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2. MARC TEÒRIC 

2.1  MARC CONCEPTUAL1 

Abans d’iniciar el diagnòstic de la situació de la immigració a la ciutat de Sabadell, cal definir 

a qui ens referim quan parlem de persones immigrants i distingir-ho del concepte 

d’estrangeria i de persones estrangeres. L’immigrant és la persona que ha marxat del país on 

ha nascut per residir temporal o permanentment en un país diferent al d’origen. La persona 

estrangera és aquella que no té la nacionalitat del país on resideix, en el nostre cas, la 

nacionalitat espanyola. Per tant, ambdós conceptes tenen connotacions diferents: una 

persona immigrant pot haver adquirit la nacionalitat espanyola i, per tant, no ser estrangera. 

I una persona estrangera, filla d’immigrants, pot haver nascut a Espanya i no haver adoptat la 

nacionalitat espanyola i, per tant, ser estrangera però no immigrant.  

En contraposició al concepte d’immigrant utilitzem amb freqüència el concepte autòcton. 

Podríem haver optat pel concepte de persones amb nacionalitat espanyola, però amb el 

concepte autòcton pretenem englobar únicament les persones amb nacionalitat espanyola 

nascudes a l’Estat Espanyol. Per tant, es tracta de les persones que compleixen ambdues 

condicions, quedant fora la població immigrant procedent d’altres països que hagi pogut 

obtenir la nacionalitat espanyola i quedant incloses en la definició les persones immigrants 

procedents d’altres indrets de l’Estat. La raó és que ens interessa captar el fenomen de la 

immigració procedent d’altres països, entesa com a persones que han marxat del seu país per 

residir temporal o definitivament en un altre, independentment de que disposin o no de la 

nacionalitat espanyola. Considerem que la categoria social d’immigrant és, tot i que 

                                                                 
1  Revisió bibliográfica i actualització del mateix apartat en Sabadell, informe de la immigració 2006, OIS (Lliga dels Drets dels 
Pobles-Fòrum IDEA-UAB)  
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transitòria, més rellevant que la categoria jurídica d’estranger, tot i que en molts moments 

de l’estudi haurem de referir-nos a les persones estrangeres, en comptes de a les persones 

immigrants (procés temporal transitori) i immigrades (estabilitat temporal).2 

SOBRE EL CONCEPTE D’ INTEGRACIÓ 

Quan es parla d’immigració un concepte que apareix repetidament és el d’integració. Donada 

la controvèrsia existent en la seva definició, partim d’una conceptualització àmplia sobre la 

base de la igualtat de drets formals i efectius i de la reciprocitat social i cultural (Pajares, 

2005).  

El concepte d’integració està sotmès a un continu debat i pot adoptar diferents significats. 

Per una banda, es pot entendre des de la vessant culturalista, com a adaptació als hàbits, als 

costums i a les pautes culturals de la societat receptora.  

No obstant, des d’aquí abordarem la concepció que posa èmfasi en el terreny dels drets i la 

seva equiparació. La integració ciutadana seria el “proceso de equiparación de derechos, de 

forma legal y efectiva, de las personas inmigradas con el resto de la población, así como el 

acceso, en condiciones de igualdad de oportunidades y de trato, a todos los bienes, servicios 

y cauces de participación que ofrece la sociedad” (Pajares, 2005: 99). Per tant, l’equiparació 

de drets crea les condicions legals per a la integració, però aquesta no s’assoleix fins que la 

persona immigrada participa plenament en la vida econòmica, social, laboral i cultural en el 

país de destí.  

                                                                 
2 Com que l’objectiu de l’estudi és fer un diagnòstic de la situació de la immigració a la ciutat de Sabadell, utilitzem preferentment 
el concepte d’immigrant, i/o immigrat. No obstant, quan la informació ha estat obtinguda a partir de dades estadístiques parlem 
de població estrangera i població amb nacionalitat espanyola, ja que és el tipus de classificació que utilitzen les fonts a les que 
hem recorregut per obtenir les dades. 
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Per aconseguir la integració del col·lectiu immigrant cal que es doni una condició sine qua 

non: la igualtat en els drets, que es pot assolir des de la reforma de les lleis d’accés a la 

nacionalitat. No hi ha integració si no hi ha igualtat en els drets bàsics: igualtat en l'accés al 

treball, a la salut, a l’educació i a la cultura, a l’habitatge i a la participació social. No 

obstant, això és una condició necessària però no suficient: fan falta actuacions concretes, 

plans definits, dotacions pressupostàries i mecanismes d'avaluació, que no només es dirigeixin 

a la població immigrant, sinó també a la població autòctona per una convivència més plural. 

Cal tenir en compte que el concepte d’integració és bipolar, és a dir, afecta tant a la 

població immigrant com a la població receptora. La societat receptora ha d’adaptar les seves 

estructures i acceptar els múltiples canvis que la immigració produeix a la societat.  

L'èxit de la integració també està condicionat, i de manera decisiva, per les oportunitats de 

treball i per les expectatives de mobilitat social ascendent que l'estructura econòmica de la 

societat receptora ofereixi. La degradació i la precarització de l'ocupació, el treball 

submergit, i la disminució i el deteriorament de la qualitat dels serveis i les prestacions 

socials alimenten el creixement i la consolidació d'un sector condemnat a quedar tancat en el 

cercle de la pobresa i la marginació social. La dualització en curs de les nostres societats i 

l'eixamplament del quart món interior amenaça sèriament la dinàmica d'integració del 

col·lectiu immigrant, especialment el nouvingut. Així doncs, calen polítiques d'integració 

socioeconòmica específiques per a les persones immigrants; polítiques de millora de les 

condicions de vida en tots els aspectes: habitatge, treball, sanitat, ensenyament... Si no hi ha 

una reducció de les desigualtats socials i econòmiques no podem parlar d'intercanvis ni 

comunicació entre grups humans, de convivència ni interculturalitat. 

Un concepte contraposat al d’integració és el d’exclusió, el qual sovint acompanya la situació 

de les persones immigrants. No obstant, cal tenir en compte que la condició d’immigrant no 
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és sinònima a exclusió i marginalitat. L’exclusió fa referència al procés social pel qual una 

persona o un grup no es desenvolupa de forma integrada dins una determinada societat, 

degut principalment a mecanismes de discriminació. Algunes de les manifestacions de 

l’exclusió són la falta de participació política, econòmica, social i cultural.  

SOBRE EL CONCEPTE DE CONVIVÈNCIA 

Un dels apartats amb què estructurem l’estudi fa referència a la convivència entre la població 

autòctona i la població immigrant, i entre la pròpia població immigrant. Aquest concepte té 

una connotació positiva, ja que mentre que la coexistència assenyala una simple coincidència 

en el temps, la convivència suposa interacció i, en particular, una relació harmoniosa. Per 

tant, la convivència requereix aprenentatge, normes comunes i formes de regulació del 

conflicte. La convivència no significa absència de conflicte, sinó regulació o resolució pacífica 

dels conflictes. De fet, la convivència és un dels elements claus per poder parlar d’integració 

(Malgesini, Giménez, 2000). 
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Vegi’s (Figura-1) de forma esquemàtica la proposta de model per avançar des de l’estricta la 

coexistència cap a la convivència: 

 

Figura-1  Procés-model de la coexistència a la convivència 

La falta de convivència i d’integració en un sentit extrem es manifesta en situacions de 

segregació i en la formació de guetos. La segregació es concep com una forma de 

discriminació. Suposa un allunyament o separació física i social d’un grup respecte al conjunt 

de la societat. Generalment, la segregació es manifesta en l’àmbit residencial, tot i que 

també es pot produir en els camps socials de l’educació, la sanitat, la participació i el lleure.  

Els guetos són espais pobres, marginals i ètnicament diferenciats. En el concepte de gueto 

conflueixen una dimensió ètnica i socioeconòmica. Una concentració d’immigrants –el gueto 
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pot estar format també per raó de procedència- en un espai només constitueix un gueto quan 

es produeix també una marginació social, econòmica i cultural (Malgesini, Gimenez, 2000).  

SOBRE EL CONCEPTE DE DISCRIMINACIÓ 

Al voltant de la immigració apareixen sovint estereotips, prejudicis i discriminacions. Cal 

distingir que mentre els estereotips pertanyen a l’àmbit cognitiu i els prejudicis a 

l’actitudinal, les discriminacions es situen en l’àmbit de les conductes. Un prejudici seria una 

actitud discriminatòria, mentre que la discriminació en sí es situa en l’àmbit de la praxis.  

Per tant, hi ha una relació cronològica entre els tres conceptes. Es passa de la imatge 

estereotipada (àmbit cognitiu) al judici previ (àmbit actitudinal) i a la pràctica 

discriminatòria (àmbit de les conductes). En primer lloc, actua l’estereotip. Aquest és una 

creença simple i exagerada, més falsa que veritable, sobre els costums, atributs o 

característiques d’un determinat grup, adquirida de forma indirecta, en comptes de 

mitjançant l’observació i l’experiència directa, i resistent al canvi. L’estereotip negatiu està 

format per una sèrie d’estigmes (atributs socials negatius) que desacrediten l’individu que 

pertany a un determinat grup.  

L’estereotip és un pas previ al prejudici, ja que el prejudici consisteix en un judici o 

valoració negativa sobre un determinat grup basat no en el coneixement de la seva conducta 

real, sinó en imatges estereotipades. Per tant, l’estereotip precedeix i fonamenta el 

prejudici, el qual pretén justificar la conducta discriminatòria.  

La discriminació fa referència al tracte diferent i desigual envers un grup de persones, -  

classificat en funció de categories com el sexe, l’edat, la classe social o la procedència -, 

respecte el conjunt de la població. Aquest tracte diferencial pot ser tant positiu com negatiu, 

de manera que es pot parlar tant de discriminació positiva com negativa. La discriminació 
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positiva també s’anomena acció afirmativa i està dirigida a corregir els efectes negatius que 

el tracte diferencial ha tingut envers determinats grups.  

En el terreny de la discriminació, entesa en el seu sentit negatiu, és molt freqüent la 

discriminació basada en la diferenciació racial, ètnica i cultural i socioeconòmic. Si bé, abans 

es parlava de discriminació racial, ara es parla sobretot de discriminació ètnica o 

etnocultural. De fet, les variables que fan referència a l’aspecte físic – utilitzar el concepte 

raça seria erroni- i les que fan referència als aspectes etnoculturals estan fortament 

relacionades, perquè sovint són els trets físics, junt amb la pertinença a una minoria 

etnocultural i la procedència nacional, el que es troba a la base de l’accés diferencial al 

mercat de treball, al mercat de l’habitatge o al sistema educatiu (Malgesini, Giménez, 2000).  

La discriminació es pot produir tant en el terreny dels drets – discriminació de iure -com en el 

terreny social de l’aplicació d’aquests drets- discriminació de facto-. De la mateixa manera, 

les pràctiques discriminatòries es poden donar en l’àmbit de la legislació o de les polítiques 

públiques o en el pla de les relacions socials i de la conducta individual. Durant l’estudi es 

posaran de relleu les pràctiques discriminatòries existents en els dos àmbits.  

Altres conceptes relacionats amb el de discriminació són els de racisme i xenofòbia. 

L’estereotip i el prejudici també es troben a la base del racisme i la xenofòbia. Per una 

banda, el racisme és el sentiment de superioritat i el rebuig envers persones d’ètnia, cultura 

o color de pell i trets facials diferents, que es manifesta tant en l’àmbit cognitiu com en el 

conductual. Per tant, el racisme pot funcionar com a ideologia, com a ideologia legitimadora 

d’una pràctica i com a pràctica discriminatòria amb el suport o no d’una ideologia. D’altra 

banda, la xenofòbia fa referència al temor o l’odi envers altres persones o grups percebuts 

com a estrangers. Per tant, la característica d’haver nascut a l’estranger és la que esdevé la 

base de la discriminació. Amb tot, no convé oblidar que algunes de les característiques abans 
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esmentades: procedència, ètnia, etc., no serien tan rellevants i no s’associessin a factors 

d’estatus socioeconòmic. Perquè no és el mateix un immigrant pobre que un estranger ric. 

Vegi’s (Figura-2) de forma esquemàtica el procés que porta des de la creació dels tòpics i 

estereotips fins a la xenofòbia i el racisme. 

 

 

Figura-2, Espiral de discriminació 

Font: OIS-2007, material taller de sensibilitatzació 
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2.2  LEGISLACIÓ D’ESTRANGERIA 

2.2.1  INTRODUCCIÓ 

Les persones estrangeres que resideixen a Espanya són molt diverses i no totes estan 

subjectes a una legislació específica. De fet, dintre del col·lectiu d’estrangers podríem 

distingir entre els aquells que són “visibles” i els que resulten “invisibles”. Aquests últims són 

totes les persones amb nacionalitat d’algun país de la Unió Europea. Es consideren 

“invisibles”, perquè tenen una equiparació de drets amb les persones de nacionalitat 

espanyola i, per tant, no estan en una situació d’inferioritat social ni jurídica, degut a que es 

beneficien del règim de lliure circulació de persones i treballadors/res aplicable als 

ciutadans/es de la Unió Europea. En canvi, la resta de persones estrangeres que porten el 

qualificatiu d’immigrants són les que estan legalment afectades per la legislació 

d’estrangeria, de manera que pateixen una inferioritat jurídica i també social. Dins aquest 

grup hi ha les persones que tenen un permís de residència, o de residència i treball, i les 

persones anomenades “sense papers”, és a dir, aquelles que no tenen autorització de 

residència ni de treball.  

Així, es troba en situació irregular la persona estrangera que resideix a Espanya sense cap 

autorització d’estada o residència vigent3. Trobar-se irregularment en territori espanyol 

suposa una infracció greu, que pot ser sancionada amb una multa o bé, amb l’expulsió del 

territori espanyol. En el darrer Reglament d’Estrangeria hi ha una falta de concreció dels 

criteris que determinen l’opció entre multa i expulsió quan aquesta és possible (Roig, 2004).  

Per tant, no disposar d’un permís de residència i treball estableix una fractura en les 

condicions de vida entre les persones immigrants anomenades “sense papers” i la resta de la 

                                                                 
3 En ocasions s’utilitza el qualificatiu de “sense papers” per referir-nos a aquest grup, amb la finalitat de facilitar la lectura.  
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societat. De fet hi ha un percentatge molt elevat de persones immigrants que no disposen de 

permís de residència i que recorren a Càritas Sabadell4, o a d’altres serveis, el que evidencia 

que aquest col·lectiu es troba en una situació de major vulnerabilitat. No obstant, gran part 

de la resta de persones immigrants també pateix o ha patit en algun moment del procés 

migratori condicions de vida problemàtiques, sense oblidar que disposar d’un permís temporal 

genera inseguretat i un possible retorn, moltes vegades, a una situació d’il·legalitat.  

Les persones estrangeres irregulars tenen dret a l’empadronament, la qual cosa els permet 

obtenir la targeta sanitària, i poder accedir als serveis socials bàsics i a l’escolarització 

obligatòria dels seus fills i filles. No obstant, no disposar d’una situació d’estança regular 

implica veure denegats altres drets com són el dret a viure en família -el reagrupament 

familiar-, els drets polítics de reunió, associació, manifestació, sindicació i vaga, i el dret al 

treball -disposar d’un contracte de treball i accedir a les prestacions de la Seguretat Social-. 

De fet, la irregularitat es pot considerar el primer factor d’exclusió social que pateixen les 

persones immigrants. D’altra banda, sortir de la situació d’il·legalitat no implica assolir la 

totalitat de drets de ciutadania, ja que moltes de les persones immigrants amb residència 

legal no tenen dret a vot.  

I, finalment el dret a vot. A partir de la revisió dels acords entre països sobre la participació 

a les properes eleccions municipals del mes de maig, Instituto Nacional de Estadística 

(INE:2011) en nota de premsa (14-1-2011) informe que tenen dret a vot els estrangers no 

comunitaris procedents de països que tenen aquests acords amb Espanya. Així, poden votar 

els ciutadans nacionals de: Bolívia, Cabo Verde, Xile, Colòmbia, Equador, Islàndia, Noruega, 

Nova Zelanda, Paraguai i Perú.   

                                                                 
4 Entitat sense ànim de lucre promoguda per l'Església catòlica, dedicada a l'ajuda, a l'acompanyament i a l'atenció a les persones 
més desafavorides i en condicions socials i materials precàries. 
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2.2.2  LA LLEI D’ESTRANGERIA 

La primera Llei d’Estrangeria a Espanya es va promulgar l’any 1985, Llei Orgànica 7/1985, de 

drets i llibertats dels estrangers a Espanya. L’objectiu era donar resposta a les demandes 

europees, -el mateix any s’aprovava l’entrada d’Espanya a la Comunitat Econòmica Europea-, 

més que al volum de fluxos migratoris del país, degut a que el baix nombre de persones 

estrangeres residents a Espanya en aquell moment no feia necessària la seva regulació. Fins 

l’any 2000 es va mantenir la mateixa llei, però des d’aleshores s’han produït continus canvis 

en el marc legal en relació als drets i deures dels estrangers, el que evidencia una manca de 

posició clara de com regular els fluxos migratoris, i té conseqüències en termes d’incertesa, 

indefensió i irregularitat en les pròpies persones immigrants.  

L’any 2000, es va aprovar la Llei Orgànica 4/2000, d’11 de gener, sobre drets i llibertats dels 

estrangers a Espanya i la seva integració social. No obstant va ser ràpidament reformada quan 

el Partit Popular va obtenir la majoria absoluta a les eleccions del març del 2000. Es va 

aprovar la Llei Orgànica 8/2000, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000. Aquesta llei va 

retallar considerablement els drets de les persones estrangeres i va endurir les mesures de 

control i d’expulsió.  

El reglament d’aplicació d’aquesta llei, aprovat el 20 de juliol del 2001, vulnerava el principi 

de jerarquia normativa ja que contradeia la llei, el que va generar esmenes 

d’inconstitucionalitat davant del Tribunal Suprem. Per donar cobertura al Reglament, el 

Partit Popular va modificar la llei en comptes del reglament i va aprovar la Llei Orgànica 

14/2003, de 20 de novembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000.  

L’últim canvi en matèria legal d’estrangeria ha estat l’aprovació per part de l’actual govern 

del Reglament de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i llibertats dels estrangers a Espanya i la 

seva integració social, que va entrar en vigor el 7 de febrer del 2005. El context del nou 
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Reglament era l’existència d’una gran bossa d’immigració irregular amb escasses possibilitats 

d’accedir a la regularització. 

El nou text reglamentari partia de la voluntat d’obrir un ampli procés de regularització per tal 

de donar una solució a les persones estrangeres que es trobaven en situació irregular a 

Espanya – el que evidencia un fracàs de les vies ordinàries de canalitzar els fluxos migratoris- 

i intentar evitar l’acumulació de noves bosses d’irregularitat. Es manté l’opció d’entrada 

regular que s’amplia a la via general (l’oferta laboral nominativa, condicionada a l’examen de 

la situació nacional d’ocupació: catàleg de llocs de treball de difícil cobertura) davant del 

sistema de contingent, que s’havia consolidat des de l’any 2000 com a única via d’entrada 

regular.  

Presentem les principals novetats de la darrera reforma de la Llei Orgànica 4/20005, en 

format quadre per facilitar-ne una la lectura selectiva de consulta: 

Empadronament Garantir la inscripció de les persones estrangeres al padró del municipi on tinguin el seu domicili 

habitual, amb independència de quina sigui la seva situació administrativa. (Article 6.3 LOEx.) 

Drets  
dels estrangers: 

Mateixos drets als estrangers independentment de la seva situació administrativa: dret de reunió, 

llibertat d’associació, llibertat de sindicació i vaga, dret a l’educació i accés al sistema de 

ajuts.(Respectivament, articles 7,8,11, 9.2.LOEx) 

Funció pública: Accés excepcional de les persones estrangeres residents a la funció pública en els termes previstos 

a l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic que permet, mitjançant llei autonòmica o estatal i per raons 

d’interès general, eximir del requisit de la nacionalitat per accedir a la condició de personal 

funcionari(Articles 10.2 LOEx i 57.5 Llei 7/2007, de 12 d’abril) 

Reagrupament familiar: Reagrupats, aquests només podran exercir, a la serva vegada, el dret de reagrupació familiar un 

cop obtinguda la residència de llarga durada i acreditada la solvència econòmica. (Article 17 LOEx) 

Treball: Habilitació automàtica per a treballar dels cònjuges i fills majors de 16 anys reagrupats. 

(Article 19 LOEx). Violència de gènere: Autorització de residència independent de la cònjuge 

                                                                 
5 (BOE 299 de 12 de desembre) Llei Orgànica 2/2009, de 11 de desembre, de reforma de la Llei 4/2000, de 11 de gener, sobre drets 
i llibertats dels estrangers a Espanya i la seva integració social: Entrada en vigor: diumenge 13 de desembre. 
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víctima de violència de gènere sense necessitat d’acreditar mitjans econòmics suficients. 

L’autorització habilita també a treballar. (Article 19 LOEx). 

Registre d’entrades i 
sortides: 

L’entrada a territori nacional dels estrangers als que no els sigui d’aplicació el règim comunitari 

podrà ser registrada per les autoritats espanyoles als efectes de control del seu període de 

permanència legal a Espanya. (Article 25.5 LOEx). 

Residència temporal i 
treball de dones 
víctimes de violència 
de gènere 

Les dones que siguin víctimes de violència de gènere, independentment de la seva situació 

administrativa, tindran garantides les mesures de protecció, i podran demanar una autorització de 

residència i treball per circumstàncies excepcionals a partir del moment en que s’hagi dictat una 

ordre de protecció o en el seu defecte, informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis 

de violència de gènere. (Article 31 bis LOEx). 

Residència de llarga 
durada: 

Autoritza a residir i treballar a Espanya indefinidament, en les mateixes condicions que els 

espanyols. Tindran dret a la residència de llarga durada qui hagi tingut residència temporal a 

Espanya durant 5 anys de forma continuada. Als efectes d’obtenir la residència de llarga durada 

computaran els períodes de residència prèvia i continuada en uns altres Estats membres, com a 

titulars de targeta blava de la UE. Així mateix, els estrangers residents de llarga durada en un altre 

Estat membre de la UE podran sol·licitar i obtenir una autorització de residència de llarga durada a 

Espanya quan vagin a desenvolupar una activitat per compte pròpia o aliena o per altres fins, en les 

condicions que s’estableixin reglamentàriament. (Article 32 LOEx). 

Menors: Reforçar la protecció de l’interès dels menors no acompanyats amb plena garantia de la seva 

integritat i drets en els supòsits de retorn a l’entorn de procedència. La Generalitat serà informada 

dels acords que signi l’Estat en matèria de menors no acompanyats, a l’hora que podrà establir 

acords amb els països d’origen amb la finalitat de procurar que l’atenció i la integració dels menors 

te lloc al seu entorn de procedència. (Article 35 LOEx). Màxima empara als drets fonamentals dels 

menors estrangers que no podran ser ingressats en un centre d’internament a no ser que en 

defensa del dret a viure en família ingressin juntament amb els seus pares en mòduls específics 

que garanteixin la convivència i intimitat familiar. (Article 62.4 LOEx). 

Infraccions i sancions: Enduriment de les sancions per aquells que promoguin la immigració irregular o el tràfic de 

persones i creació de noves infraccionsdministratives relacionades amb la carta d’invitació o la 

inscripció al padró municipal. (Article 53 LOEx). 

Víctimes de tràfic 
d’éssers humans 

Es podrà autoritzar l’estància temporal d’aquells estrangers que hagin estat víctimes del tràfic de 

persones quan es decideixi col·laborar amb les autoritats en d’investigació del delicte. Això 

implicarà que se suspengui l’expedient administratiu sancionador que s’hagués incoat, i en el seu 

cas, l’execució de l’expulsió o devolució eventualment acordada. (Article 59 bis LOEx). 

Centres d’internament: Ampliació del període màxim d’estada en centres d’internament d’estrangers (CIE), previ a 

l’expulsió, que passa de 40 a 60 dies(Article 62 LOEx). Per primer cop es reconeix el dret de 
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l’estranger internat al CIE a entrar en contacte amb organitzacions no governamentals i organismes 

nacionals, internacionals i no governamentals de protecció de persones immigrades. (Article 62 

bis.3 LOEx). 

Elaboració pròpia a partir de l’informe tècnic elaborat per l’àrea tècnica i  pels serveis jurídics de la Secretaria per a 

la Immigració coincidint amb la publicació de la LO de reforma al BOE. 

EN SÍNTESI... 

Disposar el permís de residència i treball és un aspecte clau en la vida de les persones 

immigrants, que condiciona la resta d’àmbits socials: treball, educació, habitatge, 

participació social i política. Per tant, no disposar de permís de residència i treball les posa 

en una situació d’inferioritat de drets que sovint es tradueix en problemes per adquirir un 

habitatge, per trobar feina o per formar-se. De fet, una de les preocupacions principals 

d’aquest col·lectiu, tal com detecten diverses entitats socials que treballen amb la 

immigració a Sabadell, és la situació legal, lligada a la possibilitat de trobar feina.  

Actualment, hi ha una sèrie de problemes que dificulten la regularització de les persones 

immigrants: la manca de vies per articular el trànsit de la situació irregular a la regular, els 

mecanismes de renovacions de permisos poden donar lloc a una recaiguda en la situació 

d’il·legalitat i les llargues esperes burocràtiques dificulten el procés. Tot això evidencia que 

la manca d’una situació legal regularitzada és un problema que afecta -i seguirà afectant- a 

un grup important de les persones immigrants a Sabadell i que cal tenir en compte a l’hora 

d’abordar els diferents àmbits que composen el present estudi.  

Finalment, cal tenir present que per tal d’accedir a una plena integració social, és 

imprescindible poder tenir i exercir el dret a vot. Sense aquest dret polític fonamental, la 

integració i la ciutadania per a les persones immigrants no és completa. 


