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4. DESCRIPCIÓ, ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LES DADES 

INTRODUCCIÓ 

L’objectiu d’aquest apartat és oferir una aproximació estadística sobre les característiques 

demogràfiques de la població estrangera a la ciutat i una anàlisi dels diversos àmbits i 

dimensions de la vida de la població immigrada a Sabadell.   

És important manifestar que una de les limitacions que té aquest informe es basa la manca de 

dades existents en relació a alguns aspectes que considerem rellevants per explicar i 

entendre la situació de la immigració a la ciutat. Algunes dades que hem sol·licitat no 

existeixen, com són totes aquelles que fan referència amb el treball i economia submergida, i 

les condicions d’habitatge privat: lloguer d’habitacions, sobreocupació de vivendes, pisos 

pastera, persones en situació jurídica irregular... En altres temes, la manca de dades respon a 

la reticència que encara tenen algunes organitzacions i entitats a facilitar-les. 

Per tal de poder tenir una visió més acurada d’aquesta realitat, s’ha complementat la 

informació estadística amb d’altres anàlisis i interpretacions de caire qualitatiu. L’objectiu és 

fer un enfocament global des de diferents perspectives per tal d’aprofundir o descobrir nous 

elements, tal com s’ha descrit en l’apartat metodològic. 

Aquest apartat 4 es divideix en set blocs. El primer analitza el moviment demogràfic de la 

població d’origen estranger, el segon tracta de la seva distribució al territori i el relaciona 

amb l’habitatge, el tercer estudia l’àmbit del treball, el quart la salut, el cinquè analitza 

l’educació, el sisè tracta de la convivència a la ciutat i el setè de la diversitat religiosa i el fet 

migratori.  

Cada bloc es divideix al seu torn en tres parts. En el primer hi figura l’anàlisi de les dades 

estadístiques obtingudes en relació a la temàtica analitzada. El segon té un caire més 

qualitatiu i recull les aportacions fetes pels diferents agents socials que han col·laborat amb 

l’estudi. I, finalment, un apartat de síntesi de les dues parts anteriors on es destaquen les 

dades i les informacions més rellevants. 
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El percentatge de població 
estrangera a Sabadell es troba 

gairebé a 3 punts per sota de 

Catalunya i uns 2 punts per sobre 

del nivell d’Espanya. 

Aquesta tendencia es manté des 
del 2006. 

 

BLOC-1  LA POBLACIÓ ESTRANGERA A SABADELL 

Les dades utilitzades per a la realització d'aquest apartat estan extretes del Padró Municipal 

de l'Ajuntament de Sabadell en data de l'1 de juliol de 2010. Les dades del padró són les més 

fiables per fer una aproximació a la població estrangera ja que totes les persones, 

independentment de la seva situació legal, poden empadronar-se i així acollir-se a les 

prestacions socials universals, com serien la sanitat o els serveis socials. 

ANÀLISI ESTADÍSTICA 

1.1 VOLUM DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A SABADELL 

La població de Sabadell és de 208.386 persones, de les quals 27.497 són estrangeres el que 

suposa un 13,2% sobre el total de la població. La població estrangera no comunitària 

representa un 13,8 (3.795 persones), aquest tipus d’immigració comunitària es podria 

denominar immigració invisible, ja que sovint els seus membres no són percebuts com a 

immigrants per part de la població autòctona. 

 

Gràfic 1. Comparació dels percentatges de població estrangera a Sabadell, Catalunya i Espanya. 

13,20%

15,90%

11,50%

0,00%

2,00%

4,00%

6,00%

8,00%

10,00%

12,00%

14,00%

16,00%

18,00%

Sabadell Catalunya Espanya



SABADELL, INFORME DE LA IMMIGRACIÓ, 2010 
Anàlisi i interpretació de les dades. Demografia 44 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE, juny de 2010; de l'Idescat, gener de 2010 i del Padró Municipal de 

Sabadell a 1 de juliol de 2010. 

 

Si comparem aquestes dades amb les de Catalunya i la resta de l'estat, es pot veure que 

Sabadell està per sota la mitjana catalana, que és d'un 15,9% i lleugerament per sobre la 

mitjana espanyola, que és d'un 11,5%.  

1.2  EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A SABADELL 

Comparant les dades de població estrangera amb les del l’informe de l'OIS de l'any 2006, 

s’observa que la població estrangera ha augmentat un 27,27% en aquest període, ja que en 

aquell any, el percentatge era del 9,6%. 

La població estrangera a Sabadell ha crescut de forma continuada des del 20011, tot i que la 

situació actual és d’estancament. Al 2009 ja s'apuntava aquesta frenada, que marca un punt 

d'inflexió en el procés migratori que ha viscut la ciutat en els darrers anys. De fet, tal i com 

es pot veure en el Gràfic 2, el 2010 és el primer any en que es produeix un lleuger descens de 

població estrangera després de l'estancament dels darrers dos anys, degut probablement a la 

crisi econòmica. 

 

Gràfic 2. Evolució de la població estrangera a Sabadell (2005-2010). 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades dels Padrons Municipals de Sabadell a 1 de juliol de 2010, 2009, 2008, 2007, 

2006 i 2005. 

                                                                 
1 Utilitzem el concepte d’estranger quan la información prové de dades estadístiques i el concepte d’immigrant/immigrat quan la 
la información prové de dades qualitatives  
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1.3  ORIGEN DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

L'origen de la població estrangera de Sabadell és molt diversa. A la ciutat s'hi poden trobar 

fins a 122 nacionalitats diferents, 6 més que a l’any 20062. El continent americà és el que 

aporta més població estrangera a la ciutat, especialment Sud-Amèrica, seguit d'Àfrica i 

Europa. Les persones procedents d'Àsia i especialment d'Oceania concentren menys població, 

tal i com es pot veure en el Gràfic 3. 

 

 

 

Gràfic 3. Distribució de població estrangera a Sabadell en relació als continents de procedència. 
Font: Ajuntament de Sabadell a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010. 

 

El Marroc és el país d’origen que més estrangers aporta a la ciutat (16,6%), seguit de Bolívia 

(14,2%), Equador (11%), Romania (6,63%) i Xina (3,7%). Aquestes cinc comunitats  representen 

el 52,2% del total d'estrangers de la ciutat. Per tant, si bé es pot afirmar que hi ha una gran 

varietat de nacionalitats a la ciutat, aquestes concentren diferents volums de població i la 

majoria d'elles tenen molts pocs individus. Així, de les 122 nacionalitats presents a Sabadell, 

69 estan formades per comunitats de menys de 20 persones.  

                                                                 
2 Op. Cit. 
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Gràfic 4. Principals nacionalitats de la població estrangera a Sabadell. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010. 

Fent la comparació amb l’any 20063 s’observa que la població marroquina i la boliviana han 

superat l'equatoriana, que en aquell període era la nacionalitat més nombrosa. La comunitat 

romanesa es manté en el quart lloc mentre que la xinesa també ha augmentat i ha passat de 

ser la setena comunitat més nombrosa a ser la cinquena.  

1.4  COMPOSICIÓ PER SEXES DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

Com s’observa en el Gràfic 5, els homes representen el 52,78% sobre el total de la població 

estrangera resident a Sabadell. 

 

Gràfic 5. Distribució de la població estrangera a Sabadell en relació al sexe. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010. 

                                                                 
3Sabadell, informe de la immigració, 2006. Pàg 45. 
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Aquesta distribució, però, varia en funció de l'origen de la població. En aquest sentit, el 

percentatge d'homes d'origen africà és superior al de les dones, donat que representen el 

66,1% del total. També hi ha més homes provinents dels continents asiàtic i europeu, si bé no 

de manera tan pronunciada. Per contra, la població d'origen sud-americà concentra més 

dones. En concret, les dones sud-americanes equivalen al 55,1% de la seva comunitat. 

 

Gràfic 6. Distribució de la població estrangera a Sabadell en relació al sexe i l'origen. 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010. 

 

1.5  COMPOSICIÓ PER EDATS DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA 

L'estructura, per edats, de la població de Sabadell presenta una població eminentment 

envellida. Comparativament, les piràmides d'edat de la ciutat i la de Catalunya, coincideixen 

al mostrar una base més estreta que la de la part central de la piràmide. Un altre element a 

destacar és que mentre a la part central, la presència dels homes és sensiblement major, 

aquesta situació es capgira a la part superior, on hi ha menys homes que dones. 
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Gràfic 7. Piràmide d'edats de la població de Sabadell 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró 
Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010. 

Gràfic 8. Piràmide d'edats de la població de Catalunya 
Font Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat,1 
de gener de 2010. 

Quan es diferencia entre població autòctona i estrangera, s’observen algunes diferències 

importants. La població autòctona presenta unes taxes d'envelliment més elevades que la 

nouvinguda. Concretament, es pot veure una part superior de la piràmide molt més 

voluminosa si es compara amb la piràmide de la població estrangera. També es pot observar 

com la base de la piràmide de la població estrangera és proporcionalment més ampla que la 

que correspon a la de la població autòctona.  

La piràmide de la població estrangera respon a una de les característiques més clares del fet 

migratori, una població que majoritàriament jove que emigra per millorar la seva situació 

econòmica i familiar. Per això no és d’estranyar que es concentrin tantes persones en aquest 

segment central.  
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Gràfic 9. Piràmide d'edats de la població 

autòctona de Sabadell  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 

Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010 

 

Gràfic 10. Piràmide d'edats de la població 
estrangera de Sabadell . 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del 
Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 
2010. 

 
Aquesta comparació queda ben reflectida quan es comparen en un mateix gràfic, la piràmide 

d’edats de la població autòctona i la d’origen estranger.  

 

Gràfic 11. Piràmide d'edats comparativa de la població autòctona i estrangera de Sabadell . 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 1 de juliol de 2010. 
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De fet, la població immigrada no arriba a representar ni l'1% sobre el total de la població de 

65 anys o més de la ciutat. Per contra, representen el 15,6% de les persones de 0 a 14 anys, el 

que contribueix clarament a rejovenir la població de Sabadell. 

Taula 2. Distribució de la població autòctona, estrangera, i total a Sabadell en relació a l'edat per percentatges. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 

La distribució de la població estrangera presenta diferències importants en funció del 

continent de procedència. El continent africà presenta una població molt jove. El cas de les 

dones és especialment notable, ja que una de cada tres africanes té menys de 15 anys. Per 

contra, la població masculina de més de 64 anys només representa el 0,2% del total.  

En sentit oposat trobaríem la població estrangera d'origen europeu, especialment aquells que 

provenen de l'Europa comunitària. La població menor de 15 anys es situa al voltant del 10%, 

mentre que les dones majors de 64 anys són més d'un 5%. 

La població d'origen asiàtic també és molt jove i, com passa amb el cas de l'africana, la de 

més de 64 anys és molt poc nombrosa. 

Per acabar, el continent Americà presenta unes xifres més ponderades, a mig camí entre les 

dades d'Àfrica i d'Europa. No obstant, cal apreciar que tot i que no es recull en la Taula 2, hi 

ha diferències destacables entre els nord-americans i els sud-americans. Els primers són molt 

menys nombrosos i presenten unes estadístiques molt semblants a les dels europeus. 

 Població autòctona Població estrangera Població total % Estrangers/total de población 
 

Edat 
HOMES 

% 
DONES 

% 
TOTAL 

% 
HOMES 

% 
DONES 

% 
TOTAL

% 
HOMES 

% 
DONES 

% 
TOTAL

% 
HOMES 

% 
DONES 

% 
TOTAL

% 

0-14 16,26% 14,47% 15,33% 18,18% 18,95% 18,54% 16,53% 15,02% 15,76% 15,65% 15,41% 15,53% 

15-29 16,29% 14,80% 15,52% 27,43% 30,62% 28,94% 17,88% 16,73% 17,29% 21,83% 44,17% 22,08% 

30-44 25,22% 23,00% 24,07% 42,27% 35,54% 39,09% 27,65% 24,53% 26,06% 21,75% 17,68% 19,80% 

45-59 20,14% 19,89% 20,01% 10,52% 11,83% 11,14% 18,77% 18,90% 18,84% 7,98% 7,64% 7,80% 

60 i 
més 22,09% 27,84% 25,06% 1,60% 3,06% 2,29% 19,18% 24,82% 22,06% 1,19% 1,50% 1,37% 

Total 100,00% 100,00% 
100,00

% 100,00% 100,00% 
100,00

% 100,00% 100,00% 
100,00

% 14,23% 12,21% 13,20% 
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Continent Sexe 0-14 15-64 65 o més 

ÀFRICA 
homes 20,54 79,25 0,2 

dones 33,88 64,82 1,3 

AMÈRICA 
homes 18,38 80,75 0,9 

dones 14,96 83,23 1,8 

ASIA 
homes 19,71 79,57 0,72 

dones 23,27 75,72 1,01 

OCEANIA 
homes 16,67 83,33 0 

dones 0 100 0 

UNIÓ EUROPEA 
homes 9,25 87,67 3,08 

dones 11,57 83,02 5,42 

RESTA D'EUROPA 
homes 13,83 85,37 0,8 

dones 14,26 83,7 2,05 

Taula3. Distribució de la població estrangera per continent, estructura d'edats i sexe en percentatges. 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de gener de 2010. 

 

EN SÍNTESI...  

 

 A Sabadell hi ha 27.497 persones estrangeres, que representen el 13% del total del 

conjunt de la població. 

 El percentatge d’immigració a Sabadell està per sobre de la mitjana espanyola (11,5%) i 

per sota de la catalana (16%). A la ciutat, s'hi poden trobar fins a 122 nacionalitats 

diferents. 

 1 de cada 2 persones estrangeres són americanes, eminentment sud i centre-americanes. 

 El Marroc és el país que més immigrants aporta a la ciutat (16,6%), seguit de Bolívia 

(14,2%) i Equador (11%). 

 El 52,7% de la població estrangera a Sabadell són homes. El 66% de la població estrangera 
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d'origen africà són homes. I, el 55 de la població estrangera d'origen americà són dones. 

 Mentre la població autòctona tendeix a l’envelliment, la població estrangera contribueix 

al rejoveniment de la població de Sabadell. Per edats, la població immigrant no arriba a 

representar ni l'1% sobre el total de la població de 65 anys o més de la ciutat. Per contra, 

representen el 15,68% de les persones de 0 a 14 anys. I el 68% de les persones entre 15 a 

44 anys. La majoraria de la població estrangera té entre 20 i 40 anys. 1 de cada 3 

persones estrangeres d'origen africà té menys de 15 anys. 


