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BLOC-6  LA CONVIVÈNCIA I PARTICIPACIÓ 

ANÀLISI ESTADÍSTICA 

6.1  MEDIACIÓ COMUNITÀRIA 

S’entén el servei de mediació comunitària com un instrument que pot afavorir la convivència 

als barris. Segons dades del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell, fins 

l’octubre de 2010 s’han obert 98 expedients, dels quals en un 22,4% com a mínim una de les 

parts és d’origen estranger. 

Aquestes dades confirmen la tendència a la baixa que ja va començar l’any 2009 després 

d’arribar al màxim de casos atesos l’any del 2008. 

 

Gràfic 30. Evolució dels percentatges de casos de mediació comunitària en la que alguna de les parts és 

d’origen estranger (2006- octubre de 2010).  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de 

Sabadell a l'1 de novembre de 2010. 

 

6.2  IMMIGRACIÓ I VOLUNTARIAT 

Un altre aspecte que pot permetre valorar el grau de convivència i de participació per part de 

la població estrangera són les dades sobre la seva participació en el voluntariat local. Les 

dades que s’han obtingut provenen de la informació facilitada per la Xarxa d’intercanvi de 
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Sabadell, del Punt del Voluntariat situat al Centre Cívic de Can Balsach. La Xarxa Sabadell és 

un mecanisme que, inspirat en els bancs del temps, fa possible la col·laboració entre 

persones, col·lectius i entitats mitjançant l'intercanvi d'activitats i coneixements, tot formant 

una cadena de solidaritat ciutadana1. 

Un 27,27% dels voluntaris de la Xarxa d’Intercanvi de Sabadell són d’origen estranger. D’entre 

aquests, hi destaca la comunitat africana amb un 13,64% seguida de l’americana i l’europea 

amb un 7,27% i un 5,45 respectivament. 

 

 

Gràfic 32. Distribució del voluntariat de la Xarxa Sabadell segons l’origen.  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de la Xarxa d’Intercanvis de Sabadell a l'1 d’octubre 

de 2010. 

 

 

 

 

                                                                 
1 Sabadell Suma-Punt del Voluntariat. Xarxa Sabadell. http://www.sabadell.cat/sabadellsuma/p/xarxa_cat.asp Consulta: 28-12-
2010. 
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DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES APORTACIONS FETES PELS DIFERENTS AGENTS 

SOCIALS 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA CONVIVÈNCIA, LA INTEGRACIÓ I LA INTERRELACIÓ ENTRE LES PERSONES 

IMMIGRANTS I AUTÒCTONES 

Les aportacions fetes pels diferents agents socials en a quant la relació entre població 

autòctona i població estrangera a la ciutat incideixen sobre dos aspectes fonamentals. El 

primer, la percepció de que la crisi econòmica ha augmentat el rebuig vers la població 

immigrant. En aquest sentit, diversos agents socials participants en un dels fòrums 

coincideixen en argumentar que la raó d’aquest augment està en la lluita pels recursos 

disponibles –referint-se fonamentalment al treball, però també a sanitat i a serveis i ajuts 

socials existents. 

Amb la crisi augmenta la competència pels recursos i, en definitiva, per la supervivència. Hi ha 

gent que havia marxat als seus països però que han tornat perquè tot i saber que aquí no hi ha 

feina, com a mínim el metge i l’escola són gratuïts. 

Així, existeix la visió de que les conseqüències de la crisi han produït un augment de les 

tensions, que poden anar a més, entre el col·lectiu autòcton i l’immigrant que en altres 

indrets de Catalunya ha donat lloc a l’aparició de partits d’extrema dreta, i que cal vetllar 

per a que aquesta situació no es reprodueixi a Sabadell. 

El segon aspecte a destacar és que, per a algunes entitats, la convivència ha millorat en els 

darrers anys, tot i que seria encara millor si no ens trobéssim en situació de crisi econòmica. 

Aquesta percepció es té sobretot al sector de Can Puiggener, però també a organismes 

públics. 
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A Can Puiggener la convivència no és dolenta. Ha millorat tot i els problemes. Si es compara 

amb altres ciutats, és prou bona. 

El treball fet en els darrers anys per a la convivència ha permès que des de diferents espais es 

contempli tant a la població immigrant com a l’autòctona en termes de diversitat i a aplicar 

aquesta perspectiva a l’hora de treballar amb diferents col·lectius. Això permet que sigui 

aquest enfocament i no el de la diferència el que indiqui el camí a seguir per tendir a la 

convivència. 

Quan es pensa en integració, la majoria de col·lectius destaquen que és una via de dues 

direccions, en la que tant la població estrangera com l’autòctona han de caminar si es pretén 

anar més enllà de la coexistència. 

La integració encara s’entén com una cosa unilateral, com si els immigrants rebessin favors, 

però també cal dir que s’hauria de demanar un esforç per part dels immigrants en certs 

aspectes. 

En aquest sentit, diferents entitats valoren que la condició d’immigrant hauria de ser 

passatgera, una etapa de transició per arribar a la ciutadania. També s’afirma que per a certs 

col·lectius, com el llatinoamericà, recórrer aquest camí és més senzill degut a raons 

històriques, culturals, idiomàtiques i religioses. Específicament quant la religió, en un dels 

fòrums es va fer la següent reflexió: 

Europa és un continent on la majoria dels països que l’integren ha viscut processos de 

secularització al llarg de molts segles, i aquesta realitat xoca amb la dels nouvinguts, on la 

religió té molt mes protagonisme.  



SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Anàlisi i interpretació de les dades. Convivència  

116 

 

 

Davant d’aquesta situació, es considera que una de les vies per treballar per la plena 

integració és la comparació amb d’altres països europeus que tenen una tradició migratòria 

més llarga, per tal d’aprendre dels seus errors.   

Només s’és immigrant al principi, però amb el pas del temps tots hem de ser ciutadans. 

DISCRIMINACIÓ, RACISME I XENOFÒBIA 

La crisi econòmica apareix novament com una de les raons de la discriminació. Per una part, 

existeix el sentiment, per part de població autòctona, que ells són discriminats perquè és la 

població immigrada la que rep més ajuts econòmics i assistencials. Per altra banda, també hi 

ha persones immigrades que consideren que són ells els que pateixen situacions de 

discriminació i dificultats només perquè són de fora. Tant els uns com els altres, destaquen 

que hi ha manca d’informació que permeti fonamentar les opinions en dades concretes i 

contrastades.   

No obstant, des d’entitats com l’SCAI es remarca que el desconeixement mutu i el racisme no 

és dóna només entre població autòctona i immigrada, sinó també entre diferents cultures, 

ètnies i nacionalitats del col·lectiu estranger.   

El paper de certs partits polítics apareix com un altre element destacat per diferents 

col·lectius com a esperonador de la discriminació, el racisme i la xenofòbia vers la població 

estrangera, a la que es vincula amb l’incivisme i la delinqüència. 

Polèmiques com la dels gitanos romanesos de Badalona van calant entre la població. 

Tanmateix, es considera que els mitjans de comunicació també tenen responsabilitats en la 

creació de prejudicis i estereotips que poden contribuir a l’augment de la discriminació de 

certs col·lectius, específicament el musulmà. 
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Hi ha propaganda on es diu que els musulmans són terroristes. 

La discriminació religiosa específicament referida a l’Islam és anomenada també per l’SCAI, 

des d’on s’afirma que aquesta religió és percebuda com un perill per bona part de la població 

autòctona, sobretot degut al gran desconeixement, desinformació i estereotips existents 

sobre els seus principis i sobre les persones que la practiquen.   

Per últim, la por apareix com una de les causes que deriven en situacions discriminatòries, 

racistes ò xenòfobes tant per desconeixement, per supervivència o per qüestions religioses.  

Sobretot hi ha por, por al desconegut, por de que ens prenguin el treball, por a acostar-nos a ells... 

por de l’Islam... 

Així, es pot concloure que s’entén que les situacions de discriminació, racisme i xenofòbia 

tenen arrels en el desconeixement, la desinformació i la manipulació de la informació, i que 

aquestes deriven en pors que contribueixen a mantenir aquestes situacions. Davant d’això, els 

col·lectius adreçats han plantejat les propostes que s’enumeren en el següent apartat. 

PROPOSTES FETES PELS AGENTS SOCIALS PER AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA 

Les propostes que es fan per afavorir la convivència fan èmfasi en la formació i la informació 

contrastada com a eines per afavorir un coneixement mutu que ajudi a trencar estereotips i a 

que població immigrant i autòctona s’acostin i puguin establir vincles per a la convivència. Es 

fa esment especial en la formació i l’emancipació de les dones i en la formació sobre drets 

humans. El fet d’oferir possibilitats d’encontre, de barreja entre diferents col·lectius on 

aquests no només parlin, sinó que facin junts, també es consideren com a vies per a la 

convivència que es poden fomentar des d’espais culturals, lúdics o educatius.   
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Des d’una perspectiva política, es proposa la revisió de la Llei d’Estrangeria, i que a partir de 

la revisió de les polítiques d’integració existents a la Unió Europea es plantegi una legislació 

que contribueixi a afavorir la convivència i que no sigui discriminatòria.   

Es proposa també que els mitjans de comunicació ofereixin missatges positius sobre la 

població immigrada que permetin conèixer i reconèixer les seves aportacions a la ciutat i a la 

societat. 

Afavorir la participació de la població immigrada també es planteja com una eina per a la 

convivència. Participació en associacions, en centres educatius, en partits polítics, en entitats 

diverses de la ciutat. Afavorir la participació passa per establir, entre altres, tant les mesures 

legals que la permetin, com les de desenvolupament comunitari i les educatives. 

Per tal de tendir vers la convivència es proposa treballar per un canvi de visió, per a 

contemplar la immigració no com a conflicte sinó com a riquesa, no com “els altres” sinó com 

“un més”. Aquest canvi de visió podria contribuir, en el detall, a no veure als fills de les 

persones immigrades com a immigrants, sinó com a persones autòctones i, en general, a 

considerar la població estrangera com una part més de la ciutadania i, per tant, tractar-la 

com a tal. 
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EN SÍNTESI...  

 Una part dels agents socials consultats destaquen que la crisi econòmica ha augmentat el 

rebuig vers la població immigrant. Per a d’altres entitats, en canvi, la convivència ha 

millorat en els darrers anys, tot i que seria encara millor si no ens trobéssim en situació 

de crisi. La crisi econòmica apareix novament com una de les raons o motius expressats 

per a la discriminació. Tant població autòctona com immigrada es consideren les més 

perjudicades per la situació actual i culpen l’altre de no poder accedir a ajuts per part 

de l’administració. En general, hi ha manca d’informació que permeti fonamentar les 

opinions en dades concretes i contrastades.   

 Quan es pensa en integració, la majoria de col·lectius destaquen que és una via de dues 

direccions, en la que tant la població estrangera com l’autòctona hi han de treballar. En 

aquest sentit, diferents entitats valoren que la condició d’immigrant hauria de ser 

passatgera, una etapa de pas fins arribar a la ciutadania. Una de les vies per treballar 

per la plena integració és la comparació amb d’altres països europeus que tenen una 

tradició migratòria més llarga, per tal d’aprendre dels seus errors i no repetir-los.  

 El desconeixement mutu i el racisme és dóna també entre diferents cultures, ètnies i 

nacionalitats del col·lectiu estranger. Les eines per afavorir un coneixement mutu i que 

ajudin a trencar estereotips i a que població immigrant i autòctona s’acostin i puguin 

establir vincles per a la convivència són: la informació contrastada, la formació i el fer 

coses conjuntament entre la població autòctona i la immigrada. 

 Els mitjans de comunicació juguen un paper important en la creació de prejudicis i 

estereotips, especialment en relació a l’Islam, que és percebut com un perill per una 

part de la població. En aquest sentit, es considera molt important que els mitjans de 
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comunicació ofereixin missatges positius sobre la població immigrada que permetin 

conèixer i reconèixer les seves aportacions a la ciutat i a la societat.  

 La revisió de la Llei d’Estrangeria i de les polítiques d’integració existents a la Unió 

Europea es plantegen com possibles vies per crear una legislació que contribueixi a 

afavorir la convivència i que no sigui discriminatòria.  

 Un 27,2% dels voluntaris de la Xarxa d’Intercanvi de Sabadell són d’origen estranger. 

Entre aquests, hi destaca la comunitat africana seguida de l’americana i l’europea. 


