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PRESENTACIÓ   

L’informe que es presenta a continuació és el resultat de la feina feta pel grup de recerca de 

la Universitat Autònoma de Barcelona, Fòrum IDEA, en estreta col·laboració amb el grup de 

treball de l’Observatori de la Immigració a Sabadell (OIS) de la Lliga dels Drets dels Pobles de 

Sabadell. Aquest informe presenta el Diagnòstic sobre l’estat del fet migratori a la ciutat i té 

la pretensió de contribuir a la comprensió de la situació de la població immigrada, tant des 

de la perspectiva que ens permeten les dades quantitatives, com des de la mirada i vivència 

que aporten les persones que són part d’aquest procés. 

En primer lloc volem recordar, de manera succinta què és el que s’ha fet i per què des de 

l’inici de l’Observatori de la Immigració a Sabadell, donat que pràcticament ha transcorregut 

una dècada des de l’arribada, a l’any 2000 dels primers conciutadans nouvinguts, fins als 

finals del 2010 en que acaba aquest informe.  

A partir de l’observació i constatació intuïtiva que el fenomen migratori anava agafant força a 

Sabadell, es constitueix, durant el curs 2003-2004, el grup de treball sobre immigració dins de 

la Lliga dels Drets dels Pobles. D’aquest grup en sorgeix la necessitat de disposar d’informació 

actualitzada i contrastada sobre la situació de la immigració a la ciutat, i finalment la 

proposta inicial es concreta en l‘elaboració d’un Diagnòstic1 emmarcat dins de l’Observatori 

de la immigració amb la finalitat explícita de disposar d’informació fiable per poder-la 

difondre i afavorir així un estat d’opinió i sensibilització entre la població autòctona, 

intentant contrarestar alguns indicis incipients de xenofòbia.  

                                                                 
1 Sabadell, Informe de la immigració, 2006. Lliga dels Drets dels Pobles i Fòrum IDEA-UAB 
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Un cop finalitzada aquesta primera etapa, l’OIS inicia una nova recerca centrada en 

l’elaboració d’un Catàleg de Bones Pràctiques, sempre vinculades al fet migratori, on no 

només s’hi recullen iniciatives que tenen com a objectiu la bona acollida de les persones 

nouvingudes, sinó que aporta una metodologia que permet establir criteris per determinar el 

concepte de bones pràctiques, facilitant en conseqüència, un estalvi de temps i energia per a 

posteriors treballs de recerca i de projectes d’intervenció basats en els mateixos. A banda, 

també pretén el foment de les relacions interculturals, la cohesió social i en definitiva, la 

convivència a la ciutat. La finalitat d’aquest catàleg és doncs, la transferència del 

coneixement obtingut, per compartir i facilitar el treball de les entitats i organismes que es 

dediquen a la gestió del fet migratori, alhora que s’enforteixen els vincles entre les entitats i 

es treballa en la direcció de xarxes socials vinculades a un territori. 

Fruit de les conclusions extretes dels projectes anteriors, es considera i valora la necessitat 

d’emprendre la tasca d’analitzar i intentar rebatre un seguit tòpics i prejudicis fortament 

arrelats entre part de la població autòctona. Des d’aquesta perspectiva es posa en marxa el 

projecte, Trencant tòpics. Educació per a la convivència i la ciutadania, amb la finalitat 

d’afavorir una millor comprensió sobre el fet migratori i de millorar alhora la convivència i 

cohesió social. En aquest mateix projecte es va tenir l’oportunitat de col·laborar amb el 

Consell d’Europa en l’anàlisi de les percepcions, experiències i expectatives de la població 

d’origen estranger sobre la societat d’acollida. 

En una tercera fase, l’OIS es planteja focalitzar encara més els seus esforços, posant el punt 

de mira sobre la població autòctona d’una forma més directa i sistemàtica. Tot mantenint les 

dues línies de treball de les anteriors etapes, la recerca d’informació i la vinculació amb les 

entitats, en aquest nou projecte, Immigració i Ciutadania, de la coexistència a la 

convivència, l’objectiu prioritari és generar debat i reflexió al voltant de la construcció 

social de prejudicis i estereotips i/o el creixement de la xenofòbia, per tal de treballar 
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conjuntament per un model de ciutat que no afavoreixi només l’acollida, sinó també la 

integració, la inclusió i cohesió social. En definitiva amb la finalitat de consolidar un estat 

d’opinió-coneixement més informat i potser més objectiu sobre la immigració,  

En tots els treballs elaborats, sempre hem pretès, fonamentar les nostres conclusions amb 

evidències tant de base qualitativa com quantitativa. Amb aquest mateix objectiu, aquest 

segon Diagnòstic sobre la immigració a Sabadell, compta també amb aquesta doble 

perspectiva intentant recollir la màxima potencialitat de cada una d’elles. També s’ha 

procedit a la revisió bibliogràfica sobre els diferents marcs teòrics i conceptuals i de les 

reformes en la legislació en matèria d’estrangeria. 
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