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1. INTRODUCCIÓ

1.1. Visió histórica de la ciutat de Sabadetl

La ciutat de Sabadell és, juntament amb Terrassa, la capital de la comarca del Valles

Occidental. El municipi representa poc mes d'un sis per cent del territori d'aquesta comarca,

amb una superficie de 36.5 km2. La població de la ciutat és de 200.723 habitants i la densitat és

de 5102 hab./km2- l'any 2005. Situada a 190 metres d'altitud, i a 20.6 km de la ciutat de

Barcelona, Sabadell s'aixeca darrera la serralada del Litoral, sobre la fossa tectónica del Valles.

El riu Ripoll voreja de nord a sud Test de la ciutat, fins a desembocar al riu Besos.

El desenvolupament de la ciutat de Sabadell va iniciar-se al segle XII en un moment historie que

facilitava la concentrado de la població en l'antic nucli d'Arraona. Comptava amb extensions

suficients peí conreu que possibi lita ven una agricultura intensiva i el desenvolupament de

tasques manufactureres, aprofitant la forca del riu Ripolt. Aquest va ser el primer pas perqué es

desenvolupés amb major facilitat l'activitat agrícola i mes tard la industria textil i la industria

paperera. Aviat, Sabadell va esdevenir un nucli important, afavorit per la xarxa de camins que la

travessava i que afavoria el tránsit constant de població i mercaderies.

A partir del segle XIV, la ciutat de Sabadell va anar perdent Texclusiu carácter agrícola i

comercial inicial, i va anar especialitzant-se, cada vegada mes, en la nova manufactura texti l ,

representada en aquells moments peí molins drapers, situats encara avui ais marges del riu

Ripoll. Va ser a mitjans del segle XVI quan la industria textil va assolir la sobirania económica de

la vila. Amb la progressiva introducció deis models de producció capitalista i de l'energia de

vapor a partir del 1830, els petits nuclis manufacturers esdevingueren fabriques. Aquest procés

seria l'element dinamitzador de la ciutat en aquella época.
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A inicis del segle XX Sabadell es trobava entre les cinc ciutats catalanes amb major volum de

poblado, amb uns 23.000 habitants. El fort ritme de creixement va portar a duplicar la població

durant el primer decenni del segle, de manera que va passar a esdevenir la segona ciutat mes

habitada de Catalunya.

Durant la postguerra i fins al 1975, es va comencar a diversificar l'economia. Mentre que la

industria textil comencava a teñir greus problemes per la manca de matéries primeres i les

dificultáis del manteniment de la maquinaria obsoleta, es va iniciar el creixement de la industria

metal-lúrgica i mecánica. Sobretot durant la década deis cinquanta i deis seixanta, aquesta

diversificado i expansió económica va esdevenir la base d'una forta immigració. La manca de

control urbanístic de Tadmínistració del moment facilitava l'especulació, alhora que provocava

un creixement desordenat i una pérdua d'identitat. Malgrat tot, aquests anys van suposar l'inici

d'una gran transformado pera la ciutat. En aquesta línia, l'any 1991, el nombre de persones que

treballaven al sector terciari superava el deis sectors primari, la industria i la construcció; la

industria metal-lúrgica lleugera i la de components eléctrics assolien un pes ¡mportant en

l'ocupació; i en el sector servéis, els sectors que mes ocupacio generaren van ser el comerc i les

institucions financeres, seguits deis nous servéis a les empreses.

L'aparició deis ajuntaments democrátics va propiciar l'aparició de mesures d'ordenació

urbanística. Aquest fet, juntament amb L'estabilització de la població i la profunda

transformació de l'activitat económica, va permetre l'aprofundiment deis espais urbans encara

no construíts i deis que ocupaven antigües industries. D'aquesta manera es dotava a la ciutat de

nous espais lliures i equipaments públics que milloraven la qualitat urbanística de la mateixa.

El trasllat de la industria cap ais poligons de les rodalies ha facilitat la terciarització de la ciutat

central. Aquest fet es tradueix en la revalorizació del centre historie com a espai relacional on

es combinen residencia, comerc, servéis i cultura; igualment ha suposat un seguit d'operacions

urbanistiques com el nou Eix Maciá, el Pare de Catalunya i l'ordenació del Pare Taulí, entre
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altres. A mes, en l'esfera d'influéncia de Sabadell, el Valles Occidental, han aparegut la

Universitat Autónoma de Barcelona, el Pare Tecnológic, el Centre de Tecnología Aplicada i el

Laboratori General d'Assaig i Investigado.

1.2. Els fluxos migratoris de Sabadetl i el creixement de la ciutat

Tal i com hem destacat, la industrializado va ser un factor d'atracdó de má d'obra i, per

tant, de creixement de la ciutat. Aquest fenomen va comencar amb l'arrencada industrial, a

partir del segon tere del segle XIX, i va aconseguir transformar la vila en una ciutat que l'any

1900 rondava els 23.000 habitants, el 1950 els 60.000 i l'any 1980 els 190.000. No cal dir que

aquest creixement demográfic té una forta relació amb els fluxos migratoris de persones que

varen arribar a la ciutat de forma progressiva i cada cop d'orígens mes diversos.

Les migracions de la major part del segle XX eren interiors, inicialment de població provinent

de pobles de la mate i xa comarca o de comarques properes, en un procés d'urbanització de

població rural paral*leí al que succeía en altres ciutats catalanes. Progressivament, pero, s'hi va

anar sumant població procedent de l'Aragó i el País Valencia i en menor grau de Murcia. Així, el

1925 la població nascuda fora de Catalunya ja representava el 16% (Deu, 1990). No va ser fins el

1950 quan van guanyar presencia els contingents de Murcia i Andalusia. Els anys amb mes pressió

immigratória van ser entre 1960 i 1975. El balanc d'aquestes migracions es fa evident si tenim

en compte que l'any 1981, el 52% deis sabadellencs i sabadellenques no havien nascut a la

ciutat, és a dir, amb una població de 186.123 habitants, 97.556 havien nascut en altres

poblacions.

Les migracions que rebia Sabadell en el passat tenien com a objectiu la societat industrial. Els i

les immigrants partien generalment d'una societat agraria preindustrial, caracteritzada per la

familia tradicional i les dures jornades de treball, amb els riscos de males collites, caiguda deis
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preus agrícoles, etc. Aqüestes persones identificaven la ciutat amb un espai on podien trobar

noves oportunitats, on es convertien en classe obrera amb un horari preestablert i un setmanal

assegurat, i on l'esperanca de millorar les seves condicions de vida es podia fer realitat.

La situació ara ha canviat. Les migradons que rep actualment Sabadell, les de fináis del segle XX

i les del recentment estrenat segle XXI, ja no teñen com a objectiu prioritari la societat

industrial, sino en el context de la societat de la informado, en que la ciutat també está

immersa. ELs i les immigrants que rebem actualment provenen majoritáriament de paVsos en vies

de desenvotupament económic, i busquen també noves oportunitats per millorar les seves

condicions de vida ais paVsos mes industrialitzats, del qual es té una imatge probablement

idealitzada.

Així dones, cal ser conscients que sovint apliquem l'etiqueta d'immigrant a persones amb

procedéncies i motivacions molt diferents i que el significat d'aquesta paraula ha variat pels

sabadellencs i sabadellenques amb el pas del temps. Si abans tes persones immigrants eren

homes i dones andalusos, murcians, extremenys... ara, generalment es tracta de persones

equatorianes, marroquines, bolivianes, romaneses....
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Tots som immigrants: breu resum de I1 evo ludo de la poblado de Sabadell

Any Habitants Migracions

1850

1860

1900

1920

1936

1950

1960-61

1962

1964

1966

1968-67

1975

1980

1990

2000

2005

5.833

14.240

23.375

37.529

50.037

60.000

105.152
superareis 100.000

fita histórica

112.416

128.412

140.601

150.298
fita htca.

182.926

190.183

192.142

184.542

200.000
fita histórica

Primera migració interior provinent de la Catalunya central i
pinnenca.

en 10 anys la poblado es triplica

Segona migració provinent fonamentalment d'Andalusia, Murcia,
Aragó... anys 50 i 60

en 25 anys la pobtació es triplica

Tercera migració provinent de paYsos subdesenvolupats: any 2001:
en 4 anys la població creix de manera exponencial

Fonts: Elaborado propia a partir de Medina, i Ache, en Diari Sabadell (8-10-2005) i El Periódico (8-10-2005) i
Domínguez i Massot, en Revista Arraona N.28, pág. 74.
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Gráfica 1. Evolucio de ta Poblado de Sabadett 1850-2005

Fonts: Elaborado propia a partir de Medina, i Ache, en Diari Sabadelt (8-10-2005) i El Periódico (8-10-2005) i
Domínguez i Massot, en Revista Arraona N.28, pág. 74.
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1.3. La distribucio de la ciutat de Sabadell

La ciutat de Sabadell actualment es troba dividida geográficament i administrativament en set

districtes, que a la vegada, es distribueixen en 19 sectors. A cada un deis sectors, hi trobem els

diferents barris.

Per tal de fer l'análisi quanitativa, el present estudi ha pres com a unitat mínima el sector, ja

que és el nivell mes baix d'informació que es disposa des del Padró Municipal, una de les

principáis fonts emprades.

Així dones, aquesta és la distribucio de la ciutat de Sabadell:

DISTRICTE1:

CENTRE: Centre, Cobertera (Covadonga), Hostafrancs

SANT OLEGUER: (Avinguda-Eixampla, Laietana (Covadonga), Nostra Llar, Sol i Padrís.

DISTRICTE 2:

LA CREU ALTA: La Creu Alta

CAN PUIGGENER: Can Puiggener

TOGORES

DISTRICTE 3:

CA n'ORlAC: Ca n'Oriac, Torreguitart, Torrent del Capellá

NORD: Can Deu, La Roureda, Plana del Pintor, Sant Julia

SANT JULIA

DISTRICTE 4:

LA CONCORDIA: Can Borgonyó, La Concordia.

CAN RULL: Can Rull, Cifuentes, Via Alexandra

BERARD: Castellarnau
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DISTRICTE 5:

GRACIA: Gracia

CAN FEU: Can Feu.Els Merinals, Serra d'en Cámaro

OEST

DISTRICTE 6:

LA CREU DE BARBERA: la Creu de Barbera, Les Termes

SUD: Campoamor, Espronceda

SANT PAU

DISTRiCTE 7:

LA SERRA: El Poblenou, Raval de I1 Amalia, Torre-romeu

EST
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2. MARC TEÓRIC

2.1. Marc conceptual

Abans d'iniciar la diagnosi de la situado de la immigradó a la dutat de Sabadelt, cal definir a

qui ens referim quan pariem 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 teñen connotacions diferents: una persona immigrant pot haver

adquirít la nacionalitat espanyola i, per tant, no ser estrangera. I una persona estrangera, filia

d'immigrants, pot haver nascut a Espanya i no haver adoptat la nacionalitat espanyota i, per

tant, ser estrangera pero no immigrant.

En contraposició al concepte d'immigrant utilitzem amb freqüéncia el concepte autócton.

Podríem haver optat peí concepte de persones amb nacionalitat espanyola, pero amb el

concepte autócton 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 paVsos que hagi pogut obtenir

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

d'altres indrets de l'Estat. La rao és que ens interessa captar el fenomen de la immigracio

procedent d'altres paísos, 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 categoría social d'immigrant és mes rellevant que la categoría
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jurídica d'estranger, tot i que en certs moments de l'estudi haurem de referir-nos a les persones

estrangeres, en comptes de a les persones immigrants.1

Quan es parla d'immigració un concepte que apareix repetidament és el d'integració. Aquest és

un concepte que, degut a la seva importancia, analitzarem amb detall en l'apartat sobre les

polítiques d'integració. Donada la controversia existent en la seva definició, partim d'una

conceptualització amplia sobre la base de la igualtat de drets formáis i efectius i de la

reciprocitat social i cultural (Pajares, 2005).

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

les persones immigrants. No obstant, cal teñir en compte que la condició d'immigrant no és

sinónima a exclusió i marginalitat. L'exclusio fa referencia al procés social peí qual una persona

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

principalment a mecanismes de discriminado. Algunes de les manifestacions de l'exclusio son la

falta de participació política, económica, social i cultural.

Un deis apartats que estructuren l'estudi fa referencia a la convivencia entre la població

autóctona i la població immigrant, i entre la propia població immigrant. Aquest concepte té una

connotació positiva, ja que mentre que la coexistencia assenyala una simple coincidencia en el

temps, la convivencia suposa interacció i, en particular, una relació harmoniosa. Per tant, la

convivencia requereix aprenentatge, normes comunes i formes de regulació del conflicte. La

convivencia no significa abséncia de conflicte, sino regulació o resolució pacífica deis conflictes.

De fet, la convivencia és un deis elements claus per poder parlar d'integració (Malgesini,

Giménez, 2000).

1 En tant que l'objectiu de l'estudi és fer una diagnosi de la situació de la immigracio a la ciutat de
Sabadetl, utilitzem preferentment el concepte d'immigrant. No obstant, quan la informado 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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La falta de convivencia i d'integració en un sentit extrem es manifesta en situacions de

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

Suposa un altunyament o separació física i social d'un grup respecte al conjunt de la societat.

Generalment la segregació es manifesta en l*ámbit residencial, tot i que també es pot produir en

els camps socials de l'educació, la sanitat, la participado i el lleure.

Els guetos son espais pobres, margináis i étnicament diferenciáis. En el concepte de gueto

conflueixen una dimensió étnica i socioeconómica. Una concentració d'immigrants -el gueto no

ha de ser forcosament monoétnic- en un determinat espai només constitueix un gueto quan es

produeix també una marginació social, económica i cultural (Malgesini, Giménez, 2000).

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

distingir que mentre els estereotips pertanyen a l'ámbit cognitiu i els prejudicis a l'actitudinal,

les discriminacions es sitúen en l'ámbit de les conductes. Un prejudici seria una actitud

discriminatoria, mentre que la discriminado en sí es sitúa en l'ámbit de la praxis.

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

estereotipada (ambit cognitiu) al judici previ (ámbit actitudinal) i a la práctica discriminatoria

(ambit de les conductes). En primer lloc, actúa l'estereotip. Aquest és una creenca simple i

exagerada, mes falsa que veritable, sobre els costums, atributs o característiques d'un

determinat grup, adquirida de forma indirecta, en comptes de mitjancant l'observació i

Texperiéncia directa, i resistent al canvi. L'estereotip negatiu está format per una serie

d'estigmes (atributs socials negatius) que desacrediten l'individu que pertany a un determinat

grup.

L'estereotip és un pas previ al prejudid, 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, sino en

imatges estereotipades. Per tant, l'estereotip precedeix i fonamenta el prejudici, el qual pretén

justificar la conducta discriminatoria.



Sabadell: informe de la immigració 2006 » La Lliga deis drets deis pobles i Fórum IDEA 17

La discriminado fa referencia al tráete diferent i desigual envers un grup de persones, -

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

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

manera que es pot parlar tant de discriminado positiva com negativa. La discriminado positiva

també s'anomena acció afirmativa i está dirigida a corregir ets efectes negatius que el tráete

diferendal ha tingut envers determináis grups.

En el terreny de la discriminado, entesa en et seu sentit negatiu, és molt freqüent ta

discriminado basada en la diferenciado racial, étnica i cultural i socioeconómic. Si bé, abans es

parlava de discriminació racial, ara es parla sobretot de discriminado étnica o etnocultural. De

fet, les variables que fan referencia a l'aspecte físic - utilitzar el concepte raca seria erroni- i les

que fan referencia ais aspectes etnoculturals están fortament relacionades, perqué sovint son els

trets fisics, junt amb la pertinenca a una minoría etnocultural i la procedencia 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 deis drets - discriminació de iure -com en et

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

practiques discriminatóries es poden donar en l'ámbit de la legislado o de les polítiques

publiques o en el pía de les relacions socials i de la conducta individual. Durant l'estudi es

posaran de relleu les practiques discriminatóries existents en els dos ambits.

Altres conceptes relacionats amb el de discriminació son els de racisme i xenofobia.

L'estereotip i el prejudici també es troben a la base del racisme i la xenofobia. Per una banda,

el racisme és el sentiment de superioritat i el rebuig envers persones d'étnia, cultura o color de

pell i trets facials diferents, que es manifesta tant en l'ámbit cognitiu com en el conductual. Per

tant, el racisme pot funcionar com a ideología, com a ideologia legitimadora d'una práctica i

com a práctica discriminatoria amb el suport o no d'una ideologia. D'altra banda, la xenofobia
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fa referencia 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 discriminado.

Amb tot, no convé oblidar que algunes de les característiques abans esmentades: procedencia,

étnia, etc., no serien tan rellevants i no s'associessin a factors d'estatus socioeconómic. Perqué

no és el mateix un immigrant pobre que un estranger rio

2.2. Legislació d'estrangeria

2.2.1. Introdúcelo

Les persones estrangeres que resideixen a Espanya son molt diverses i no totes están subjectes a

una legislació específica. De fet, dintre el col-lectiu d'estrangers podríem distingir entre els

aquells que son "visibles" i els "invisibles". Aquests últims son totes les persones amb

nacionalitat d'algun país de la Unió Europea. Es consideren "invisibles", perqué teñen una

equiparado de drets amb les persones de nacionalitat espanyola i, per tant, no están situats ni

en una situació d'inferioritat social ni jurídica, degut a que es beneficien del régim de Uiure

circulado de persones i treballadors/res aplicable ais ciutadans/es de la Unió Europea. En canvi,

la resta de persones estrangeres que porten el qualificatiu d'immigrants son les que están

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 teñen un permis de residencia, o

de residencia i trebaü, i les persones anomenades "sense papers", és a dir, aquelles que no

teñen autorització de residencia ni de treball.

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

autorització d'estada o residencia vigent2. Trobar-se irregularment en territori espanyol suposa

2 En ocasions utHitzem el qualificatiu de "sense papers" per referir-nos a aquest grup, amb la finalitat de
facilitar la lectura.
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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 deis criteris que

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

Per tant, no disposar d'un permís de residencia i treball estableix una fractura en les condicions

de vida entre les persones immigrants anomenades "sense papers" i la resta de la societat. De

fet, una dada a teñir en compte que és que un 65% de les persones immigrants que recorren a

Caritas Sabadell3 no disposen de permís de residencia, 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 algún moment del procés migratori condicions de vida

problemátiques, sense oblidar que disposar d'un permís temporal també genera inseguretat i un

possible retorn, moltes vegades, a una situació d'il-legalitat.

Les persones estrangeres irregulars teñen dret a l'empadronament, el que dona dret a obtenir

la targeta sanitaria, a l'accés ais servéis socials básics i a l'escolarització obligatoria deis seus

filis i filies. No obstant, no disposar d'una situació d'estanca regular implica veure denegáis

altres drets com son el dret a viure en familia -el reagrupament familiar-, i drets polítics de

reunió, associació, manifestado, sindicació i vaga, i el dret al treball -disposar d'un contráete

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 les persones immigrants amb residencia legal no teñen dret a vot. En aquest sentit, des de

l'SCAl4 es destaca la importancia del dret a votar i ser votat i la significació en termes

3 Entitat sense ánim de lucre promoguda per l'Església católica, dedicada a lajuda, a l'acompanyament i a
latericio a les persones mes desafavorides i en condicions socials i materials precaries (veure capítol 5).
4 Servei Ciutadá d'Acollida a l'lmmigrant (SCAI), entitat cívica que ofereix diáriament atenció oberta i
gratuita a la població immigrant (veure capítol 5).
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d'integració social plena que aixó representa per a la persona immigrant. Actualment per arribar

a la situació d'equiparació de drets és necessari adquirir la nacionalitat espanyola.

Hi ha diverses vies per accedir a la nacionalitat espanyola. Les persones que provenen de pai'sos

amb els que hi ha conveni amb Espanya poden tramitar la nacionalitat al cap de dos anys de

viure legalment al país (la majoria de pai'sos sud-americans, on es pot, a mes, mantenir una

doble nacionalitat). Per a la resta de pai'sos cal acreditar un mínim de deu anys de residencia

legal a Espanya i renunciar a la nacionalitat del país d'origen.

Existeixen algunes excepcions en l'obtenció de la nacionalitat. Les persones estrangeres que es

casen amb un espanyol o espanyola poden accedir-hi al cap d'un any. També els menors

estrangers, que han nascut o resideixen a Espanya, poden soMicitar-la al cap d'un any. Les

persones asilades, exiliades i refugiades poden demanar-la al cap de cinc anys. Finalment, hi ha

l'excepció de Guatemala, l'únic país en que no s'exigeix cap temps mínim de residencia.

Per tant, obtenir la nacionalitat no és fácil, ja que requereix en la majoria deis casos deu anys

de residencia legal continuada i renunciar a la nacionalitat d'origen.
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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 Orgánica 7/1985, de

drets i llibertats deis estrangers a Espanya. L'objectiu era donar resposta a les demandes

europees, -el mateix any s'aprovava t'entrada d'Espanya a la Comunitat Económica Europea-,

mes 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 necessaria la seva regulacio. Fins l'any

2000 es va mantenir la mateixa llei, pero des d'aleshores s'han produi't continus canvis en el

marc legal en relació ais drets i deures deis estrangers, el que evidencia una manca de posició

clara de com regular els fluxos migratoris, i té conseqüéncies en termes d'incertesa, indefensió i

irregularitat en les própies persones immigrants.

L'any 2000 es va aprovar la Llei Orgánica 4/2000, d'11 de gener, sobre drets i llibertats deis

estrangers a Espanya i la seva integrado social. No obstant va ser rápidament reformada quan el

Partit Popular va obtenir la majoria absoluta a les eleccions del marc del 2000. Es va aprovar la

Llei Orgánica 8/2000, de reforma de la Llei Orgánica 4/2000. Aquesta llei va retallar

considerablement ets 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

jerarquía 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 Orgánica 14/2003, de 20 de novembre, de

reforma de la Llei Orgánica 4/2000.

L'últím canvi en materia legal d'estrangeria ha estat l'aprovació per part de Tactual govern del

Reglament de la Llei Orgánica 4/2000 sobre drets i llibertats deis estrangers a Espanya i la seva

integrado social, que va entrar en vigor el 7 de febrer del 2005. El context del nou Reglament
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era l'existéncia d'una gran bossa d'immigració irregular amb escasses possibilitats d'accedír a

la regularitzacio.

El nou text reglamentan partía de la voluntat d'obrir un ampli proces de regularitzacio per tal de

donar una solució a les persones estrangeres que es trobaven en situació irregular a Espanya - el

que evidencia un fracás de les vies ordináries de canalitzar els fluxos migratoris- i intentar evitar

1'acumulació de noves bosses d'irregularitat. Es manté Topció d'entrada regular que s'amplia a

la via general (I'oferta laboral nominativa, condicionada a l'examen de la situació nacional

d'ocupació: cataleg 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.

2.2.3. El proces de normalitzacio laboral

Sota el nom de normalitzacio laboral es va obrir un proces de regularizado extraordinaria del

7 de febrer al 7 de maig del 2005. L'objectiu era garantir el máxim de regularitzacions amb

l'únic límit d*evitar una entrada massiva de persones estrangeres irregulars per aprofitar-se de la

possibilitat d'accés a la regularitat, l'anomenat "efecte crida".

Aquesta amplitud del proces va ser qüestionada per part de col-lectius d'immigrants "sense

papers" i d'entitats socials que es van mobilitzar en resposta a un proces de regularitzacio que

consideraven insuficient degut ais requisits que exigia. El primer consistía a figurar empadronat

en un municipi espanyol al menys des del 8 d'agost del 2004. El problema que es va esgrimir

davant d'aquest requisit és que mottes persones immigrants no s'havien empadronat o s'havien

esborrat per temor a l'accés policial ais arxius municipals d'empadronament com a mesura de

control de la immigració il-legal, permés a partir de la reforma de la regulado del Padró
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Municipal a partir de la llei 14/2003. L'Associació Africana de Sabadell5 confirma aquest temor a

l*empadronament per part de persones immigrants de la ciutat, les quals no han pogut accedir al

procés de regularització perqué els faltava aquest requisit. Des de l'SCAl també es destaca el fet

que moltes persones que portaven mes de sis mesos a l'Estat no estaven empadronades i no van

poder acollir-se al procés.

Arran de les mobilitzacions de col-lectius i persones immigrants en contra del nou Regtament, et

govern va decidir flexibilitzar en certa mesura el requisit de l'empadronament, de manera que

presentant documents oficiáis que justifiquessin l'estanca al país abans del 8 d'agost del 2004 es

podia accedir a l'empadronament retroactiu. No obstant, noves critiques es van alear davant els

criteris que s'exigien per obtenir aquest tipus d'empadronament. De fet, les proves per obtenir

el padró per omissió eren clarament insuficients com mostra el fet que mes de la meitat

d'empadronaments retroactius realitzats a Sabadell hagin estat amb documents que queden fora

deis reconeguts per obtenir-lo: 325 certificats d'empadronament per omissió es van fer amb un

altre tipus de documentacio diferent a la preceptiva i 214 amb la documentacio preceptiva.

Un altre requisit exigit peí procés de normalització laboral era presentar un certificat

d'antecedents penáis en vigor del país d'origen, traduít al castellá mitjancant traductors

reconeguts judicialment. Es tracta d'un document que complicava el procés, en funció del país

d'origen de l'immigrant (paYsos que no teñen consolat o ambaixada a Espanya; paisos que es

neguen a lliurar un extracte de registre d'antecedents penáis en abséncia de la persona;

caducitat del document per lentitud burocrática; impossibilitat de demanar-lo al no teñir

passaport). Tenint en compte aqüestes dificultats, les denegacions a la sol-licitud degudes a

aquests motius son actualment objecte de revisió.

5 Associació d'immigrants mes antiga de la ciutat, dirigida fonamentalment al col-lectiu subsahariá (veure
capitot 5).
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Un altre deis problemes de la regularització és el seu carácter eminentment laboral, deixant en

mans de l'empresariat la possibilitat de regularitzar les persones immigrants. Un deis requisits

fonamentals per acollir-se al procés era disposar d'un contráete de treball de com a mínim sis

mesos en el régim general -que podien ser discontinus dins d'un periode de 12 mesos en el

sectors de rhostelería i la construcció i si eren a temps parcial la durada s'havia d'allargar de

manera proporcional a la reducció de la jornada- i de com a mínim tres mesos en el régim agrari.

Diferents agents socials de SabadeU, sindicáis i SCAI, han constatat que molts empresaris/es de

la ciutat no han fet ús de la possibilitat que oferia la I leí per regularitzar els seus

treballadors/res immigrants. De fet, tota aquella part de l'economia que es vol mantenir en la

il-legalitat, ja siguí peí carácter clandestí de l'activitat o per la possibilitat d'explotació laboral

que ofereix el carácter irregular del treball, ha quedat fora del procés normalitzador. Aixó

demostra les debilitats del procés en l'objectiu de fer emergir l'economia submergida i d'evitar

les relacions laboráis irregulars. És l'accés a la residencia regular el que pot ser una forma

efectiva d'aconseguir que les persones estrangeres escapin de la irregularitat laboral.

Per tal de controlar les ofertes laboráis falses, és a dir, que no finalitzen el contráete que ha

servit per a la regutarització, s'estableix que L'autorització de residencia i treball només esdevé

definitiva si es procedeix a Taita de la persona estrangera en el sistema de Seguretat Social.

D'aquesta manera es dona una estabilitat mes Uarga ais permisos derivats de la regularització,

tot i que no s'evita la possibilitat d'una cotització sense que es doni una auténtica relació

laboral -cas en el quat la persona immigrant segueix treballant en l'economia submergida-.

Aquest fet ha estat constatat a SabadeU per representants sindicáis i de Caritas. Básicament

afecta a homes que s'han acollit al procés de regularització amb una oferta de treball doméstic

falsa, que els permet accedir al permís de treball, pero limitat al sector del servei doméstic.

Aqüestes persones ara no troben feina o la troben en condicions molt precáries en l'economia

submergida. Si mes no, les propies persones immigrants valoren com a positiu l'oportunitat de
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regularitzar la seva situado, encara que requereixi passar per un període d'atur o d'inestabilitat

laboral que a la vegada els dificulta cotitzar a la Seguretat Social, condició necessária per

renovar l'any següent el permís.

Finalment, cal teñir present que una resposta positiva del procés de normalització laboral

implica -si es procedeix a Taita a la Seguretat Social- obtenir una autorització de residencia i de

treball d'una durada d'un any. Al cap de l'any es requereix una renovado que té com a

requisits: acreditar un període d'activitat laboral de com a mínim tres mesos en un any, que

l'anterior relació laboral va ser extingida per causa aliena al treballador/a, que s'ha buscat

activament feina i que es tingui en el moment de la sol-licitud de la renovado un contráete de

treball. Aleshores s'accedeix a una autorització de residencia i treball per dos anys mes, a la fi

de la qual es repeteix el procés. Al cap de cinc anys s'accedeix a un permís de residencia

permanent.

L'SCAI va fer una tasca d'assessorament molt important durant els mesos que va durar aquest

procés i al qual es van acollir nombroses persones de Sabadell. Respecte l'impacte entre les

persones estrangeres de la ciutat, es valora que un gran nombre han pogut regularitzar la seva

situació. No obstant, també un grup important no es va poder acollir al procés i molts altres han

rebut denegada la seva sol-licitud, especialment entre aquelles persones que van presentar-la

els darrers dies. Les causes de denegacions mes destacades han estat: deutes fiscals deis

empresaris que han fet la contractació i invalidesa del padró per omissió6-. Per tal de recorrer la

resolució negativa es pot presentar un recurs contencios administratiu.

Segons l'SCAl i CCOO de Sabadell, per a la majoria de persones que no han pogut regularitzar-se i

es troben en situació il-legal -els ha caducat el visat d'entrada de turista o han entrat

clandestinamente hi ha actualment un buit legal en la possibilitat de regularitzar la seva

6 Tal com s'ha comentat anteriorment la meitat deis padrons per omissió es van donar amb documentació
que no formava part de la requerida oficialment.
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situado. És a dir, actualment és molt difícil per a les persones immigrants que están al país en

situació il-legal "obtenir papers". Tal com reflectirem a continuado, les possibilitats d'obtenir

un permís de residencia i treball per la via ordinaria son mínimes.

2.2.4. La regularizado ordinaria

Els mecanismes de regularitzacio ordinaria son forca restrictius, amb l'objectiu de reforcar

l'estímul per entrar a Espanya per vies regulars i no de manera irregular. No obstant, aquesta

visió és poc realista, ja que mentre continuín els diferenciáis de condicions de vida entre els

paVsos rics i els pobres mentre ni hagi possibilitat de treball irregular, és a dir, mentre

l'economia submergida segueixi fent &"efecte crida" difícilment s'aturaran les entrades i

estances de persones estrangeres en situació il-legal.

Actualment totes aquelles persones que no s'hagin pogut acollir al procés de normalització

laboral teñen tes seguents possibilitats de regularitzacio:

• Arrelament laboral. Es requereixen dos anys de residencia no necessáriament irregulars,

i haver treballat de forma regular o irregular durant un any sempre que aquesta relació -

en cas de treball irregular- hagi estat provada a través d'una resolució judicial o la

resolució confirmatoria de l'acta d'infracció de l'inspecció de treball. També es

requereix que no es tinguin antecedents penáis ni a Espanya ni al país d'origen. La

dificultat d'acollir-se a aquesta via, resideix, segons representante sindicáis de Sabadell,

en la impossibilitat de denunciar a 1'empresari, especialment si hi ha una bona relació

laboral.

• Arrelament social. Es requereixen tres anys de residencia, un contráete de trebatl de

com a mínim una durada d'un any i vinculacions familiars (cónjuge, ascendents i

descendents en línia directa) o socials (informe favorable de l'Ajuntament de
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residencia). També es requereix que no es tinguin antecedents penáis ni a Espanya ni al

país d'origen. En aquest cas la dificultat resideix, segons representants sindicáis de

Sabadell, en la dificultat de demostrar tres anys de residencia continuada.

Permisos humanitaris o altres permisos excepcionals. Hi ha els "permisos de protecció

internacional" per a les persones estrangeres que veuen denegada la seva sol-licitud

d'asil malgrat que no poden ser retornades ais seus paísos d'origen peí perill per a la

seva vida o drets. També hi ha els permisos per raons humanitáries per a victimes de

determináis delictes o persones amb malalties que requereixen una atenció sanitaria no

disponible en el país d'origen, sempre que existeixi un risc greu per a la salut o la vida

de l'estranger/a i la malaltia resulti sobrevinguda a l'entrada de la persona estrangera a

Espanya, intentant així evitar supósits de "turisme sanitah".

Retornar al país d'origen i intentar aconseguir un visat de trebatl o de residencia per la

via del contingent (el govern, en base a la situació nacional d'ocupació, fixa el nombre i

les característiques de les ofertes de treball que s'ofereixen a treballadors/res

estrangers/res que no es trobin ni resideixin a Espanya) o per la via general (oferta

nominativa, sotmesa a la situació nacional d'ocupació). Així, una persona estrangera pot

accedir a un permís de treball sempre i quan se li faci una oferta laboral -oferta

nominativa- i pugui acceptar-la, és a dir que es trobi en situació legal en el moment que

se li fa l'oferta -permís d'estada com a turista en vigor o permís d'estudiant o de

residencia sense treball-. La situació canvia quan la persona es troba en situació

d'irregularitat; en aquest estat no és permes presentar cap oferta de treball ni acollir-se

al régim general. Existeix un buit legal per a les persones que porten mes de tres mesos

al país i menys de tres anys; no hi ha gairebé cap possibilitat de regularitzar-se. Segons

l'SCAl, és el problema mes important que hi ha en l'ámbit de la immigració. L'única

possibilitat per a aqüestes persones en situació irregular és pactar una oferta laboral
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verbalment i tornar al país d'origen, i un cop allá iniciar els trámits. No obstant,

d'aquesta manera no es garanteix que finalment es formalitzi el contráete de treball ni

es concedeixi el permís de treball.

• Les própies persones immigrants a Sabadell ressalten com a mecanisme per omplír

aquest buit legal en la regularització el matrímoni amb una persona espanyola. En

aquest cas la persona estrangera obté una targeta de residencia de régim comunitari,

equivalent a la de les persones que provenen de la Unió Europea i que dona dret a la

residencia i al treball (pero on el treball no esdevé una obligació per tal de renovar el

permís com succeeix en els casos de régim general). Aquesta targeta és permanent, pero

es perd en cas de divorci.

Els menors irregulars que compleixen la majoria d'edat poden tramitar la seva regularització

per dues vies. La primera mitjancant el procés per arretament, sempre i quan puguin acreditar

que han viscut tres anys al país. La segona es realitza a través del procés de reagrupament si

justifiquen que porten un mínim de dos anys al país, que conviuen amb els seus pares, i que

aquests gaudeixen de residencia legal, d'habitatge i d'ingressos.

El nou reglament incorpora canvis peí que fa al procés de reagrupament familiar. El reagrupant

per exercir el dret a viure en familia ha de ser resident legal (abans es demanava acreditar una

autorització de residencia renovada. Ara s'ha suprimit aquest requisit, el que permet reduir el

període d'espera). Es pot reagrupar el cónjuge, els filis menors de 18 anys o incapacitáis i

ascendents a carree. Com a requisits de la persona que vol reagrupar, a part de la residencia

legal, s'exigeix acreditado de treball i recursos económics, cobertura sanitaria, declarado

jurada del reagrupant que no resideix a Espanya amb un altre cónjuge i acreditació de

disponibilitat d'habitatge suficient peí reagrupament de la seva familia. L'ajuntament del

municipi han d'emetre aquest informe.
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Peí que fa a la incidencia del reagrupament familiar a Sabadell s'observa un increment

considerable de les sol-licituds de reagrupament en els darrers cinc anys. L'SCAI va tramitar 50

sol-licituds l'any 2000, mentre que l'any 2003 en tramitava 260. L'any 2004 hi va haver una

lleugera disminució -192 sol-licituds-. Fins al setembre del 2005 s'havien tramitat 123 sol-licituds

de reagrupament, peí que sembla que es manté el mateix nombre de sol-licituds que l'any

anterior. Respecte ais certificáis d'habitatge per reagrupament expedits l'any 2005 per

l'Ajuntament de Sabadell cal destacar que han estat positius en un 90% deis casos.

Les persones que arriben per la via del reagrupament familiar teñen un permis de residencia,

pero no de treball. Aquelles persones que porten menys d'un any al país poden accedir a una

autorització de treball, que és diferent al permis de treball, ja que és una resoluctó molt

concreta que permet únicament treballar en una feina específica en una empresa determinada.

A partir de l'any de residencia legal a Espanya és possibLe canviar la targeta de residencia per un

permís de treball, en cas de teñir un oferta de treball, sense necessitat de tramitar el permis des

del país d'origen, ja que se'ts considera residents legáis. En cas de no teñir cap oferta laboral no

es permet accedir al permís de treball fins al cap de cinc anys, ja que un cop complerts els cinc

anys de residencia legal la persona pot accedir al permís permanent que permet treballar sense

cap permís addicional.

Un darrer aspecte a teñir en compte és l'estabilitat del resident regular, que ve determinada

pels mecanismes de renovació deis permisos. La nova regulado reglamentaria manté la práctica

anterior d'exigéncia i control, a efectes de renovació, de l'estabilitat del treball desenvolupat

durant la vigencia de l'autorització que es pretén renovar. Aixó provoca un gran nombre de casos

d'irregularitat sobrevinguda, que difícilment es traduiran en una expulsió i per tant, eleven el

grau d'irregularitat arrelada existent (Roig, 2004).

Segons l'SCAl, a diferencia de l'any 2004, en qué hi varen haver moltes denegacions de renovació

de permís de treball presentades per immigrants de Sabadell, durant el 2005 no ha estat així. El
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que sí es mantenen son les Uargues esperes burocrátiques per a la renovació deis permisos i peí

reagrupament familiar.

2.2.5. Conclusions

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

immigrants, que condiciona la resta d'ámbits socials: treball, educació, habitatge, participado

social i política. Per tant, no disposar de permís de residencia i treball sitúa a les persones

immigrants en una situado d'inferioritat de drets que sovint es tradueix en problemes per

adquirir un habitatge, per tro bar feina o per formar-se. De fet t una de les preocupacions

principáis de la població immigrant, tal com detecten diverses entitats socials que treballen amb

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

El nou reglament de la Llei d'Estrangeria, que va entrar en vigor el 7 de febrer del 2005, ha

permés regularitzar la situació de moltes persones immigrants, tot i que d'altres no han pogut

acollir-se al procés, o bé, han rebut una resolució negativa. Aqüestes persones constitueixen a

Sabadell un grup de volum considerable, com han detectat entitats socials que treballen amb la

immigració com ara Drapaires d'Emaús7, Caritas i l'SCAI.

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

immigrants: hi ha una manca de vies per articular el tránsit 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 Uargues esperes burocrátiques dificulten el procés. Tot aixó evidencia que la

manca d'una situació legal regularitzada és un problema que afecta -i seguirá afectant- a un

grup important de les persones immigrants a Sabadell i que cal teñir en compte a l'hora

d'abordar els diferents ámbits que composen el present estudi.

7 Entitat formada per persones que viuen en comunitat que gestiona actualment un projecte d'acollida
residencial per a persones immigrants (veure capítol 5).
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Finalment, cal teñir present que per tal d'accedir a una plena integrado social, és

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

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

2.3. Les poíítiques d'integració

2.3.1. Poíítiques migratóries ais pat'sos de l'OCDE

Les poíítiques d'immigracíó ais paísos de l'OCDE s'han regit des deis darrers dos o tres anys per

unes pautes comunes. En primer Uoc, ha augmentat el control deis fluxos migratoris: s'ha

produít un enduriment de les legislacions d'entrada i estanca de les persones immigrants; s'han

generat mecanismes mes eficients i rapids per resoidre les sol-licituds d'asil, a mes de condicions

per a la sol-licitud mes estiletes i un increment de les sancions per ais qui han rebut una

denegació i no maneen del país; i ha crescut la cooperació internacional per combatre la

immigració il* legal, així com les penalitzacions per a les persones immigrants sense autoritzacio

de residencia. Per exemple, a Espanya han crescut les deportacions de persones "sense papers"

des de l'any 2003, després d'un augment del pressupost amb aquesta finalitat. Parallelament, a

Espanya i altres pai'sos del sud d'Europa s'han dut a terme regularitzacions massives, tot i que

amb resultats incerts en la continuitat deis permisos.

En segon Uoc, les poíítiques migratóries s'han centrat en la immigració laboral, facilitant

l'entrada de treballadors/res altament qualificats/des i treballadors/res temporals per fer front

a demandes de má d'obra estacional. També s'han incrementat les mesures dirigides a atraure

estudiants estrangers.

En darrer lloc, cada cop s'ha fet mes palesa la necessitat de promoure iniciatives per integrar

les persones immigrants a la societat i millorar el seu accés al mercat laboral. Básicament

aquest tipus de poíítiques inclouen cursos deis idiomes oficiáis i també de la cultura del país de
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destí; polítiques en l'ámbit sanitari i d'habitatge. Peí que fa a la integrado al mercat laboral, les

principáis polítiques son programes formatius i reconeixement de les qualificacions d'origen. En

alguns paisos la naturalització és vista també com una política d'integracio, en tant que suposa

l'equiparadó de drets necessaria per assegurar el procés d'integracio.

Les polítiques d'integracio son d'aparició recent i reben menor atenció que les mesures per

controlar els fluxos migratoris o satisfer les necessitats del mercat laboral deis paVsos receptors

d'immigració. En general, la política de control de la immigració es presenta com un requisit

previ per a la integrado i s'han dedicat mes esforcos al control que a la integració. No obstant,

les restriccions ais fluxos migratoris no han suposat una garantia per a la integració social de les

persones que residien legalment. Contráriament, les restriccions en la regularitzadó

incrementen el gruix de persones "sense papers", esdevenint la irregularitat el principal obstacle

per a la integració social.

2.3.2. El concepte d'integradó

El concepte d'irtegració está sotmés a un continu debat i pot adoptar diferents significats. Per

una banda, es pot entendre des de la vessant culturalista, com a adaptado ais hábits, ais

costums i a les pautes culturáis de la societat receptora.

No obstant, des d'aqui abordarem la concepcio que posa emfasi en el terreny deis 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, asi 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 legáis per a la integració, pero aquesta no s'assoleix fins que la persona immigrada

participa plenament en la vida económica, social, laboral i cultural en el país de destí.
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Per aconseguir la integrado del col-lectiu immigrant cal que es doni una condicio sine qua non:

la igualtat en els drets, que es pot assotir des de la reforma de les Ueis d'accés a la nacionalitat.

No hi ha integrado si no hi ha igualtat en els drets básics: igualtat en l'accés al treball, a la

salut, a l'educació i a la cultura, a l'habitatge i a la participado social. No obstant, aixó és una

condicio necessária pero no suficient: fan falta actuacions concretes, plans definits, dotacions

pressupostáries i mecanismes d'avaluació, que no només es dirigeixin a la població immigrant,

sino també a la població autóctona per una convivencia mes plural.

Cal teñir 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 tes seves estructures

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

L'éxit de la integració també está condicionat, i de manera decisiva, per les oportunitats de

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

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

la disminució i el deteriorament de la qualitat deis servéis 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'eixamptament del quart

món interior amenaca sériament la dinámica d'integració del col-lectiu immigrant, especialment

el nouvingut. Així dones, calen polítiques d'integració socioeconómica especifiques per a les

persones immigrants; politiques de millora de les condicions de vida en tots els aspectes:

habttatge, treball, sanitat, ensenyament... Si no hi ha una reducció de les desigualtats socials i

económiques no podem parlar d'intercanvis ni comunicado entre grups humans, de convivencia

ni interculturalitat.
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2.3.4. Poiitiques d'integració a Europa

L'aparició de poiítiques publiques dirigides a afavorir la integrado social de les persones

immigrants varia en el temps i en els diferents pai'sos europeus.

Els paísos nórdics son els que teñen una normativa mes desenvolupada per afavorir la

integrado de les persones immigrants. Els aspectes que mes importancia preñen son

l'aprenentatge de la Mengua, l'orientació sobre Tentorn social i els programes de formado i

orientado laboral.

A Suécia funciona l'Oficina Nacional d'tntegració des de 1999. Aquesta oficina desenvolupa un

programa de suport a les persones immigrants que acaben d'arribar al país. El programa té una

durada de dos anys, durant els quals s'ofereixen cursos d'idiomes i formado ocupacional i es fa

un seguiment individualitzat d'accés a l'ocupació. La realització deis cursos s'acompanya amb un

subsidi mensual que és retirat si la persona abandona el curs. A Dinamarca, Finlandia i Holanda

hi ha liéis especifiques per afavorir la integrado social de les persones immigrants. A Dinamarca i

Finlandia es prioritza l'accés al treball amb mesures de formació ocupacional i d'aprenentatge

de d'idioma. A Holanda, el programa d'integració inclou, a part de les classes de llengua

holandesa i informació per a la inserció laboral, habitatge en casos de necessitat.

Gran Bretanya i Irlanda centren les seves poiítiques d'integració en la població refugiada -

programes d'inserció laboral-, mentre que les persones immigrants no en son destinataries. Els i

les sol-licitants d'asil es beneficien només deis programes d'habitatge.

En eís altres paísos -indos Espanya- no hi ha liéis espedfiques d'integració, pero les própies

liéis d'estrangeria incorporen, en major o menor mesura, aspectes relacionats amb la integració

social. En general, es tracta d'aspectes com l'accés a la residencia permanent, el reagrupament
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familiar o determináis drets socials com l'accés a l'atenció sanitaria o a altres prestacions

socials. També es dona molta importancia a l 'o r ien tadó sobre el sistema legal.

Cada vegada hi ha mes paísos que plantegen la integració com una obl igado de les persones

immigrants, condicionant l 'obtenció o renovació del permís de residencia, o bé l'adquisició de la

nacionalitat, a la superació deis cursos sobre l ' idioma i la cultura, la política, la historia o la

societat del país receptor. Aixó s'ha incorporat en les ultimes reformes legislatives d'Alemanya,

Gran Bretanya, Holanda, Austria i Franca. L'efecte pervers d'aquesta idea és la culpabilització

de les persones immigrants de no haver-se integrat, quan moLtes vegades els mecanismes per

afavorir aquesta integració han estat insuficients. A mes, cal teñir en compte que es posa

rémfasi de la integració en aspectes mes aviat culturáis i no tant en la concepció d' igualtat de

drets.

D'altra banda, diverses ciutats europees han desenvolupat importants programes d'integració.

Aqüestes polít iques municipals d' integració es concentren en concedir facil itats en l'accés a

l 'habitatge; desenvolupament de barris i zones urbanes desafavorides; discriminado positiva en

l'accés al trebal l ; l luita contra el fracás escolar deis nens i nenes immigrants o fil is i filies

d'immigrants; or ientado en temes legáis i mediació de conflictes.

2.3.5. El paper de la Unió Europea en materia d' integració de la població immigrant

A partir del Tractat d'Amsterdam va quedar establerta la competencia comunitaria en materia

d'immigració i asil. A les conclusions del Consetl Europeu de Tampere, l 'octubre de 1999, es van

aprovar els elements per a una política comú de la Unió Europea en materia d'asil i immigració.

En primer lloc, s'establia la col-laboració amb els paísos d'origen de la immigració per tal de

lluitar contra la pobresa i millorar la situado deis drets humans. En següent lloc s'afirmava la

voluntat de crear un sistema europeu comú d'asil i, en tercer lloc es parlava de posar mes émfasi
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en la política d1 integrado de les persones immigrants i en la concessió deis mateixos drets i

deures que a les persones autóctones. El darrer punt es centrava en el control de les fronteres

(Memoria 2000). Malgrat reconéixer la importancia de la integrado social del col-lectiu

immigrant, l'apartat d'integració va rebre un escás desenvolupament.

Algunes directrius de la Comissió Europea van dirigides en relació a la integració de la poblado

immigrant, com ara el dret al reagrupament familiar i l'estatut deis residents de llarga duració.

No obstant, no es pot parlar d'una política europea d'integració social de la poblado

immigrant, ja que només hi ha anunciats generáis, amb un escás desenvolupament i financament

d'actuacions concretes.

2.3.6. Politiques d'integració a Espanya

Les condicions d'entrada i de residencia de la poblado immigrant son de competencia estatal,

mentre que les politiques d'integració son competencia de totes les administracions publiques.

La primera Uei d'estrangeria formulada a Espanya no contemplava la integració social de les

persones immigrants. L'objectiu de la Uei Orgánica 7/1985 era reduir al mím'm Tambada de

treballadors/es estrangers/es, admetre'ls per períodes curts i despreocupar-se deis aspectes

d'integració. La Uei suposava que quan acabava el contráete de treball l'immigrant havia de

retornar al seu país i si no ho feia se Texpulsava. Aquesta Uei no preveía una immigració estable

i, per tant, no es contemplava ni el reagrupament familiar ni les politiques socials dirigides a

persones immigrants.

Fins l'any 1993, la integració social no es reconeix com un objectiu explícit de la política

d'immigradó. Un any després s*aprova el Pía Interministerial per a la Integració Social deis

Immigrants, tot i que és molt poc explícit en la definició de politiques publiques d'integració

(Laparra, 2003). A mes, entén que només poden entrar a Espanya aquelles persones immigrants a
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les que se'ls pugui garantir 1'accés ais drets sodals i dvils i aixó només és possibte si s'integren

al mercat laboral en condicions de regularitat. Per tant, es van prioritzar les tasques de control a

L'entrada abans que les mesures d'integració.

En el pía legislatiu, la Uei 4/2000 va ampliar els drets de les persones immigrants, que van ser

parcialment retalláis en les liéis 8/2000 i 14/2000, tot i que es van mantenir els drets a

l'educadó obligatoria, a l'assisténda sanitaria de tota la poblado immigrant, a la residénda

permanent per a les persones que hagin tingut residencia temporal durant cinc anys i al

reagrupament familiar, L'any 2000 s'elabora el programa GRECO (programa Global de Regulació

i Coordinació de l'Estrangeria i la Immigració a Espanya) que pretén desenvolupar els aspectes de

política d'integració. No obstant, es limita a mencionar drets formáis, com el de L'assisténcia

sanitaria, l'educació, el reagrupament familiar i la Uibertat religiosa, pero no assenyala mesures

concretes per assegurar la seva aplicado ni disposa d'una assignació pressupostaría per dur-les a

terme. De fet, no hi ha hagut a Espanya un pía per a la integrado social de les persones

immigrants. Només s'han fet alguns programes concrets i amb baix pressupost -els diners que

s'han dedicat a la integració social de la població immigrant son menors que els dedicats al

control fronterer de la immigració- (Pajares, 2005).

2.3.7. Polítiques d'fntegració a Catalunya

Catalunya va elaborar el primer Pía per a la Integració Social de les Persones Immigrants l'any

1993 que va durar fins el 2000. Per al periode 2001-2004 es va elaborar un nou pía. Es regia

pels principis d'igualtat de drets i de normalització, és a dir, l'atenció a les persones immigrants

s'havia de fer de forma prioritaria des de les institucions, servéis i programes ja existents per al

conjunt de la població. També es plantejava una defensa de la pluralitat cultural, en paral*leí a

la defensa de la identitat nacional propia. El Pía apostava per la transversalitat i la
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descentralitzactó, és a dir, la implicado de diversos departaments de la Generalitat i d'altres

institucions, especialment els ajuntaments i entitats socials.

El Pía no tenia un apartat específic en l'ámbit de la primera acollida, tot i que es preveien

actuacions des del Departament de Benestar Social, sobretot en l'assessorament legal sobre

reagrupament familiar, i el suport a sindicats i entitats socials perqué mantinguessin oficines

d'atenció a persones immigrants. L'ensenyament del cátala i del castellá per a persones

immigrants que acaben d'arribar s'oferia des deis Centres de Formado de persones Adultes. No

es feia cap al-lusió a l'aUotjament temporal ¿'emergencia, tot i que posteriorment es van crear

algunes places d'acollida en col-laboració amb organitzacions socials.

Respecte a l'habitatge, el Pía plantejava actuacions per ampliar el mercat de Uoguer, a través

de subvencions a la rehabilitado i desgravacions fiscals en el cas que un pis buit es poses en

Uoguer. Es tractava de mesures dirigides a tota la població, que no abordaven la discriminado

que pateixen les persones immigrants en l'accés a l'habitatge de lloguer.

La inserció laboral es centrava en el terreny de la formació ocupacional: cursos específics, accés

a les escoles taller, etc.

En relació a les actuacions en l'ámbit sanitari, destaquen el Uiurament de la targeta sanitaria a

les persones immigrants en situació irregular i la formació deis professionaís de la sanitat. També

es van posar mediadors/es culturáis en hospitals i centres de salut i un servei de traducció

telefónica per a l'ús de professionals que atenen immigrants. Un deis aspectes a destacar del Pía

és l'impuls a la mediació intercultural.

En l'ámbit educatiu es desenvolupaven poques actuacions: fulletons d'informació sobre el

sistema escolar, elaborado de materials sobre educació intercultural i realització de cursos

sobre Uengua árab.
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Finalment, cal teñir en compte que no considera la vessant bipolar de la integració i, per tant,

no es recuUen mesures dirigides a la població autóctona.

2.3.8. Polítiques d'integració a Sabadell

Les polítiques d'integració de 1'administració local son de gran importancia, ja que és

l'administració mes propera a les persones. Els ajuntaments son els que mes destaquen en el

desenvolupament de polítiques d'integració social de les persones immigrants. Des de mitjans

deis anys 90 alguns ajuntaments a Espanya van comencar a fer polítiques socials per a la

integració degut al poc impuls d'aquestes polítiques per part de l'Estat i les Comunitats

Autónomes. A partir de l'any 2000, s'han generalitzat aqüestes actuacions entre els

ajuntaments.

En aquesta línia, la Regidoría de Cooperació i de Convivencia Intercultural de l'Ajuntament de

Sabadell va elaborar un Pía Director per a la Convivencia Intercultural que ha de ser l'eina de

treball peí període emmarcat entre els anys 2003-2007. La voluntat d'aquest pía director, a part

d'atendre la població nouvinguda a la ciutat, és seguir un model d'intervenció caracteritzat per

sis punts básics: el consens polític i social en tes polítiques i les accions; la cooperació

administrativa; la integració i la cohesió social; el dinamisme per assimilar i gestionar canvis

socials rápids; la participado; el treball en xarxa i la normalització a L'accés deis recursos

comunitaris evitant la segregació i l'estigmatització d'aquesta població.

Tenint en compte aqüestes bases, les principáis línies d'actuació del Programa de Convivencia

Intercultural de l'Ajuntament de Sabadell son les següents:

• millorar el coneixement de L'impacte de la immigració a la ciutat de Sabadell

concretar un Pía de Ciutat per a la Convivencia

• establir de relacions amb altres agents i institucions publiques
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implicar els mitjans de comunicacio locáis i comarcáis en el desenvolupament d'accions

de cooperario, solidaritat i convivencia

incidir en l'ámbit social amb la finalitat d'incorporar canvis culturáis, nous

coneixements, missatges i valors que afavoreixin la convivencia entre col-lectius.

afavorir i potenciar la creació de noves entitats i associacions de ciutadans/es

nouvinguts/des

afavorir la participado de la ciutadania en el procés d'incorporació social de les

persones immigrants que arriben a SabadeU.
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3.MARCMETODOLOGIC

3.1. Objectius

Aquest diagnóstic pretén recoltir, anatitzar i interpretar dades actualitzades sobre diferents

aspectes ctaus que afecten a la situado de les persones immigrants a Sabadell. La finalitat és no

només aportar coneixement científic, sino també facilitar espais per a la divulgado i la reflexió

col-lectiva de les conclusions i propostes que s'hi relacionen.

Per tant, els objectius concrets son:

a. Recollir i interpretar la informado referida a la immigracio a Sabadell.

b. Elaborar documents per a la seva difusió i discussió conjunta.

c. Treballar conjuntament amb les entitats implicades.

Aquesta aproximació i recoltida d'informació es focalitza en les següents temátiques, les quals

s'aborden des d'una perspectiva sectorial i també, en un niveíl mes interpretatiu de la

informació, es plantejará un tractament integral d'aquestes.

x*" "*•.

I. marc teoric i legislatiu del fenomen migwtori

It. caracteristiques demográfiques

/ III. distribució de la poblado immigrant en el territori*-.

IV, habitatge \

y
V. treball J

VI. atenctó sociosanitária /
*

Vil. educado /
VIII. convivencia i xarxa social
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3.2. Perspectiva metodológica

La complexitat del fenomen de la immigració fa imprescindible un abordatge metodológic 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 mes descriptiva i analítica de dades

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

treball son secundáries i la font d'informació majoritária és la de l'ámbit local.

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

anteriors. A través de diverses técniques i instruments dissenyats específicament per a la

diagnosi, es recull informado relativa a experiéncies i discursos deis i les protagonistes: persones

immigrants i immigrades, persones autóctones, entitats i servéis públics que ateneo 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.

Finalment, i d'acord amb els objectius i la propia idiosincrasia de l'estudi, el plantejament

participatiu de la diagnosi permet una interpretado compartida de la informació per a la

construcció col-lectiva del coneixement del tema.
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3.3. Técniques i Instruments

La part quantitativa s'ha basat en la recerca i l'analisi estadística de la situacio de la immigració

a Sabadell. Per extreure aquesta informació hem utilitzat diferents fonts. Destaquem el suport

de la Regidoría de Convivencia de l'Ajuntament de Sabadell que ens ha proporcionat les dades

del Padró Municipal; de la Regidoría d'Educació que ens ha facilitat les dades sobre la

matriculado de l'alumnat immigrant i autócton; del Servei Municipal de Promoeió Económica

(Vapor Llonch) que ens ha facilitat la Memoria de t'any 2004; del Centre d'Atenció a la Dona que

ens ha permés l'accés a les dades de les seves usuáries; d'Habitatges Municipals de Sabadelt

(Vimusa), que ens ha proporcionat informació sobre adjudicacions d'habitatge públic, i de la

Regidoría de Comerc i Turisme, que ens ha facilitat les dades sobre comercos regentats per

immigrants.

D'altra banda, a través de la xarxa, i concretament del Departament de Treball i Industria de la

Generalitat, hem obtingut dades sobre la contractació laboral d'immigrants a la ciutat per tal de

complementar la informació referida al món laboral. També hem contrastat la informació amb

fonts com l'lnstituto Nacional de Estadística (INE) i l'lnstitut d'Estadística de Catalunya

(IDESCAT).

Tot i la col-laboració i participado de t'Ajuntament de Sabadell en la tramesa de dades, cal dir

que aquest ha estat un estudi independent de l'administració local a tots nivells, des de la

infrastructura, els recursos económics, el nivetl administratiu o el suport técnic.

Fonamentalment la part quantitativa de l'estudi s'ha fet, a partir de l'analisi documental.

També a través d'aquest s'ha treballat l'aproximació teórica al fenomen migratori així com el

coneixement d'altres experiéncies vinculades.

Peí que fa a la informació de caire mes qualitativa, s'han emprat les técniques de grup de

discussió i d'entrevista individual en profunditat semidirigida.
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3.3.1. Els grups de discussió8

Per una banda, s'han organitzat grups de discussió temátics sobre ('educado, el treball i la

sanitat. En aqüestes sessions s'ha convidat a persones rellevants de cada ámbit, entre elles

professionals del sector i técnics municipals, i sobretot, hem comptat amb la presencia de

persones immigrades, ja siguin persones vinculades a les associacions locáis d'immigrants o bé

persones no associades. Per altra banda, també s'han convocat grups de discussió transversals,

formats per immigrants i persones autóctones, on s'han tractat diversos temes de forma

transversal (educado, treball, sanitat, regularització, habitatge, participado i convivencia). Un

d'aquests grups está format exclusivament per dones per tal de captar la perspectiva de genere.

[-'estructura deis grups de discussió s'ha dividit en tres blocs amb l'objectiu de copsar tant la

situació actual, com els problemes i reptes i finalment, les propostes i línies de treball. De

tota manera, degut a que la situació actual es en sí mateixa problemática, sovint la frontera

entre la situació actual i els problemes s'ha diluít en el guió i en la conversa. El mateix succeeix

amb els reptes i les propostes. Tot i així, ens sembla útil distingir aquests tres blocs de cara al

posterior análisi.

A nivell general el criteri de selecció de les persones convidades ha estat la representativitat i

significativitat de la persona 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.

B Veure guions i material aportat a l'Annex.
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3.3.2. Les entrevistes9

Les entrevistes teñen dos objectius. El primer, aprofundir en el coneixement de l'actuadó de les

entitats mes rellevats a la ciutat que s'ocupen del fet migratori. El segon objectiu és

complementar i enriquir alguns aspectes deis grups de discussió que a posterior! s'han considerat

necessaris.

3.3.3. Les fitxes per a entitats i servéis públics10

Una altra eina utilitzada en el Diagnóstic per recollir informació de les entitats i deis servéis

públics relacionats amb el col-lectiu immigrant és una fitxa que s'ha proporcionat 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 resumida deis

aspectes mes descriptius de les entitats, com ara la ubicado de la seu social, el nombre de

socis, voluntaris i usuaris, les activitats, e tc . . Pero també pretenem recollir una informació mes

exhaustiva referida ais objectius de l'entitat, i els problemes i reptes que ha d'afrontar

Sabadell i l'entitat en concret per a la millora de les condicions de vida de la població

nouvinguda així com per afavorir i potenciar la convivencia i l'enriquiment mutu entre la

població immigrant i la població autóctona.

Com a principal eina metodológica de la perspectiva partidpativa, en la qué no només s'aporta

informació sino que a partir d'aquesta es reorienta el propi desenvolupament de la diagnosi, hem

comptat amb una Comissió de Seguiment.

9 Veure guió a l'Annex.
10 Veure models de les fitxes a l'Annex metodológic.
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3.3.4. La Comissio de Seguiment

Des d'un primer moment es crea una Comissio de Seguiment per tal d'afavorir la participado de

persones vinculades a la immigració a la ciutat en el procés d'elaboradó del Diagnóstic. Aquesta

Comissio té com a objectiu l'assessorament i la transmissió d'informació mutua. Per tant, és

una bona eina per al grup de treball ja que ens ha permés orientar i avaluar la nostra feina

periódicament. La importancia d'aquesta Comissio de Seguiment rau en la seva composicio, ja

que la nostra voluntat ha estat formar un grup on hi siguin representats tots els col-lectius que

treballen amb la immigració a la ciutat. Per aquest motiu, la Comissio de Seguiment está

formada per representants de:

Entitats locáis: Lliga deis Drets deis Pobles, SCAI, Coritas, Drapaires d'Emaús i Federado

d'Associacions de VeYns de Sabadett

Associacions d'immigrants: Assoc. Oriente Boliviano, Assoc. Mali, Assoc. Africana, Assoc.

Guinea Conakry, Assoc. Al-Tanuir, Assoc. Ar-Rissatah, Assoc. Cultural Anasiha, Assoc.

Uruguayos en Cataluña, Instituto de Integración y desarrollo por Perú, Assoc. Kandeema,

Assoc. de ciutadans de Costa d'lvori de Catalunya, Assoc. WAFAE

Ámbit sanitari: CAP Sant Olesuer, CAP Ca n'Ohac

- Ámbit laboral: CC.OO, UGT, CGT

Ámbit educatiu: CEIP La Floresta, ¡ES Jonqueres

Ajuntament de SabadeU: Regidoría de Convivencia
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El procés d'aplicació metodológica de la diagnosi es recull a la gráfica següent.
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L'aplicació de la metodología d'aquesta diagnosi, a través de les técniques, amb els seus

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

Metodología

Quantitatfva

Técnica

Análisi
estadística

Ob j ecti us/varíab les

Incidencia
quantitativa de la
immigració i evolució
recent

Trets demográfics de
la població immigrant

Segregació residencial

Inserció laboral de la
població immigrada

Accés a l'habitatge
municipal

Distribució de
1'alumnat estranger

Utilítzació de servéis
municipals

Informadors/ Fonts

Padró Municipal

Anuari estadistic de l'Ajuntament de SabadeU

Padró Municipal

Anuari estadistic de 1'Ajuntament de SabadeU

Padró Municipal

Estadístiques Publiques Departament de Treball i
Industria de la Generalitat de Catalunya

Memoria de Vapor Llong

Habitatges municipals de SabadeU (Vimusa)

Regidoria d'Educació de rAjuntament de SabadeU

Memoria Vapor Llong

Dades del Centre d'Atenció a la Dona

Regidoria de Convivencia de l'Ajuntament de SabadeU
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Metodología

Qualitativa

Técnica

Grup de
Discussió

Educado

Treball

Sanitat

Genere

Transversal

Objectiu
/variable

Situació actual
Problemes
Reptes i
propostes

Situació actual
Problemes
Reptes i
propostes

Situació actual
Problemes
Reptes i
propostes

Situacions de
discriminado per
genere i origen
Reptes i
propostes

Situacions de
discriminado per
origen
Reptes i
propostes

Informadors/ Fonts

Escola Bressol
CEIP
ÍES
Escola d'Adults
PAS
Técnica d'educació

Sindicats
Patronal
Servei d'ocupació de l'Ajuntament de
Sabadell
ímmigrants
SCAI

CAPs
Hospital Tautí
ímmigrants
Regidoría de Salut
Regidoría de Servéis Socials

Associacions de dones de Sabadell
Dones Ímmigrants i autóctones
Caritas
Servei d'Atenció a la Dona

Associacions d'tmmigrants
Homes i dones Ímmigrants de diferents
origens i periodes d'estan<;a a la ciutat
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Entrevista

Percepció
déla
immigració

Entitats

Informadors
clau

Fitxa d'entitats

Situació actual i
problemes
Propostes i línies
de treball

Funcionament i
activitats de
l'entitat

Problemes que
detecta l'entitat
en relació a la
poblado
immigrant
Propostes

Aprofundir
aspectes
assenyalats ais
grups de
discussió

Elaborado d'un
mapa d'entitats
que es
relacionen amb
el col-lectiu
immigrant.
Elaboració d'un
mapa de servéis
púbtics on es
poden acollir els
immigrants.

Associacions de ve'íns i veínes

SCAI
Caritas
Drapaires d'Emaús

Cambra de Comerc
Assessor legal de SCAI

Entitats locáis: Lliga deis Drets deis Pobles,
SCAI, Caritas i Drapaires d'Emaús, Federado
d'Associacions de Veíns de Sabadell
Associacions d'immigrants: Assoc. Mali, Assoc.
Africana, Assoc. Guinea Conakry, Assoc. Al-
Tanuir, Assoc. Ar-Rissalah, Assoc. Cultural
Anasiha, Assoc. Uruguayos en Cataluña,
Instituto de Integración y desarrollo por Perú,
Assoc. Kandeema, Assoc. de ciutadans de
Costa d'lvori de Catalunya. Assoc. WAFAE
Ámbit sanitari: CAP Sant Oleguer, CAP Ca
n'Oriac, CAP La Serra.
Ámbit laboral: CC.OO., UGT, CGT, Gremi de
Fabricants, Centre Metal-lúrgic.
Ámbit educatiu: CEIP La Floresta, ÍES
Jonqueras, CFA Concordia, CEIP Sallares i Pía,
CEIP Agnés Armengol, ÍES Les Termes, ÍES
Ribot i Serra.
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Técnica
participativa

Comissió de Seguiment Interpretació de
la informació
Orientado de la
recerca
Valorado de
l'estudi i
transferencia a
les própíes
entitats

Entitats locáis: Lliga deis Drets deis Pobles,
SCAI, Caritas i Drapaires d'Emaús, Federado
d'Associacions de Veins de Sabadell
Associacions d'immigrants: Assoc. Oriente
Boliviano, Assoc. Mali, Assoc. Africana, Assoc.
Guinea Conakry, Assoc. Al-Tanuir, Assoc. Ar-
Rissalah, Assoc. Cultural Anasiha, Assoc.
Uuruguayos en Cataluña, Instituto de
Integración y desarrollo por Perú, Assoc.
Kandeema, Assoc. de ciutadans de Costa
d'lvori de Catalunya.
Ámbit sanitari: CAP Sant Oleguer, CAP Ca
n'Oriac
Ámbit laboral: CC.OO., UGT, CGT
Ámbit educatiu: CEIP La Floresta, ÍES
Jonqueras, CFA Concórida
Ajuntament de Sabadell: Regidoría de
Convivencia
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4. DESCRIPCIÓ, ANÁUS! 1 INTERPRETADO DE LES DADES

L'objectiu d'aquest apartat és oferir una aproximado estadística a les característiques

demográfiques i socials de la població estrangera a Sabadell i una análisi de les condicions de

vida de la població immigrant a la ciutat.

A l'hora d'analitzar el fenomen de la immigracio només es pot fer a partir de fonts estadistiques

que es centren en la categoría d'estranger, la qual és una categoría jurídica -persones residents

al terñtori espanyot sense nacionalitat espanyota-, que no coincideix amb la categoría social

d' immigrant. El concepte d' immigrant fa referencia a les persones que s'han hügut de desplagar

de forma temporal o estable per viure en un altre país11.

Les dades estadistiques ofereixen una primera aproximació a la realitat de la població estrangera

a Sabadell. No obstant, hi ha una important manca de dades en determinats aspectes, ja sigui

perqué no existeixen o perqué no hi hem tingut accés. Així mateix, degut a que una part

important de la població estrangera no té una autorització de residencia, les persones

anomenades "sense papers", no queden comptabilitzades en algunes de les dades que utilitzem.

Per tal de copsar les condicions de vida de la població immigrant, l'análisi estadística es

complementa amb una análisi qualitativa, que permet aprofundir en les línies ja esbossades i

descobrír-ne de noves.

L'apartat es divideix en diferents blocs tematics que aborden diferents aspectes rellevants que

intervenen en la definició de les condicions de vida de la població immigrant. Cada bloc es

subdivideix en tres parts: la primera fa un recull de les dades estadistiques disponibles en relació

a la temática i la segona recull les aportacions fetes pels agents socials consultats vinculats al

11 D'ara en endavant utilitzem el concepte d'estranger quan la informado prové de dades estadistiques,
recollides a partir de la categoría d'estranger, i utilitzem el concepte immigrant quan la informado prové
de fonts qualitatives.
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tema. Finalment, la tercera part pretén ser una síntesi valorativa de les dues primeres parts,

posant en reladó la informado que aporten les dades estadistiques amb la que propordonen els

agents sodals, per tal d'ampliar al máxim la informado aportada i copsar possibles coincidéndes

o discrepáncies.

Bloc-1/ La poblado estrangera a Sabadell

Les dades que s'han utilitzat per aproximar-nos a les característiques demográfiques de la

pobtació estrangera de Sabadell provenen del Padró Municipal de l'Ajuntament de Sabadell. Les

dades del Padró Municipal son l'eina mes eficac a I'hora d'aproximar-se al conjunt de població

estrangera resident a Sabadell, ja que totes les persones de nacionalitat estrangera, amb

independencia de la seva situació legal, poden empadronar-se, i generalment ho fan a fi i efecte

d'acollir-se a prestacions socials universals, com son la sanitat o els servéis socials.

Análisi estadística

1.1. Volum de la pobtació estrangera a Sabadell

Actualment hi ha 19.284 persones estrangeres a Sabadell, el que suposa un 9,6% de la població

de la ciutat13. La poblado estrangera no comunitaria suposa el 8,9% de la població resident a

la ciutat.

El percentatge de població estrangera a Sabadell és elevat si el comparem amb el percentatge

de població estrangera al conjunt d'Espanya -un 8,5%-. No obstant, és encara baix si el

comparem amb la mitjana de Catalunya -un 11,4%-; el percentatge de persones estrangeres a

Sabadell es troba gairebé dos punts per sota del de Catalunya {Gráfica 2).

Dades del 31 d'octubre del 2005.
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Gráfica 2. Comparado deis percentatses de poblado estransera a SabadeU, a Catalunya i a

Espanya.

Font: Elaborado propia a partir de dades de ('Instituto Nacional de Estadística, gener de 2005 i
del Padró Municipal de SabadeU a 31 d'octubre de 2005.

1.2. Evolució de la poblacio estrangera a SabadeU

Fins l'any 2000 hi havia poca poblacio estrangera a SabadeU. Actualment la situació ha canviat,

essent els anys 2000 i 2001 el punt d'inflexió.

A partir de l'any 2001 s'inicia un creixement exponencial de la poblacio estrangera a SabadeU,

passant d'un 2,5% al 2001 al 9,6% actual (veure Jaula 1 a l'Annex). Per grans grups continentals,

son les persones procedents d'América, seguides de les africanes, les que mes han augmentat en

els darrers anys (Gráfica 3).
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Gráfica 3. Evotució de la poblado estrangera per origen geo$ráfk, 1998-2005.

Font: Elaborado propia a partir de dades del Padró Munidpal i deis Anuahs Estadístics de
l'Ajuntament de SabadeU 2004 i 2005.

Des del gener del 2004 a ['octubre del 2005, el collectiu de persones estrangeres que mes ha

crescut és el de Bolívia, el qual s'ha mes que duplicat. També el grup de marroquins ha

experimentat un creixement important,-del 41%-, de manera que actualment es sitúa al mateix

nivell que el d'equatorians, el qual ha crescut en molt menor mesura (veure Tauta 2 a l'Annex).

Els col-lectius xinés i romanes, malgrat representar un percentatge baix entre el conjunt de

població estrangera, han experimentat un creixement important en els darrers temps; de gener

de 2004 a octubre de 2005, el grup de xinesos s'ha duplicat i el de romanesos ha crescut en un

40% {Gráfica 4).
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Gráfica 4. Principáis col-tectius d'estrangers presents a Sabadell ais anys 2004 i 2005.

Font: Elaboració propia a partir de dades del Padró Municipal de Sabadell a 31 d'octubre del
2005.

1.3. Origen de la poblado estrangera

La població estrangera a Sabadell és molt diversa en termes d'origen geográfic; hi trobem

persones de 116 nacionalitats diferents. La majoria de persones nouvingudes a Sabadell

provenen, en primer Uoc, de rAmérica del Sud i, en segon lloc, de l'África del Nord i Occidental;

una de cada dues persones estrangeres prové d'América del Sud i una de cada quatre de 1'África

del Nord i occidental {Gráfica 5).


