conclusions 
Aquest document recull les principals conclusions d’un qüestionari distribuït entre població 

d’origen estranger resident a Sabadell, sobre la seva situació i percepció dels estereotips que 

la població majoritària de la ciutat manifesta cap a les persones immigrants.  

L’estudi s’emmarca en una col·laboració de l’Observatori de la Immigració de Sabadell amb 

la Divisió per al Desenvolupament de la Cohesió Social del Consell d’Europa, qui està 

elaborant una Guia metodològica per contribuir a trencar estereotips cap a immigrants.  

Malgrat els resultats no són estadísticament representatius, com a la resta de ciutats 

europees on el qüestionari ha estat distribuït, la voluntat ha estat recollir algunes tendències 

que contribuïssin a tenir una primera aproximació de la percepció de la població immigrada 

sobre el seu procés d’integració a la ciutat. A continuació, s’exposen les vint-i-cinc idees 

principals dels resultats de l’estudi.1 

L’OIS agraeix la col·laboració de totes les persones que han facilitat el passi de l’enquesta i 

les persones immigrants que han dedicat el seu temps per respondre’l, moltes d’elles 

participants de diferents Escoles d’Adults de Sabadell.  

 

ENTRADA I ESTADA 

1. La gran part de les persones immigrants enquestades han entrat a Espanya amb el visat 

de turista (44%). Actualment, prop de tres de cada deu persones es troben en situació 

irregular.  

2. De les persones amb permís de residència o treball, un terç té por de que un nou període 

li sigui denegat i sigui expulsat del país.  

3. Malgrat la majoria no tenia un pla concret del seu projecte/experiència migratòria abans 

de marxar del seu país d’origen, la majoria pensava quedar-se a Espanya per un període 

curt (menys de dos anys). Una vegada aquí, la gran majoria preveuen que serà per un 

període molt llarg (i/o tota la vida).  

4. La majoria de les persones immigrants enquestades considera que ja hi ha “massa” 

immigrants (el 59%), tot i que també consideren que no hauria d’estar limitat l’entrada al 

país a través de proves, exàmens o el fet de tenir una feina.  

5. Majoritàriament les persones enquestades (el 41%) consideren que Espanya acull bé a les 

persones immigrants. Alhora, però, més de la meitat considera que ha d’estar justificant 

constantment la seva presència aquí, i un terç sent que la població 

“autòctona”/majoritària els té por.  

                                                 
1 L’informe complet es pot consultar a la pàgina web de l’Observatori de la Immigració de Sabadell en la versió 
anglesa.  

http://www.coe.int/
http://www.obimmigraciosbd.wordpress.com/
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EDUCACIÓ I TREBALL  

6. La població immigrada té un nivell educatiu mig-alt (per sobre del nivell de la població 

autòctona/majoritària). Malgrat això, en la majoria dels casos les seves qualificacions no 

són reconegudes. Només una de cada cinc persones enquestades considera que la seva 

feina actual encaixa amb les seves expectatives laborals.  

7. Més de la meitat de les i els immigrants treballen, tot i que un de cada cinc reconeix que 

ho fa sense un permís de treball, i la meitat sense contracte.  

8. La majoria de les persones enquestades no s’han sentit mai acusades de “prendre la 

feina dels treballadors/es d’aquí”, com tampoc d’empitjorar les condicions laborals o 

baixar els salaris. Alhora, però, la majoria considera que part d’aquests retrets poden 

estar justificats.  

9. La majoria de la població immigrada sent que ha de lluitar més que la resta pel que fa a 

la feia, sobretot per aconseguir-ne una. La majoria, però, se sent apreciat/da al seu lloc 

de treball (el 57%).  

 

FAMÍLIA  

10. Un de cada quatre immigrants no té familiars a la ciutat. La majoria preferiria que 

vingués aquí la seva família (més que tornar ells/es al país d’origen).  

11. La majoria de les persones immigrades enquestades estan casades o tenen parella de fet 

(el 58%). La gran majoria de les parelles també viuen i treballen a la ciutat.  

12. La meitat de les persones immigrants tenen fills/es, dels que dos de cada tres viuen 

també a Sabadell.  

 

SALUT 

13. La majoria de la població immigrada mai ha patit una malaltia important (el 76%), i han 

anat al CAP entre una o dues vegades en els darrers sis mesos.  

 

HABITATGE 

14. Tres de cada quatre immigrants no s’ha sentit discriminat quan ha buscat allotjament a la 

ciutat.  

15. Un terç de les persones immigrants viu en un habitatge de propietat.  
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DELINQÜÈNCIA 

16. La majoria de les persones immigrants enquestades no s’han sentit tractades com a 

delinqüents; tot i que consideren que els mitjans de comunicació a vegades no són 

imparcials. En tot cas, però, sí confien en la neutralitat de la Justícia.  

17. Pràcticament cap persona enquestada ha estat mai aturada per la Policia. En alguns casos 

que sí ho han estat, bàsicament s’ha degut a controls de trànsit.  

18. La majoria de les persones enquestades considera que les persones estrangeres que han 

comés algun delicte haurien de ser deportades al seu país d’origen.  

 

INTEGRACIÓ  

19. Un quart de les persones enquestades no entén el català, però estan interessades en 

aprendre’l.  

20. Majoritàriament tenen relació amb persones no estrangeres (el 72%), i totes manifesten 

que voldrien tenir més contacte amb la població autòctona/majoritària.  

21. Només algunes persones immigrants formen part d’alguna associació (majoritàriament 

cultural o religiosa).  

22. La majoria de les/els immigrants els agradaria tenir la nacionalitat espanyola per tal de 

poder tenir més drets socials i polítics, a més del dret de votar. Malgrat això, 

pràcticament tots/es coincideixen en que en el cas que s’hagués d’optar entre una i 

altra, no renunciarien a la seva nacionalitat d’origen.  

23. La majoria de la població immigrada consultada no s’ha sentit mai aïllada, exclosa o 

discriminada per la seva religió; però pràcticament tots/es reconeixen que a vegades han 

sentit que les seves opinions, valors i coneixements han estat menystinguts.  

24. La mateixa proporció de persones consultades considera que o bé els/les immigrants han 

de fer l’esforç per integrar-se a la societat, o bé que, malgrat volen, els és difícil 

integrar-se.  

25. Finalment, pràcticament tres de cada quatre immigrants sí tenen un sentiment de 

pertinença cap a la societat de recepció; la majoria sent que pertany alhora a aquí i al 

seu país d’origen. 

 
El treball sobre els estereotips vers la població immigrant a la ciutat de Sabadell és el 
principal eix de treball de l’OIS, a través del projecte. “Trencant estereotips. Educar per a 
la convivència i la ciutadania” (2008/2009), que també es pot seguir a través de la pàgina 
web de l’Observatori de la Immigració de Sabadell (OIS), com la resta d’informació relativa a 
aquest estudi, estudis anteriors i informació actualitzada.  

http://www.obimmigraciosbd.wordpress.com/

