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A MANERA DE CONCLUSIONS 

El fet migratori té, des de la nostra perspectiva teòrica, un eix vertebrador basat en el dret 

inalienable que tota persona té a intentar millorar les seves condicions de vida. Així, hem vist 

com des de l’any 2000 fins el 2010, l’arribada de persones d’origen estranger a Sabadell ha 

anat augmentant de forma sostinguda i a vegades en proporció considerable: s’ha passat d’un 

2,5% al 2001 fins al 13% actual. Aquest creixement exponencial ha generat una certa 

preocupació publica, alimentada en nombroses ocasions per les anomenades llegendes 

urbanes i sobretot per la poca, nul·la o mala informació. Actualment, però, s’observa una 

aturada del flux migratori dels darrers deu anys i també una certa estabilització del nombre 

de les persones estrangeres que viuen a Sabadell. Aquest estancament de la població és degut 

a una reducció del volum d’entrades, i també per un lleuger retorn als països de procedència, 

així com també, en alguns casos, pel trasllat a d’altres països europeus. A nivell de 

Catalunya, el retrocés es quantifica en una pèrdua d’un 1,4% de població entre juliol de 2009 

i gener de 2010. 

Una globalització econòmica molt desigual ha situat la immigració a una escala internacional, 

posant-se així de manifest que el procés de creixement econòmic (mundialització) no era ni 

és igual per a tothom. Per tant, un cop la crisi econòmica ha fet estralls des de la fallida de la 

banca internacional i la conseqüent caiguda en cascada d’altres sectors econòmics, Sabadell i 

la seva població n’han patit les conseqüències a nivell local (glocalització). És ben cert que la 

crisi econòmica afecta a tot el conjunt de la població, però no ho és menys que els sectors 

més vulnerables són els qui en resulten més afectats, entre ells, el col.·lectiu d’origen 

estranger.  
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La crisi econòmica, a nivell local, i l’atur que se’n deriva, es comença a posar de manifest a 

partir de l’any 2005, però és al 2008 quan els seu creixement és torna molt preocupant i més 

encara perquè continua augmentant fins a gener de 2010. A partir d’aquesta data, i fins ara, 

ens trobem en una etapa d’estancament. Durant aquest període, l’atur es multiplica per 6 

entre el col·lectiu estranger i per 2 entre l’autòcton. Els sectors econòmics que en resulten 

més afectats són el de serveis i el de la construcció. En conseqüència, la situació de les 

famílies i persones immigrades en situació d’atur condueix a la pèrdua de residència, a la 

pèrdua de l’habitatge, al manteniment dels deutes adquirits per comprar-lo o al treball en 

precari, el que reverteix moltes vegades en situacions de pobresa i marginalitat. En aquest 

sentit, diferents entitats, serveis, administracions i fins a les comunitats religioses ofereixen 

recursos i suport a les persones que ho necessiten.  

La distribució de la població immigrada pels diferents territoris de la ciutat, tampoc es 

produeix de forma equitativa en el conjunt de la ciutat. Sinó que, reprodueix la situació 

socioeconòmica esmentada anteriorment, és a dir: la concentració a les zones perifèriques de 

la ciutat, on la vivenda és més econòmica. També contribueix notablement a la concentració, 

el fet que els mateixos col·lectius immigrants estableixen xarxes socials de suport entre ells. 

Aplicant l’índex de segregació1, es pot afirmar que existeixen processos de guetització als 

sectors de Can Puiggener, Creu de Barberà i la Serra. Aquest procés ha anat augmentant des 

de l’elaboració del darrer informe sobre la immigració l’any 2006. A tall d’exemple, Can 

Puiggener ha passat del 23% al 34% de població estrangera en quatre anys. 

Paral·lelament a aquesta distribució territorial tan asimètrica, es produeixen processos 

similars vinculats amb la matrícula escolar fonamentalment en centres públics. Així, es pot 

                                                                 
1
  Índex de dissimilitud que mesura la sobrerrepresentació d’un grup dins de les unitats espacials (Martori, Hoberg, 

2004) 
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observar que 9 de cada 10 escolars provinents de famílies immigrades estan matriculats en els 

centres públics del sector. És clar que tots els nens i nenes tenen el mateix dret a anar a 

l’escola que tenen més propera. Aquesta situació, en circumstàncies de distribució equitativa 

de la població, comporta notables avantatges: proximitat, cercles d’amistat, transversalitat i 

cohesió social. Aquesta seria doncs, una situació ideal situada en una població petita. A 

Sabadell, això no es dóna, i menys en les zones perifèriques abans esmentades. Així, podem 

trobar alguns centres escolars on la matrícula està gairebé exclusivament formada per 

alumnat estranger. No cal dir que, ens aquests casos, no només no es compleixen els 

avantatges abans indicats d’anar a l’escola més propera a l’habitatge, sinó que a vegades 

passa tot el contrari, generant-se a més un procés de fugida per part de l’alumnat autòcton 

cap a altres escoles (majoritàriament concertades). Algunes de les solucions implementades 

per a l’acollida de la població nouvinguda no estan resultant satisfactòries des de la 

perspectiva acadèmica. 

Tot i que Sabadell no presenta conflictes importants del que a nivell popular s’anomena la 

convivència, cal recordar aquí que en realitat, es tracta simplement de coexistència: és a dir 

d’un estat de coincidència espai-temps sense cap mena d’interacció entre la població 

autòctona i la immigrada. En aquest àmbit, cal fer esforços molt importants per aconseguir 

en un futur immediat la integració i cohesió social pròpies de països democràtics. Les 

situacions de crisi, atur, pèrdua de poder adquisitiu i empobriment fan que els col·lectius més 

vulnerables hagin de competir pels recursos socials que la ciutat ofereix. Entre els agents 

socials, és coneguda l’expressió que el últims en arribar competeixen amb el penúltims, i això 

genera conflicte i augment de la xenofòbia.  

Des de la perspectiva de les creences religioses, existeix la convicció, en part certa, entre 

bona part de la població autòctona que el fet migratori va associat a l’augment de les 

pràctiques religioses. De manera més minoritària, es considera que l’augment de població 
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musulmana i estrangera pot conduir a un cert risc de fonamentalisme islàmic. Per una altra 

banda, trobem posicionaments que impliquen una certa condescendència relacionada amb el 

fet que la pràctica religiosa, en una societat de tradició catòlica, però fortament 

secularitzada, és obsoleta o culturalment endarrerida.  

Des de la perspectiva dels experts consultats, el fet religiós a Sabadell i, en concret el de la 

diversitat religiosa té a veure amb una evolució històrica que remunta des de finals del s.XIX 

fins a l’actualitat, fet que contrasta i matisa els posicionaments anteriors. Queden per 

determinar i establir criteris clars d’actuació respecte a demandes concretes, per exemple 

sobre l’obertura de nous centres de culte (mesquites) sense que siguin els factors de pressió 

social els qui en determinin el resultat. En aquest sentit, cal avançar cap a un estat 

d’informació general que permeti evitar casos clars de racisme i/o en el millor dels casos de 

classisme, com quan s’argumenta que determinades seus de culte fan baixar el preu de 

l’habitatge del sector i en conseqüència, ningú els vol al costat de casa. 

Cal treballar i continuar avançant per combatre prejudicis de l’estil: els immigrants són 

persones amb poca formació, són tancats i no es volen integrar, i a més ens prenen la feina. 

La realitat, però resulta moltes vegades contrària a aquestes afirmacions i les desmenteix. 

Així, població autòctona i immigrada tenen nivells de formació similars, moltes de les feines 

que fan aquestes persones, la població autòctona no les vol, per exemple el servei domèstic, 

cuidadors de persones grans... I trobem, en l’àmbit de l’associacionisme mixt, una bona 

mostra de participació i integració social. 

 


