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BLOC-3  TREBALL 

La informació relacionada amb el món del treball s’ha obtingut a partir de les dades de 

l'Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya i del Vapor Llonch de l'Ajuntament de 

Sabadell. Com en l’informe realitzat a 2006, les dades obtingudes són limitades i no permeten 

conèixer la realitat completa i complexa de població estrangera que, tot i trobar-se sense 

permís de treball i, per tant, en una situació d’irregularitat legal, tenen algun tipus 

d’ocupació. Tal com s’ha dit en l’apartat de metodologia, aquesta manca d’informació 

constitueix una limitació d’aquest diagnòstic. 

ANÀLISI ESTADÍSTICA  

3.1  CONTEXT ACTUAL 

La població de la ciutat de Sabadell es troba immersa en una greu situació de crisi 

econòmica. Aquesta situació es reflecteix en unes xifres d'atur molt elevades. Segons dades 

de l'Observatori del Treball de la Generalitat de Catalunya (OTG), al setembre de 2010 hi 

havia 18.1281 persones aturades. 

El nombre d'aturats a la ciutat ha augmentat de manera molt rellevant des de gener de l'any 

2008, coincidint amb el període d'expansió de la crisi. Tal i com es pot observar (Gràfic 12), 

aquesta pujada s'ha prolongat ben bé fins a principis del 2010, marcant un nou punt d'inflexió 

a partir del qual sembla que el nombre de persones sense feina es redueix, però, molt 

lentament i a un ritme molt inferior del mantingut durant l'etapa de creixement. 

                                                                 
1 Generalitat de Catalunya. Observatori del Treball. http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html 
Consulta: 27-10-2010. 

http://observatorideltreball.gencat.cat/ObservatoriDelTreball/default.html
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A Sabadell, el 15% 

del total dels aturats 

són de procedencia 

estrangera 

 

Gràfic 12. Evolució de l'atur a Sabadell (gener de 2005-setembre de 2010).  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball a l'1 de setembre de 2010. 

 

Del total de 18.128 aturats, 2.801 són persones estrangeres, xifra que representa un 15,4% 

sobre el total. L'evolució del nombre d'estrangers aturats presenta 

diferències respecte al conjunt de persones sense feina de la ciutat. Si 

bé la pujada més pronunciada també es dóna a partir de l'any 2008, la 

població immigrada presenta una dinàmica d'ascens pròpia que es dóna 

a partir de 2005. En canvi, i de la mateixa manera que succeeix amb la 

població autòctona, és a partir de gener de 2010 que s’observa un 

lleuger descens del nombre de persones estrangeres en situació d’atur, si bé es tracta d'una 

davallada molt poc pronunciada. 

Una altra dada rellevant és que mentre per a la població de Sabadell l'atur s'ha doblat durant 

aquest període, per a la població estrangera s'ha multiplicat pràcticament per sis, passant 

dels 500 aturats als prop de 3.000. 
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Mentre la població 
autóctona multiplica per 

2 el nombre d’aturats des 

del 2008  

La població estrangera el 

multiplica per 6 des del 

2005 

69%

31%
Homes

Dones

 

Gràfic 13. Evolució del nombre d'aturats estrangers a Sabadell (gener de 2005-setembre de 2010).  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball a l'1 de setembre de 2010. 

 

La població estrangera aturada presenta algunes particularitats rellevants. En aquest sentit 

s'observa que la població masculina aturada és molt 

superior a la femenina. Els homes sense feina 

representen el 68,8% del total d'aturats, cosa que 

significa que la població masculina està sobreaturada. 

Gràfic 14. Distribució dels estrangers aturats a Sabadell en relació 
al sexe.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del 

Treball a l'1 de setembre de 2010. 

 

Aquesta dada difereix molt en comparació amb la població autòctona, que té més població 

femenina aturada. Així, l'atur femení autòcton representa el 51,7% del total. En total, sumant 

població autòctona i estrangera, el nombre d'homes estrangers aturats fa que pel conjunt de 

ciutat hi hagi més homes que dones aturades, si bé la diferència no és pronunciada. 
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També és important analitzar la població aturada en funció de la franja d'edat. La franja 

d'edat que concentra més població aturada és la que va dels 30 als 39 anys, amb un 

percentatge del 44,5%. 

 

Gràfic 15. Distribució de la població estrangera  aturada a Sabadell en relació a l'edat.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l’Observatori del Treball a l'1 de setembre de 2010. 

 

Les dades obtingudes són força similars a les de la població autòctona al llarg de les diverses 

franges d'edat, a excepció de quan s'arriba als de majors de 50 anys, on la població autòctona 

presenta valors molt més elevats que l’estrangera.  

Un altre aspecte analitzat és el de la població estrangera aturada en funció del sector 

econòmic. Pràcticament una de cada dues persones aturades treballava al sector serveis. 

També és molt destacable que aproximadament una quarta part el 28,7% de persones que 

estaven ocupades al sector de la construcció. Per contra, altres sectors econòmics com 
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1 de cada 2 persones 

estrangeres aturades 
treballava al sector de 
serveis. 

1 de cada 4 ho feia a la 

construcció 

l'agricultura, amb molt poca rellevància en l'economia productiva de la ciutat, concentren 

menys d'un 2% d'aturats. 

 

Gràfic 16. Distribució dels estrangers aturats a Sabadell per sector econòmic.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball a l'1 de setembre de 2010. 

 

En comparació a la població autòctona, les dades no difereixen massa. El sector serveis 

també és el que concentra més persones aturades, però a diferència del que passa amb la 

població estrangera, la industria és el segon sector amb més desocupats en detriment de la 

construcció que passa a ser el tercer. Els aturats del sector agrícola també són molt 

minoritaris. 

3.2  LA CONTRACTACIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA  

3.2.1  Contractació temporal i indefinida 

Les dades sobre contractació han estat facilitades pel Vapor Llonch i es corresponen al segon 

trimestre de l'any 2010. 
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La majoria de les persones contractades a Sabadell ho han estat de manera temporal. 

Concretament, el 88,4% del total de persones que ha trobat feina ho ha fet temporalment. 

Aquesta dada no difereix en funció de l'origen de les persones, ja que tant autòctons com 

estrangers són contractats de manera temporal en percentatges molt similars. Fins i tot, les 

persones estrangeres han aconseguit contractes indefinits amb una major proporció (12,5%) 

que els autòctons (11,35%). 

Aquestes dades són molt similars a les reflectides a l’informe del 2006. Els contractes 

temporals també eren majoritaris i es situaven al voltant del 90%. Tanmateix, en aquell 

període era la població autòctona la que presentava uns contractes indefinits lleugerament 

superiors als dels estrangers (12,7%  i  9,8% respectivament). 

Si s’observen les dades de contractació de la població d’origen estranger en funció del sexe, 

es pot veure com el 62,8% de les persones estrangeres contractades al 2010 són homes2. 

Aquesta major contractació d’homes pot respondre a que, com s’ha pogut veure, els homes 

estrangers aturats corresponen quasi al 70% del total de la població estrangera aturada. 

3.2.2  Distribució de la població estrangera i amb nacionalitat espanyola per sectors 

ocupacionals 

Pel què fa a la contractació de la població estrangera per sectors d'activitat, durant el segon 

trimestre de 2010, destaca el sector serveis per sobre la resta, concretament amb més del 

73%. L'altre sector on es contracta prop del 20% és el de la construcció. Per altra banda, 

l'agricultura i la indústria representen dos sectors poc propicis per a la contractació de 

treballadors estrangers.  

 

                                                                 
2 Informació facilitada pel Vapor Llonch en relació al total de contractacions de persones d’origen estranger realitzades al 2010. 
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Gràfic 17. Distribució dels estrangers contractats a 
Sabadell per sector econòmic.  
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Vapor 
Llonch del 2n trimestre de 2010. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3.2.3  Nivell de formació de la població contractada 

El perfil formatiu de la població estrangera aturada és molt divers. Segons dades de l'OTG de 

setembre de 2010, dos de cada tres aturats estrangers té el nivell de formació, estudis 

secundaris (FP i batxillerat), seguit del 16% que té els estudis primaris complerts i el 13% que 

no els té finalitzats, fet que situa un 29% de la població estrangera amb un nivell de formació 

més aviat baix. 
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Gràfic 18. Distribució de la població estrangera aturada a Sabadell per nivell de formació.  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Observatori del Treball a l'1 de setembre de 2010. 

 

En aquest sentit, la contractació feta, al segon trimestre de 2010, correlaciona amb la 

situació formativa de les persones estrangeres aturades. El 65% dels contractats forma part de 

la categoria estudis secundaris i prop del 14% dels contractats tenen estudis primaris 

complerts. El tercer col·lectiu més contractat és el de persones sense estudis.  

 

Gràfic 19. Distribució dels estrangers contractats a Sabadell per nivell de formació.  
Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Vapor Llonch del 2n trimestre de 2010. 

 

3.3  LA POBLACIÓ ESTRANGERA ATESA AL SERVEI MUNICIPAL D’OCUPACIÓ VAPOR LLONCH 

El Vapor Llonch és el servei que aglutina les polítiques a favor de l'ocupació i el 

desenvolupament econòmic de l'Ajuntament de Sabadell des de l'any 1991. En l'actualitat no 
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es desenvolupen activitats específiques per a la població estrangera, sinó que aquest 

col·lectiu s'integra als serveis que ja existeixen.  

El 35,% dels usuaris del Vapor Llonch són d'origen estranger. Així, el servei d'Intermediació Laboral ha 

atès durant, el primer semestre de 2010, 2.522 persones, 883 de les quals eren d'origen estranger. El 

percentatge d'usuaris immigrants l'any 2008 era del 49%, aquestes dades indiquen que en dos anys 

s’ha registrat una baixada de 14 punts percentuals. (Vapor Llonch 2010) 

El nombre de població estrangera usuària del Vapor Llonch ha anat variant en el decurs dels 

darrers deu anys. L’informe de 2006 evidenciava, entre els anys 2000-2004, un creixement 

exponencial que posteriorment s’ha mantingut fins el 2008. A l’actualitat hi ha una davallada 

important. Aquesta davallada és atribuïble a l’estancament demogràfic i al retorn als seus 

països d’origen de moltes persones que no han aconseguit trobar feina degut a la crisi 

econòmica. 

Any % 

2000 6% 

2004 28% 

2008 49% 

2010 35% 

Taula 6. Evolució de la població estrangera atesa al Vapor Llonch 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades facilitades pel Vapor Llonch 

 

3.4  AUTOOCUPACIÓ DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA A SABADELL 

Les dades més rellevants sobre l’autoocupació són les relacionades amb comerç. S’analitza la 

distribució de les diferents activitats econòmiques regentades per població estrangera a 
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Sabadell l’any 2010, i s’especifica l’origen d’aquesta població i com l’activitat econòmica es 

distribueix en els sis districtes municipals. Les dades s’han extret a partir de la informació 

corporativa que ha cedit l’Ajuntament de Sabadell, en concret la Regidoria de Comerç i 

Turisme. 

3.4.1  Tipologia de les activitats econòmiques 

Les diferents activitats econòmiques s'han distribuït en 5 grans grups segons la seva tipologia. 

El primer agrupa diversos d'establiments del tipus basars o botigues de roba, calçat, etc. 

Aquest grup està format bàsicament per comerços regentats per població estrangera d'origen 

xinès i és la principal activitat dels estrangers a la ciutat. Concretament, el 43,5% dels 

establiments regentats per estrangers són d'aquest tipus. 

El segon grup és el dels locutoris. Aquest sector bàsicament ocupa població d'origen àrab. Un 

altre grup és el relacionat amb la restauració: bars, cafès i restaurants, que concentra molts 

establiments regentats per xinesos (46,8%) tot i on també hi destaquen els sud-americans 

(28,1%). 

Un quart grup és el dels comerços específics d'alimentació com fleques, carnisseries, etc. En 

aquest grup hi destaquen els establiments regentats per persones d'origen àrab. Molts d'ells 

són carnisseries on la comunitat musulmana compra menjar “halal”, carn d’animals que han 

estat sacrificats d'una determinada manera seguint els seus propis rituals religiosos. El darrer 

sector és l'específic de perruqueries i centres d'estètica. Aquest grup és el que concentra 

menys establiments (un 5% del total de comerços) però també hi destaquen els regentats per 

àrabs que, específicament, són perruqueries masculines. 
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1 de cada 2 
establiments 
regentats per 
estrangers pertany a 
la comunitat xinesa 

  Activitat    

Nacionalitat 
Basars/ 

Botigues 
diverses 

Locutori 
Serveis 

restauració 
Botiga  

alimentació 

Perruqueries/ 
centres  
estètica 

Total 
 

% 

Xinesa 53   15 4   72 51,4 

Àrab 3 10 4 16 4 37 26,4 

Urdú 1     4   5 3,5 

Sudamericana 1 1 9 1 1 13 9,2 

Europea 3   4 1 2 10 7,1 

Africana       3   3 2,1 

TOTAL 61 11 32 29 7 140 100 

Taula 7. Tipologia d'activitat econòmica segons l'origen. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sabadell 
a l'1 de gener de 2010. 

 

Un examen de les dades de la taula anterior mostra que un de cada dos establiments 

regentats per estrangers pertany a la comunitat xinesa. Com s'ha 

especificat abans, destaquen sobretot els basars i botigues (73,6%) i 

els restaurants (20,8%). Així, les persones estrangeres d’origen xinès, 

malgrat ser la cinquena nacionalitat en número a Sabadell i, amb 

només un 3,6% sobre el total de població estrangera, concentren un 

volum molt elevat de negocis i establiments. 

La segona comunitat amb importància pel què fa al volum d'establiments, amb un de cada 

quatre comerços regentats per estrangers a la ciutat, és l’àrab. Com ja s'ha pogut observar, 

destaquen sobretot les botigues d'alimentació (43,2%) i els locutoris (27%). 

El tercer col·lectiu amb importància és el dels sud-americans però a força distància en relació 

als dos primers. Els establiments regentats per sud-americans representa el 9,2% sobre el 
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total, d'entre els que destaquen els serveis de restauració amb un 69,2%. És interessant veure 

com la comunitat sud-americana, malgrat ser molt nombrosa a Sabadell, regenti tan pocs 

establiments en especial si es compara amb la xinesa que, com s'ha pogut veure, és molt 

menys nombrosa.  

Els altres col·lectius d'estrangers amb establiments a la ciutat tenen molts menys comerços. 

Els europeus concentren un 7,1%, seguit d'urdús amb un 3,5% i els africans un 2,1%. 

3.4.2  Distribució al territori de les activitats econòmiques regentades per població 

estrangera 

Els establiments comercials regentats per població estrangera no es concentren en una única 

zona de la ciutat, sinó que es distribueixen en els diversos districtes de Sabadell de manera 

força equitativa.  

El districte que concentra més establiments és l'1, -Centre i Sant Oleguer-. En aquesta zona 

s'hi concentren el 22,1% dels negocis dels estrangers de la ciutat, i hi destaquen especialment 

els basars i botigues diverses.  

El districte 2 -Creu Alta, Can Puiggener i Togores-, concentra el 17,8% dels comerços de la 

ciutat. En aquesta zona hi ha diversos tipus d'establiments tot i que hi prevalen botigues 

d'alimentació, basars i serveis de restauració. 

Al districte 3 -Ca n'Oriac, Nord i Sant Julià-, s’hi ha troba el 20% dels establiments de la 

ciutat. En aquesta zona hi destaquen molt especialment els basars i botigues diverses ja que 

signifiquen quasi un de cada dos comerços existents. 

El districte 4 -Concòrdia, Can Rull i Berard- és el segon amb més establiments a la ciutat. De 

la mateixa manera com passa amb el districte 3, concentra el 21,4% % dels comerços 
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regentats per estrangers on el 50% són basars. En aquest cas també hi destaquen els serveis 

de restauració. 

Al districte 5 -Gràcia, Can Feu i Oest-, és on hi ha menys establiments, sobretot en relació a 

la resta de ciutat. Aquesta zona només té el 2,8% del total de comerços regentats per 

estrangers. També és l'únic districte que no disposa d'un locutori. 

El darrer districte del que es tenen dades és el 6 -Creu de Barberà, Sud i Sant Pau-. En 

aquest districte s'hi concentra el 15,7% dels establiments comercials de la ciutat. Hi 

destaquen de manera rellevant  els Basars i les botigues d'alimentació.  

  Districtes   

Activitats 1 2 3 4 5 6 Total 

Basars/ 
Botigues diverses 

18 6 13 15 1 8 61 

Locutori 2 4 1 3   1 11 

Serveis restauració 6 6 7 8 1 4 32 

Botiga alimentació 4 7 6 3 1 8 29 

Perruqueries/ 
centres estètica 

1 2 1 1 1 1 7 

TOTAL 
31 25 28 30 4 22 140 

Taula 8. Tipologia d'activitat econòmica segons la distribució en districtes. 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Regidoria de Comerç de l'Ajuntament de Sabadell a l'1 de gener 
de 2010. 
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3.5  PROGRAMA DE RENDA MÍNIMA D’ÍNSERCIÓ 

Han augmentat les persones beneficiàries de la Renda Mínima d’Inserció (RMI) al conjunt de la 

ciutat i, proporcionalment, també ho han fet les persones d’origen estranger.  

“La RMI és una acció de solidaritat de caràcter universal envers els ciutadans i ciutadanes amb 

greus dificultats econòmiques i socials amb el propòsit d'atendre les necessitats bàsiques per 

viure en societat, amb els recursos convenients per mantenir-se i per afavorir-ne la inserció o la 

reinserció social i laboral.3” 

 

Gràfic 31. Evolució de la prestació de la RMI al total de beneficiaris i als beneficiaris estrangers (1er 

Trimestre de 2009-segon trimestre de 2010).  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Sabadell 

a l'1 de juliol de 2010. 

 

Des del primer trimestre del 2009, el nombre de persones estrangeres beneficiàries del 

Programa de la RMI ha passat de 203 a 638. Això significa un increment del 214% en poc més 

d’un any i mig. En aquest mateix període, l’increment del total de beneficiaris ha estat del 

74%. Aquestes dades reflecteixen la situació de vulnerabilitat del col·lectiu estranger en el 

període de greu crisi econòmica. Actualment les persones d’origen estranger representen el 

29,16% del total. 

 

                                                                 
3 Generalitat de Catalunya. Renda Mínima d’Inserció. http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=2271 Consulta: 
28-12-2010. 
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DESCRIPCIÓ I VALORACIÓ DE LES APORTACIONS FETES PELS DIFERENTS AGENTS 

SOCIALS 

SITUACIÓ ACTUAL DE LA POBLACIÓ ESTRANGERA DE SABADELL EN EL SECTOR DEL TREBALL 

Els agents socials destaquen que la situació actual de la població immigrant a Sabadell és 

difícil degut a la crisi econòmica i el nivell d’atur existent. En aquest sentit, una de les 

persones estrangeres participants en els fòrums manifesta que: 

Uno de cada tres immigrantes está en paro, realizamos los trabajos de menos cualificación, 

somos las más afectadas por la crisis. Nuestra situación ha empeorado. 

La visió què en els darrers cinc anys la situació ha empitjorat és generalitzada entre els 

agents consultats.  Les raons esgrimides per justificar aquesta opinió deriven en la seva major 

part de la situació de crisi. Així, a més de l’augment de la població estrangera aturada, 

s’esmenta que els sous també han anat a la baixa i que s’experimenten situacions 

considerades d’explotació, on es treballa per un salari molt baix perquè és l’únic al que es té 

accés. 

Una part dels agents considera que és la població estrangera la que realitza les feines que 

requereixen menys qualificació, encara que els treballadors que les duguin a terme estiguin 

formats acadèmicament. Una altra part, que es percep com a poc formada, i creu que 

aquesta condició, en la situació actual de crisi econòmica, els deixa en una situació laboral 

molt feble. 

La situación actual del colectivo immigrante en el sector del trabajo es muy lamentable, porque 

muchos estamos menos cualificados y las demandas anteriormente requeridas no precisaban 

mucha [formación], no como ahora. 
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D’aquesta frase es poden extreure dues reflexions: la primera, la percepció que ha augmentat 

la competència per llocs de treball poc qualificats. En anys anteriors la població estrangera 

podia fer feines a les que en gran proporció només es presentaven persones immigrants per 

fer-les. Amb la crisi econòmica i la destrucció de llocs de treball, una part de la població 

autòctona “torna” a voler accedir a aquestes feines. La segona reflexió és que actualment i 

potser, entre altres, degut a aquest augment de la competència, es requereix més formació 

per accedir a llocs de treball que en anys anteriors en demanaven menys. Com s’ha vist en 

l’apartat de formació, el nivell formatiu de la població estrangera en general a Sabadell no és 

elevat, el que suposa un entrebanc afegit a l’hora de poder accedir a un lloc de treball. 

Un darrer aspecte esmentat pels agents socials és la situació legal en la que queda la població 

estrangera aturada. Com va expressar una de les persones estrangeres presents en un dels 

fòrums organitzats: 

Hace cinco años sólo te quedabas sin trabajo, pero ahora, con la nueva Ley de Extranjería, has de 

volver a tu país.  

La mateixa persona complementava aquesta visió dient: 

 Si no trabajas te quitan el permiso de residencia. Tampoco podemos volver a nuestro país, o ir a 

otro, porque al volver, dependiendo del convenio, hay permisos de trabajo que ya no valen.  

La pèrdua de treball condueix a la pèrdua de la residència, el que implica irregularitat legal o 

tornada al país d’origen. En ocasions aquesta situació encara es veu empitjorada de la 

manera que una altra persona estrangera explica: 

La situació ha empitjorat molt en els darrers dos anys. Els que havien perdut la feina s’han quedat 

sense prestació d’atur o d’altres subsidis i tenen dificultats per pagar les hipoteques. 
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Així, hi ha una part de la població estrangera que a la pèrdua de la feina i a la pèrdua de la 

residència sumen la pèrdua de les seves propietats i el manteniment dels deutes que havien 

assumit per adquirir-les, amb el què la situació en la que acaben és pitjor que aquella en la 

que van arribar.  En aquestes condicions, no és estrany que un dels comentaris en el fòrum 

fos: 

Antes no teníamos papeles, pero teníamos ilusión y trabajo. Ahora tenemos papeles, pero no 

tenemos ni trabajo ni ilusión. 

APORTACIONS DEL FET MIGRATORI AL SECTOR DEL TREBALL DE SABADELL 

Una de les principals aportacions que fa la població immigrada al món del treball, i que els 

agents socials posen de manifest, és el de rejoveniment, donat que la major part de la 

població estrangera és jove. També es considera que s’ha aportat mà d’obra sense 

qualificació, però també qualificada, com poden ser metges i tècnics, i que tot plegat ha 

contribuït al creixement econòmic que s’ha donat a Sabadell i a Espanya. Quant el 

creixement econòmic, es posa l’èmfasi en les aportacions fetes a la seguretat social 

provinents de la població estrangera. 

Es considera tanmateix que el col·lectiu immigrant també aporta emprenedoria, empenta per 

buscar diferents possibilitats de treballar a partir de l’autoocupació.  

Per últim, es valora el treball realitzat per les dones estrangeres, específicament aquell en el 

què es dediquen a tenir cura de persones malaltes, grans o infants. Fet que ha facilitat que 

les dones autòctones poguessin dedicar-se a treballar fora de casa. 
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DISCRIMINACIÓ I PREJUDICIS VERS LA IMMIGRACIÓ DINS EL SECTOR DEL TREBALL 

La següent frase, extreta d’uns dels fòrums que es van realitzar, resumeix les principals raons 

de discriminació i prejudici existents en l’actualitat percebudes pels participants: 

Creen que ser inmigrante es no tener cualificación, que debemos aceptar peores condiciones de 

trabajo y menor remuneración, y...en la actualidad que debemos marcharnos y dejar nuestro 

puesto de trabajo a un autóctono. 

Es manté doncs, tal com apareix en altres informes, l’estereotip que associa població 

estrangera i població poc qualificada. I el de població amb condicions laborals desfavorables 

en comparació de la població autòctona. A més, la situació de crisi econòmica actual 

accentua la percepció de que el col·lectiu immigrant ha de deixar espai laboral a l’autòcton 

ja que, pel fet de ser d’aquí, tenen més dret a accedir-hi. En general, la percepció és que, 

ara més que mai, degut a la crisi, la població estrangera suposa un problema afegit a la greu 

situació que el país viu. Val a dir que aquestes creences vehiculen un ràpid creixement de la 

xenofòbia. 

Es percep també com a discriminatori el fet que per accedir a l’administració pública faci 

falta la nacionalitat espanyola i que, per a determinades nacionalitats, és molt difícil i costós 

convalidar els títols acadèmics obtinguts en els països d’origen. 

En canvi, i en el cantó positiu, es valora que pràctiques com la del Ramadà a la feina no 

suposen ser discriminat pels companys.   
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PROPOSTES DELS AGENTS SOCIALS PER MILLORAR LA INSERCIÓ LABORAL DE LA POBLACIÓ 

IMMIGRANT 

Els agents socials proposen no condicionar la renovació del permís de residència i treball als 

mesos de cotització a la Seguretat Social, en l’últim any anterior al dia de renovació. I oferir, 

per tant, vies a la població estrangera per poder mantenir-se legalment al país tot i estar en 

situació d’atur. Una de les possibles maneres per fer-ho que es proposen és valorar els 

esforços que el col·lectiu estranger fa per a la participació ciutadana. 

Una altra de les propostes fetes és la de possibilitar l’accés a l’administració pública de la 

població estrangera, així com que la màxima que a igual treball, igual salari, ha d’aplicar-se 

també al col·lectiu immigrant. 

EN SÍNTESI... 

 

 L'atur de la població estrangera s'ha multiplicat pràcticament per 6 des de gener de 

2005. El 15,4 del total dels aturats són d’origen estranger (2.801 persones ), dels quals el 

68,8% són homes. Els agents socials destaquen que la crisi econòmica ha agreujat la 

situació laboral de la població immigrant: l’atur en aquest col·lectiu ha pujat, els seus 

sous han baixat i les feines a les que accedeixen són de baixa qualificació, ja sigui per la 

seva condició d’immigrant o perquè estan poc formats. 

 La situació d’una part de la població immigrant ha empitjorat sensiblement en relació a 

la que tenien quan van arribar a Sabadell, ja que a la pèrdua de la feina i de la 

residència, hi sumen la pèrdua del seu habitatge i dels deutes que han assumit per 

adquirir-lo. Segons la legislació vigent, la pèrdua del lloc de treball condueix a la pèrdua 

de la residència, el que els aboca a la irregularitat legal o a tornar al país d’origen. 
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 2 de cada 3 persones estrangeres aturades tenen un nivell formatiu corresponent als 

d’estudis secundaris. Mentre que 2 de cada 3 persones contractades tenen un nivell 

formatiu corresponent a educació general bàsica. L’augment en la competència pels llocs 

de treball poc qualificats, i la demanda de més formació per accedir-hi, són 

conseqüències de la crisi laboral i suposen dificultats afegides perquè la població 

immigrada pugui trobar feina. 

 El 44,5% de la població estrangera aturada té una edat compresa entre els 30 i els 39 

anys. Segons els agents socials, el fet migratori ha aportat un rejoveniment de la 

població activa, emprenedoria, mà d’obra nova, tant qualificada com sense qualificar i 

aportacions econòmiques a la seguretat social. 

 Entre la població estrangera, el 87,4% dels contractes són temporals, i només el 12,5% 

són indefinits  

 Pràcticament 1 de cada 2 persones aturades treballava al sector serveis. I, 1 de cada 4 al 

sector de la construcció. Mentre que el 73% de les persones contractades ho són dins el 

sector serveis, i el 20% de la construcció. La cura que les dones immigrades fan de 

persones malaltes, grans o infants, permet que la dona autòctona pugui dedicar-se a 

treballar fora de casa. 

 1 de cada 3 usuaris del Vapor Llonch és d'origen estranger. Malgrat que aquestes dades 

ho desmenteixen, s’accentua la percepció de que el col·lectiu immigrant ha de deixar 

espai laboral a l’autòcton. 

 El 43,5% dels establiments regentats per estrangers són basars o altres tipus de botigues 

comercials. La comunitat xinesa regenta el 51,4% dels establiments estrangers de la 

ciutat. Els districtes 1, 4 i 3 són els que concentren més establiments regentats per 
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estrangers. 

 El col·lectiu immigrant considera discriminatori que per accedir a l’administració pública 

faci falta la nacionalitat espanyola, així com les dificultats existents  per convalidar els 

títols acadèmics obtinguts en els països d’origen. 


