
SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Marc metodològic 

33 

 

 

3. MARC METODOLÒGIC 

 

Aquest diagnòstic té com a principal objectiu recollir, analitzar i interpretar les dades i la 

informació recollida a través de diverses entitats, i diversitat d’agents socials sobre diferents 

aspectes claus que afecten a la situació de les persones immigrades a Sabadell. També 

pretén, d’alguna manera, oferir una visió de conjunt de l’impacte que el fet migratori ha 

produït a la ciutat en els darrers deu anys. 

Per delimitar aquest objectiu general i donar respostes, s’han dissenyat diverses tècniques de 

recollida d’informació com són els qüestionaris i els Fòrums de debat, a banda de l’explotació 

estadística de les dades quantitatives. Així, l’informe s’estructura en dues fases 

metodològiques. En la primera, es procedeix a la recollida d’informació a partir de diferents 

bases de dades i al seu anàlisi i tractament estadístic. Posteriorment, s’elabora i aplica la 

part més qualitativa, basada en els qüestionaris i els fòrums de debat. 

La informació recollida es focalitza en els temes següents, els quals s’aborden des d’una 

anàlisi descriptiva però també amb aportacions més interpretatives, produint-se així un 

tractament integrador de la informació. 

El temes que s’aborden són: 

 

 

 

 

1. Marc teòric conceptual i legislatiu 
2. Característiques demogràfiques de la població 

immigrada 
3. Distribució en el territori 
4. Treball 
5. Salut i atenció a la dona 
6. Educació 
7. Convivència i participació 
8. Diversitat religiosa 
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3.1  PERSPECTIVA METODOLÒGICA  

Per abordar la complexitat del fenomen de la immigració es fa imprescindible un abordatge 

metodològic ampli, atenent a la complementarietat de perspectives de recerca.  

Des d’una perspectiva quantitativa es pretén plasmar l’abast general del fenomen i algunes 

característiques de la seva situació. Suposa una part més descriptiva i analítica de dades 

objectivables, o mesurables, que reben tractament estadístic. En aquest nivell les dades de 

treball són secundàries i la font d’informació majoritària és la de l’àmbit local.  

La vessant qualitativa pren un paper important per contrastar i complementar les dades 

anteriors. A través de diverses tècniques i instruments dissenyats específicament per al 

diagnòstic, es recull informació relativa a experiències i discursos dels i les protagonistes: 

persones immigrants i immigrades, persones autòctones, entitats i serveis públics que atenen 

d’una o altra manera la immigració. Aquest tipus d’informació és especialment rellevant si 

tenim en compte la situació d’irregularitat d’una part del col·lectiu immigrant.  

3.2  TÈCNIQUES I INSTRUMENTS 

La part quantitativa s’ha basat en la recerca de la informació i l’anàlisi estadística de les 

dades que permeten explicar la situació de la immigració a Sabadell. Per extreure aquesta 

informació hem utilitzat diferents fonts. Destaquem el suport de l’Oficina de Nova Ciutadania 

de l’Ajuntament de Sabadell que ens ha proporcionat les dades del Padró Municipal. També 

hem contrastat la informació amb diverses fonts entre d’altres, Instituto Nacional de 

Estadística (INE) i l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT). 

Fonamentalment la part quantitativa de l’estudi s’ha fet, a partir de l’anàlisi documental. 

L’aproximació teòrica al fenomen migratori, també s’ha fet a través d’aquesta anàlisi 

documental. 
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Pel que fa a la informació de caire més qualitativa, s’han utilitzat les tècniques pròpies del  

Grup de discussió (també anomenats, fòrum de debat) i el disseny i passi de qüestionaris, a 

les diferents entitats, serveis i agents socials que posteriorment han participat en els fòrum 

de debat.  

3.2.1  ELS FÒRUM DE DEBAT 

S’han organitzat dos fòrums de debat: un de caire generalista on s’han platejat i abordat els 

temes més tranversals i rellevants del fet migratori: l’educació, el treball, la sanitat i la 

convivència. I, un segon fòrum de debat, que ha abordat per primera vegada, el fet religiós i 

la immigració. Aquest segon fòrum pren especial rellevància a partir del moment en que es 

comença a vincular l’auge de la religió de determinats col·lectius (en especial el musulmà) 

amb el fonamentalisme i en ocasions extremes amb el perill del terrorisme.   

ESTRUCTURA DELS GRUPS DE DISCUSSIÓ 

L’estructura de cada fòrum de debat es divideix en tres blocs que responen a tres objectius 

prioritaris: 1) intentar copsar la situació actual, 2) fer aflorar els problemes, reptes i 

aportacions del col·lectiu immigrat a la societat i 3) recollir propostes i línies d’actuació. 

En cada una dels 2 fòrum de debat realitzats s’ha convidat a persones rellevants de cada 

àmbit, entre elles professionals del sector i tècnics i experts, i sobretot, hem comptat amb la 

presència de persones immigrades, ja siguin vinculades a les associacions locals d’immigrants, 

o no associades. A nivell general, el criteri de selecció de les persones convidades ha estat la 

seva representativitat i significativitat d’acord al col·lectiu professional o immigrant al que 

pertany. A la taula de síntesi d’aquest apartat es recullen les persones, les entitats o 

col·lectius convocades a cadascun d’ells.  
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El guió de cada fòrum de debat i dels seus nuclis temàtics s’elabora a d’acord amb l’objectiu 

principal del diagnòstic, així com amb el temes plantejats en la part quantitativa de l’estudi. 

En el disseny s’ha tingut en compte la informació obtinguda de la part quantitativa que ens ha 

permès veure els aspectes més importants per incorporar-los als grups de discussió. 

El buidat de la informació obtinguda a través dels grups de discussió s’ha realitzat a partir de 

les transcripcions fetes en un dels dos fòrums i les anotacions preses durant les sessions i 

finalment la informació obtinguda del buidat dels qüestionaris temàtics i sectorials. Aquesta 

informació s’ha incorporat a cada un dels blocs temàtics en que s’estructura l’informe sota 

l’epígraf: Descripció i valoració de les aportacions fetes pels diferents agents socials.  

3.2.2  ELS QÜESTIONARIS PER A ENTITATS, ASSOCIACIONS I COMUNITATS 
RELIGIOSES 

Una altra eina utilitzada en el Diagnòstic per recollir informació de les entitats i dels serveis 

públics relacionats amb el col·lectiu immigrant és un qüestionari que s’ha adreçat a les 

entitats per tal que especifiquin la seves característiques com a entitat i la seva relació amb 

el col·lectiu immigrant a la ciutat. Amb aquesta eina hem volgut obtenir una informació útil i 

necessària que només es podia obtenir de forma directa des de la mateixa entitat. Els temes 

abordats són: educació, sanitat, convivència i participació, treball i comerç. 

El qüestionari d’educació, s’ha distribuït a tots els centres de formació de persones adultes, 

a centres d’educació infantil i primària i instituts d’educació secundària o hi ha un 

percentatge més elevat de població immigrada, als esplais, ludoteques i biblioteques del 

sector Sud, la Serra i Can Puiggener. 

El contingut respon a la demanda d’informació relacionada amb els percentatges 

d’abandonament i/o absentisme, d’èxit i promoció de curs de l’alumnat d’origen immigrat 

respecte de la població autòctona. També es demana si tenen aula d’acollida i la seva 
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valoració respecte al funcionament d’aquest recurs i una darrera qüestió més general referida 

a consideracions generals sobre el fet migratori i les aportacions que fan a la societat. 

El qüestionari de sanitat, distribuït a tots els Centres d’atenció primària (CAPs) de la ciutat, 

posant èmfasi especial en els sectors de la ciutat que tenen un percentatge més elevant de 

població immigrada. També s’ha lliurat a responsables de la Corporació sanitària Parc Taulí, 

al Centre d’atenció a la dona i al Centre d’atenció i seguiment de drogodependències (CASD).  

El contingut respon a la demanda d’informació relacionada amb el percentatge d’utilització 

dels serveis sanitaris i quins són els més demandat per part de la població immigrada respecte 

a la població autòctona. També pregunta sobre la possible existència de patologies 

específiques de la població immigrada. Sobre quines són les dificultats més importants que els 

professionals de salut es troben i aspectes més generals en forma de consideracions finals. 

El qüestionari de treball, comerç i inserció social, es distribueix als diferents Associacions 

de comerciants de la ciutat, Cambra de Comerç, Gremi de fabricants i Agents socials (UGT; 

CCOO), al Servei d’Ocupació Català (SOC), a l’Oficina de treball de la Generalitat (OTG), 

Vapor  Llonch (Treball, Formació, Indústria i Innovació) 

Les preguntes formulades pretenen obtenir informació sobre el percentatge de persones 

immigrades en cada una de les entitats enquestades, el grau de participació que tenen en 

l’entitat i quins càrrecs que ocupen en la gestió de la mateixa. A banda, s’aborden temes 

generals respecte a l’especificitat del món del treball vinculat al fet migratori, per acabar, 

també amb consideracions i observacions generals sobre el tema. 

El qüestionari de convivència i participació ciutadana, es distribueix a tots els partits 

polítics que tenen representació municipal, al Servei Ciutadà d'Acolliment als Immigrants 

(SCAI), Drapaires d’Emaús, Càritas, Federació d’associacions de Veïns (FAV), Federació 
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d’associacions d’immigrants  del Vallès, Rebost solidari, i a totes les associacions 

d’immigrants registrades. També es fa arribar a responsables de l’Oficina de Nova Ciutadania, 

Regidoria d’Educació i Serveis socials de l’ajuntament de Sabadell.  

Les preguntes estan relacionades amb el percentatge de persones immigrades que formen 

part de l’entitat en relació a la població autòctona, el paper que tenen en l’entitat: càrrec o 

tasca que porten a terme a l’entitat i consideracions generals sobre el fet migratori que en 

facilitin la comprensió integral. 

El qüestionari sobre diversitat religiosa i el fet migratori, es fa arribar a totes les 

comunitats religioses de la ciutat, utilitzant com a referència el mapa de la diversitat de 

creences i conviccions de Sabadell. També es tramet a membres de la Lliga per la laïcitat i a 

persones expertes en el tema. 

El contingut formulat en el qüestionari té la finalitat d’aclarir aspectes relacionats amb la 

percepció que tenen les persones immigrades un cop viuen a la ciutat, i la possible 

discrepància amb l’expectativa que tenien abans d’arribar. També es pregunta sobre els 

possibles problemes que puguin tenir o no, respecte a la seves pràctiques religioses i que 

creuen que la societat d’acollida hauria de fer al respecte. Finalment, es pregunta sobre què 

creuen que han de fer elles per la societat (ciutat) on viuen. 

 

 

 

El procés d’aplicació metodològica  del diagnòstic queda reflectit a l’esquema  
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Figura-3. Procés d’aplicació metodològica  

 

L’aplicació de la metodologia d’aquesta diagnosi, a través de les tècniques, amb els seus 

objectius/variables i informadors, queda reflectit a la següent taula.  

Recollida,  anàlisi i 
tractament de les 

dades  

Equip de treball 

Tasques 

Delimitació i consens del contingut 
Delimitació i consens de la metodologia  

Priorització variables 

Vehiculació de la informació  

Feedback de la informació  

 
Anàlisi 

documental 

Fòrum IDEA (UAB) 
(Equip de recerca) 

Lliga dels Drets dels Pobles 

(Grup de treball-Immigració) 

Fòrums de debat Disseny i aplicació i 
tractament de 
qüestionaris 

Informació – Resultats 

Elaboració de l’informe 
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Metodo-
logia 

Tècnica Objectius/variables Informadors/ Fonts 

Q
u

an
ti

ta
ti

va
 

A
n

àl
is

i e
st

ad
ís

ti
ca

  

Incidència quantitativa de la 
immigració i evolució recent 

Ajuntament de Sabadell (2010). Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell. 
Padrons Municipals de Sabadell. Dades a 1 de juliol 2010 
Institut d’Estadística de Catalunya (2010). Anuari estadístic de Catalunya 2010. 
[En línia] Disponible a: http://www.idescat.cat/pub/?id=aec 

Trets demogràfics de la 
població immigrant 

Ajuntament de Sabadell (2010). Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell. 
Padrons Municipals de Sabadell. Dades a 1 de juliol 2010 

Segregació residencial 
Ajuntament de Sabadell (2010). Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell. 
Padrons Municipals de Sabadell. Dades a 1 de juliol 2010 

Accés a l’habitatge municipal 
VIMUSA (2010). Habitatges municipals de Sabadell. Dades 2010  

Distribució de l’alumnat 
estranger 

Ajuntament de Sabadell (2010). Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell. 
Regidoria d’Educació. Dades a 1 de gener de 2010 

Atenció social a les dones 
immigrades 

Ajuntament de Sabadell (2010). Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell. 
Centre d'Atenció a la Dona. Dades a 1 de gener de 2010 

Distribució de la població 
estrangera  aturada i 
contractada 

Generalitat de Catalunya (2010). Observatori del Treball. [En línia] Disponible a: 
http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html 
Vapor Llonch (2010). Infodades. Núm. 42. 2n trimestre de 2010. Ajuntament de 
Sabadell   [En línia] Disponible a:  
http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/assets/Infodades_42.pdf 

Autoocupació de la població 
estrangera  

Ajuntament de Sabadell (2010). Anuari estadístic de l’Ajuntament de Sabadell. 
Regidoria de Comerç. Dades a 1 de gener de 2010  

Diversitat religiosa a Sabadell 
Centre UNESCO de Catalunya (2010). Mapa de la diversitat de creences i 
conviccions de Sabadell. [En línia] Disponible a: 
http://mapes.unescocat.org/sabadell.htm 
Griera, M. (2007). “Secularització i Diversitat Religiosa a Catalunya” a Montagut, 
T (2007). Societat Catalana 2007. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.  
Jaumandreu, G., Obradors, A. (1999). L’Església a Sabadell. Un estudi 
sociològic local a  l’entorn de les institucions religioses. Fundació Jaume Bofill i 
Fundació Caixa de Sabadell. 
 
 
 
 
 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec
http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html
http://www.vaporllonch.net/vaporllonc/assets/Infodades_42.pdf
http://mapes.unescocat.org/sabadell.htm
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Metodo-
logia 

Tècnica Objectiu/variable Informadors/ Fonts 

Q
u

al
it

at
iv

a 

G
ru

p
 d

e 
D

is
cu

ss
ió

 

Educació Situació 
actual 

Problemes 

Reptes i 
propostes 

 

IES, Escola d’Adults, Esplai, Ludoteca, Biblioteca 

Treball Associacions comerciants, Sindicats, SCAI, Drapaires d’Emaús, FAIV, FAV, 
Associacions Immigrants, Càritas 

Sanitat CAPs, Hospital Taulí, Associacions immigrats 

Convivència Oficina Nova Ciutadania, SCAI, Drapaires d’Emaús, FAIV, FAV, Associacions 
Immigrants, Partits polítics 

Diversitat 
religiosa 

Associació Cultural Anasiha, Comunitat musulmana de Sabadell  
Centre UNESCO de Catalunya (Unescocat) 
Departament d’Investigacions  en Sociologia de la Religió (ISOR) 
Drapaires d’Emaús 
Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies 
Parròquia Sant Fèlix de Sabadell 
Testimonis Cristians de Jehovà  

 

 


