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BLOC-2  DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA AL TERRITORI I 
HABITATGE. 

La població d'origen estranger no es distribueix de manera regular al llarg del municipi de 

Sabadell, sinó que tendeix a concentrar-se de manera asimètrica en determinades zones i 

barris. Per tal d’analitzar aquesta distribució s’han utilitzat les dades del Padró Municipal de 

juliol de l’any 2010. Com a unitat territorial s’han seleccionat els diferents sectors de la 

ciutat: Sant Julià, Nord, Ca n’Oriac, Can Puiggener, Togores, Concòrdia, Creu Alta, Berard, 

Oest, Can Rull, Can Feu, Centre, La Serra, Sant Oleguer, Gràcia, Sant Pau, Sud, Creu de 

Barberà i Est. A més, s’inclouen també dades estadístiques sobre accés a l’habitatge que han 

estat proporcionades per VIMUSA, empresa d'Habitatges Municipals de Sabadell.  

ANÀLISI ESTADÍSTICA 

2.1  PRESÈNCIA DE POBLACIÓ ESTRANGERA ALS DIFERENTS SECTORS DE LA CIUTAT 

Per a l’elaboració d'aquest apartat s’analitzen dos elements. Per una banda, s’analitzen els 

percentatges de població immigrada per sectors-districtes (Taula 4)1, és a dir, el total de 

població estrangera que viu a cada zona. Per l'altra, també s’analitza el què representa 

aquesta població en relació al total de la ciutat2, és a dir, el pes estadístic de les persones 

d’origen estranger de cada sector-districte en relació al conjunt de la ciutat. 

Els sectors que presenten una major sobrerepresentació3 de població nouvinguda són: Can 

Puiggener (33,8%), Sud (23,5%), Creu de Barberà (19,9%), la Serra (17,8%) i Ca n'Oriac (15,3%). 

                                                                 
1Observar la quarta columna, de color blau, de la Taula 4. 
2Observar la quinta columna, de color lila, de la Taula 4. 
3Índex de dissimilitud que mesura la sobrerrepresentació d’un grup dins de les unitats espacials (Martori, Hoberg, 2004) 
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Conjuntament amb Can Rull, la Concòrdia, Can Feu i Sant Pau són els sectors que es troben 

per sobre de la mitjana de la ciutat (13,2%). Els barris que es troben per sota de la mitjana de 

Sabadell són: Centre, Sant Oleguer, Creu Alta, Nord, Gràcia, Sant Julià i Berard. I els que en 

tenen menys són: Togores, Oest i Est.  

Els sectors que concentren més població immigrada en relació al conjunt de la ciutat són la 

Creu de Barberà (14,92%), Ca n'Oriac (11,18%), Can Rull (8,74%), Sud (8,43%) i Can Puiggener 

(8,32%). Només en aquests 5 sectors ja hi resideixen el 51,59% del total dels estrangers de 

Sabadell. Per contra, els sectors que proporcionalment menys estrangers aporten a Sabadell 

(excloent els que no en tenen cap) són: Sant Julià, Berard, Gràcia, Can Feu i Nord. 

Sectors Total Estrangers % s/Població % s/Estrangers 

CAN PUIGGENER 6.768 2.288 33,81% 8,32% 

SUD 9.853 2.319 23,54% 8,43% 

CREU DE BARBERÀ 20.581 4.103 19,94% 14,92% 

LA SERRA 8.604 1.537 17,86% 5,59% 

CA N´ORIAC 20.023 3.075 15,36% 11,18% 

SANT PAU 14 2 14,29% 0,01% 

CAN RULL 17.097 2.403 14,06% 8,74% 

CAN FEU 9.434 1.320 13,99% 4,80% 

CONCÒRDIA 13.257 1.820 13,73% 6,62% 

MITJANA DE SABADELL 13,2 

SANT OLEGUER 20.253 2.154 10,64% 7,83% 

CREU ALTA 17.994 1.772 9,85% 6,44% 

NORD 14.405 1.396 9,69% 5,08% 

GRÀCIA 9.524 842 8,84% 3,06% 
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A Can Puiggener, 1 de cada 

3 persones és estrangera. 

 

1 de cada 4 persones que 

provenen del Marroc viu a 

Can Puiggener 

CENTRE 31.350 2.092 6,67% 7,61% 

BERARD 7.863 335 4,26% 1,22% 

SANT JULIÀ 1.243 39 3,14% 0,14% 

TOGORES 35 0 0,00% 0,00% 

OEST 65 0 0,00% 0,00% 

Sector EST 23 0 0,00% 0,00% 

Total 208.386 27.497 13,20% 100,00% 

Taula 4. Distribució de la població estrangera a Sabadell per sectors i sobre el total de la ciutat. 
Font: Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 

La població immigrada tendeix a concentrar-se en els sectors més perifèrics de la ciutat 

(figura 4). Aquests barris solen coincidir 

en tenir un preu de la vivenda, tant de 

lloguer com de compra més barata. 

Aquesta 

concentració 

també es pot 

explicar per la 

possibilitat de 

poder comptar 

amb una xarxa 

social de 

familiars, veïns i 

amics, de persones que han arribat 

abans. Alguns d’aquests barris-sectors 

també coincideixen en haver estat 

poblats per anteriors fluxos migratoris. 
 

 

Figura 4. Mapa de la distribució de la població 

d’origen estranger a Sabadell per sectors. 

Font: Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 

2010. 
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A la zona Sud, 1 de cada 4 persones és 

estrangera.  
1 de cada 5 és equatoriana. 

 

A la Creu de Barberà 1 de cada 5 persones 

és estrangera.  
 
Els col·lectius més majorataris són: 
marroquins, equatorians i bolivians. 

 

Figura 5. Mapa de la concentració de població d’origen estranger a Sabadell per sectors. 
Font:  Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 

Aquesta distribució és similar a la que es va donar en l'Informe 2006. No obstant, cal destacar 

alguns canvis remarcables. Can Puiggener era el sector que concentrava més població 

immigrada.  Actualment, un de cada tres residents del barri és nouvingut i al 2006, no 

arribava a un de cada quatre. Per tant, el procés de sobrerepresentació que patia el barri, no 

només no ha disminuït o s’ha estancat, sinó que ha augmentat, amb els conseqüent perill de 
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guetització que comporta. Altres sectors que també concentraven més població estrangera 

(Sud, Creu de Barberà i la Serra) també tendeixen a seguir aquest procés però no de manera 

tan accentuada com a Can Puiggener.  

2.2  DISTRIBUCIÓ PER NACIONALITATS DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A CADA SECTOR 

Tal i com s'ha descrit, la població estrangera no es distribueix de manera regular al llarg del 

territori de Sabadell. A més, aquesta distribució per sectors varia en funció de les 

nacionalitats. S’observa que les nacionalitats majoritàries presents als diversos sectors 

concorden amb les nacionalitats majoritàries al conjunt de la ciutat. En aquest sentit, les 

nacionalitats marroquina i boliviana són les més nombroses a 7 sectors respectivament, com 

queda indicat a la Taula 5.  

De fet, la combinació de les nacionalitats marroquina, boliviana i equatoriana en les tres 

primeres posicions quant a nombre d'individus per sector es dóna en molts dels casos, si bé en 

diferents ordres. Així, als sectors Creu Alta, Can Puiggener, Ca n'Oriac, Nord, Concòrdia, Can 

Rull i la Creu de Barberà aquestes tres nacionalitats tenen molt de pes i representen 

percentatges molt rellevants. 

Sector Estrangers Nacionalitat Principal Número % sobre estrangers 

CA N´ORIAC 3.075 Boliviana 807 26,24% 

CAN RULL 2.403 Boliviana 419 17,44% 

SANT OLEGUER 2.154 Boliviana 251 11,65% 

CENTRE 2.092 Boliviana 195 9,32% 

CONCÒRDIA 1.820 Boliviana 524 28,79% 

CREU ALTA 1.772 Boliviana 308 17,38% 

SANT JULIÀ 39 Boliviana 5 12,82% 

TOGORES 0 Cap 0 0,00% 
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OEST 0 Cap 0 0,00% 

EST 0 Cap 0 0,00% 

SUD 2.319 Equatoriana 488 21,04% 

CREU DE BARBERÀ 4.103 Marroquina 666 16,23% 

CAN PUIGGENER 2.288 Marroquina 1011 44,19% 

LA SERRA 1.537 Marroquina 527 34,29% 

NORD 1.396 Marroquina 232 16,62% 

CAN FEU 1.320 Marroquina 281 21,29% 

GRÀCIA 842 Marroquina 89 10,57% 

BERARDO 335 Marroquina 64 19,10% 

SANT PAU 2 Paraguaiana/Mexicana 1 50,00% 

 
Taula 5. Nacionalitats principals per sectors i percentatges.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

 
 

La comunitat marroquina té molta presència al barri de Can Puiggener. Concretament 

representa el 14,9% del total dels 

habitants del sector i el 44,1% del 

total d'estrangers. A la Serra, malgrat 

que sobre el total d’habitants de la 

zona només representen un 6,1%, són 

el 34,2% dels estrangers. La seva 

presència és també destacable al Sud i 

a la Creu de Barberà. No hi ha cap 

altra comunitat tan concentrada en un 

sector determinat de Sabadell com la 

marroquina a Can Puiggener. 
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Figura 6. Mapa de la distribució de la població d’origen marroquí a Sabadell per sectors.  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

La comunitat boliviana és força present a alguns sectors de la ciutat. A Ca n’Oriac més del 

4% de la població total del sector 

prové d’aquest país, cosa que 

representa el 26,24% del total dels 

estrangers de la zona. Quelcom similar 

succeeix a la Concòrdia, on els 

bolivians representen un 28,79% del 

total dels estrangers i un 3,95% del 

total de residents. La seva presència 

també és molt notable a Can 

Puiggener, la Creu de Barberà i Can 

Rull. 

Figura 7. Mapa de la distribució de la població 

d’origen bolivià a Sabadell per sectors. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 
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La comunitat equatoriana és molt present al sector Sud, on representa el 4,95% del total de 

la població i el 21,04% sobre els 

estrangers. A la Creu de Barberà són 

el 15,26% dels estrangers i el 3,04 

dels residents total. 

Figura 8. Mapa de la distribució de la població 

d’origen equatorià a Sabadell per sectors. 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de 

l’Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 

2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanmateix, en alguns sectors es fa notar la presència d'altres comunitats que també tenen 

una rellevància destacada al conjunt de Sabadell. En aquest sentit, al sector Centre la 

nacionalitat del Paraguai representa un 6% sobre el total d'estrangers en aquell sector. A Sant 

Oleguer la comunitat romanesa significa un 9,9% dels immigrants. Al sector de Sant Julià els 

colombians i els italians representen un 12,8% i un 10,2% respectivament, si bé cal precisar 

que es tracta d'un sector amb poca població nouvinguda. A Berard la nacionalitat italiana i 

argentina també signifiquen el 11,9% i el 8,06% respectivament sobre el total. A Gràcia la 

comunitat xinesa és força nombrosa i equival al 7,1% del total dels estrangers. A Can Feu el 

9,62% de la població estrangera és romanesa i al sector Sud un 8,11%. Per últim, a la Serra 
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també hi destaquen la comunitat gambiana i la romanesa amb un 15,4% i un 8,7% 

respectivament. 

La distribució de la població estrangera d’origen Europeu, permet analitzar l’assentament 

de la població des d’una perspectiva diferent. Com ja s’ha explicat al principi de l’informe, 

aquesta seria la immigració que es coneix com a invisible perquè els seus membre no són 

percebuts com a immigrants per la resta de població. A més a més, aquesta població segueix 

una dinàmica de distribució diferent a la de la resta d’estrangers. Segons els percentatges en 

relació als totals d’estrangers per 

sector, podem veure que el Centre 

(27,8%) i Gràcia (26,4%)4 són les zones 

amb més europeus, tot i que són 

sectors que en general acumulen molt 

poca població estrangera. Mentre que 

si s’observen els sectors de Can 

Puiggener i la Serra, es pot veure com 

el percentatge d’europeus és molt 

baix en una zona on la concentració de 

població estrangera és altíssima. Així 

doncs, es pot afirmar que la població 

europea es distribueix de manera 

inversament proporcional a com ho fa 

la resta dels estrangers de Sabadell. 

Figura 9. Mapa de la concentració de la població d’origen europeu a Sabadell per sectors. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Ajuntament de Sabadell a l'1 de juliol de 2010. 

                                                                 
4 El fet que el sector de Sant Pau també es trobi en la mateixa franja que els sectors de Centre i Gràcia és més atribuïble a un biaix 
estadístic degut a la poca població estrangera d’aquest sector (39 en total) que no a una dinàmica sociodemogràfica real. 
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2.3  L'ACCÉS DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A L'HABITATGE PROTEGIT 

Per a la realització d'aquest apartat s'han utilitzat les dades facilitades per VIMUSA, l'empresa 

d'Habitatges Municipals de Sabadell.  

En relació als habitatges de règim de lloguer, VIMUSA disposa de dos models. Per una banda, 

hi ha els Habitatges del programa de cessió, és a dir, una borsa de llars on els propietaris 

els cedeixen a VIMUSA perquè els lloguin amb unes condicions facilitades. Per l'altra, hi ha els 

Habitatges propis de lloguer, és a dir, llars que pertanyen a la pròpia VIMUSA i que són 

llogats a condicions més favorables. 

Segons dades de VIMUSA del primer trimestre de 2010, dels 89 habitatges del programa de 

cessió, 14 van ser llogats a persones d'origen estranger, el que representa un 15,73%. Pel què 

fa al programa d'habitatges propis de lloguer, dels 757 habitatges, 98 van ser llogats a 

estrangers, és a dir, un 12,95%. 

En relació als habitatges de compra, només s'han obtingut dades de dues promocions recents, 

també fetes per VIMUSA. La primera promoció va ser feta l'any 2009 al barri de Can Puiggener 

i de les 67 adjudicacions, 9 es van fer a persones d'origen estranger, xifra que representa el 

13,43%.  

De la promoció de l'any 2010, que s'ha fet al Poble Nou, de les 59 adjudicacions cap s'ha fet a 

una persona estrangera. En opinió de la tècnica de VIMUSA que va facilitar les dades:  

El fet que el 2010 no hi hagi hagut immigrats, no significa que no shagin apuntat o que no hagin 

entrat al sorteig. El problema és que les entitats que donen crèdit cada cop posen més problemes 

per deixar diners (ja sigui a població estrangera com d’aquí) i això fa que sigui cada cop més difícil 

accedir a l’habitatge de compra protegit. 
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EN SÍNTESI...  

 Els sectors que presenten una major concentració de població estrangera són: Can 

Puiggener (33,8%), Sud (23,5%) i Creu de Barberà (19,9%). 1 de cada 3 residents de Can 

Puiggener és d'origen estranger i 1 de cada 4 prové del Marroc. Es pot parlar, doncs, de 

sobrerepresentació en el territori i risc de guetització. 

 Els sectors que concentren més població immigrada en relació al conjunt de la ciutat 

són: la Creu de Barberà (15%), Ca n'Oriac (11%), Can Rull (8,7%), Sud (8,4%) i Can 

Puiggener (8,3%). Només en aquests 5 sectors ja hi resideixen el 51,5% del total dels 

estrangers de Sabadell. Les nacionalitats més majoritàries presents als diversos sectors 

concorden amb les nacionalitats majoritàries al conjunt de la ciutat. 

 Les persones originàries del Marroc representen el 44% del total d'estrangers de Can 

Puiggener i el 34,2% de la Serra. No hi ha cap altra comunitat tan concentrada en un 

sector determinat de Sabadell com passa amb la marroquina a Can Puiggener. 

 La nacionalitat boliviana representa un 28,7% del total dels estrangers de la Concòrdia i 

el 26,2% dels de Ca n'Oriac. Al sector Sud, el 21% de la població és d'origen equatorià. 

 Les persones originàries d’Europa representen el 27,8% del total d'estrangers del Centre i 

el 26,4% de Gràcia. la població europea es distribueix de manera inversament 

proporcional a com ho fa la resta dels estrangers de Sabadell. 

 VIMUSA compta amb dos programes de lloguer d’habitatges: l’habitatge propi al qual hi 

ha accedit un 15,7% de persones estrangeres. I, el programa de cessió que fan els 

particulars al qual hi ha accedit un 13% més de persones d'origen estranger.  

 De la promoció d'habitatge de compra, un 13,4% s'han adjudicat a estrangers. 


