
Sabadell 2004, una aproximació 1 
a les migracions d'avui: 13.572 

En els daaers tres anys ha augmentat molt & pressa el nombre d'iaunigrants que s'han instalkt a Sabadeil, i el 
percaitatge d'esh.angas respene del coajunt de la poblaci6 6s actuaunent del 7%. Els banis més m c s  acu- 
lien m% iaunigraci6, fet que s'explica bssicament 6s on es ímben els habitatges m& assequibles. 

La poblaci6 aut&tona té una penxpci6 diferent del fet migratori segons el lloc d'ongen dels immigrants, 
el seu nivell eco&& i determmats pjudicis. 

Els homes i les dones immigrants s'enfimnten als mateixos problema quotidians que la resta & la poblaci6 
amb pocs reansos, perb, a mCs, estan molt d o n a t s  per la situaci6 d'irreguhitat legal, que els comporta 
diñdiata per üobar f e h  i Wtatge i pot pmpiciar 4- laborals d'explotació. 

Sabadeil d&ma dal S& Ci- á'Aoolümcnt a l'lhaiggt (SCAI), entitats com CBntas o els drspiiires 
d'bmís. els serveis socids. els centres d'enseny~m~nt priman i secundari i els centres de fomaci6 per a per- 
8oneip adultes. k& amb aixb w n'hi ha pmu per actuar en la nova reaiitat muiticultud. Cal deñnir un model 
dPintgvenc6 basai en l'uplicaci6 docmeentada del fet migratori i en l'aciuaci6 coordinada d'administracions 
i b t h c i o l l ~  per qñimitzar els ~cursos, i cal trebalfar en w t e s  concretes, wm ara 1'0- & la 
inmigmi6, la Mesa per la Immipci6 o la creaci6 d'+ ciuradans & conviv&ncia, 



Migracions: de la societat industrial 
a la societat de la infomació 
i del coneixement 

La industrialització de Sabadeli va ser un factor d'a- 
tracci6 de m& d'obra i, per tant, de creixement de la 
ciutat. Aquest fenomen va comeqar amb I'an-encada 
industrial, a partir del segon ter$ del segle m, i va 
acollseguir transformar la vila en una ciutat que I'any 
1900 ranejava els 23.000 habitants; el 1950, els 
60.000; i el 1980, els 190.000. 

Les migracions de la major part del segle xx eren 
intenors, inicialment de pblaci6 provinent de pobles 
de la mateixa comarca o de comarques properes, en 
un procés d'urbanimi6 de pblaci6 rural paral4el al 
que succeia en altres ciutats catalanes. Progressiva- 
ment, perb, s'hi va anar afegint població procedent de 
l'Arag6 i el País Valencia, i, en menor grau, de 
Múrcia i Andalusia. Així, el 1925, la població nascu- 
da fora de Catalunya ja era del 16% m, 1990). 
L'any 1940 encara predominava la procedencia cata- 
lana i hi havia gent de i'Arag6, el País Valencia i 
Múrcia. No va ser ñns a 1950 quan van guanyar 
preencia els contingents de Múrcia i Andalusia.' El 
balanq d'aquestes migracions es fa evident si tenia 
en compte que, I'any 1981, el 52% dels sabadeiiencs 
i les sabadelienques no havia nascut a SabadeR 6s a 
dir, amb una població de 186.123 habitants, 97.556 
havien nascut en altm poblacions.' 

Les migracions que rebia Sabadeii en el passat 
tenien coma objectiu la societat indushial. Els homes 
i dones immigrants provenien generalment de la socie- 
tat agraria preindushid, mactexiitzada per la famflia 
tradicional i les dures jornades de aeball, amb eis ris- 
cos de males coliites, caiguáa deis preus @coles, 
etc. Aquestes persones identiñcaven la ciutat amb un 
espai on podien trobar noves oportdtats, on esdeve- 
nien &m i obreres amb un horari preestablert i una 
sctmanada asse- i on tenien l'esperanp de 
d o r a r  les seves condicions de vida En el perfode 
posterior a la Guem Civil, @, els factor5 m b -  
micsmnviuenambñLctorspoliticscom aralarepres- 
si6 que van vi= en algunes mnes eis peídedors, que 
s'accentuaven m& en eis @les petits i en les socie 
tats latifundistes (Mmh, 2003; hric, 1991). 

Les mipcions que rep SabadeU achialment, les del 
ñnal del segle xx i les del recentment estrenat segle 
m, ja no tenen corn a objectiu prioritari la societat 
industrial. Es donen en un wntext de globaliW6, 
caracteritzada per una economia de mercat generalit- 
zada i la innovació tecnolbgica. És l'anomenada 
societat & ia i n f o m i 6  i del coneixement. SabadeU 
6s ara una ciuiat m6s diversificada des del punt de 
vista econbmic, tant en el si de la indtistria, en queja 
no hi ha un predomini del sector t&xtil, com en altres 
sectors, com ara els serveis @EU, 2000). 

Els homes i dones immigmnts que rebem actual- 
ment s6n majoritariament població de pasos en via 
de desenvolupament que busca noves opominitats 
per millorar les seves condicions de vida en el Primer 
M6n, del qual té una imatge pmbablement ideaütza- 
da. Una part d'aquesta immigració 6s no qualicada 
i en aquest cas hi pesen els factors econbmics, tot i 
que no sempre es tracta de "fugir de la pobresa", com 
de vegades es mira de generalitzar, sin6 de I'espe- 
ranp d'un fuhu "do? '  per als seus fiUs i mes. 
Una altra part de la immigració t6 una elevada quali- 
ficació, @, o bé no troba feina en el seu país, o bé 
té motivacions politiques per emigrar. 

AiM, apliquem l'etiqueta d'immigmnt a persones 
ambprocedenciesi~onsmoltdiferents, iel  
signiñcat d'aquesta paraala ha variat per als sabede- 
Uencs amb el pas del temps. L'immipnt ja no és el 
que ve de fora, el forastm, ara apiiquem aquest quali- 
ficatiu a I'immigrant exextracomunitari, és a dir, que no 
peitany a cap deis estats membres de la Uni6 Europea 

Radiografía de la població immigrant 
a Sabadell 

D'acord amb les dadea del paán5 municipal de L' 1 de 
juny de2004,pmpdel7%delapoblaci6sabadeUen- 
caté nacionalitat eammgera, concretament 13.572 per- 
sones respecte d'un total de 1%.116 habitan&' dades 

1 V e g e u i ' a n i c k & M a r i i M m í n m s q O e a ~ ~ .  
2 Ddes del oenr da 1981 rroollidcs pa I'Iasrimt Nriolul 
d'Emdí&a (iNE) i citsdai pr MARJN (2CNB). 

3 A m S h a l a í W d a i a & ~ i ~ ~  
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'El fantarmo < gnr cornple*. runes scmetot 'oble rc 
jovant del quol col oglutinor-re, dtno okro bnndo, es el 'boc emismri'que expl~co els problemes interns que no es poden resoldre 
4 oqu~ on I'fmmigrnnt pot compl~r un rol func~onolper o algunes posic!ons que proclamen Iof? de la historio i lo desopando de le 



que mpdwixen la mitjaaa del umjunt & Munya la poblaci6 sabaklienca i, si em remuntem a L'any 
Hi predominen les persones pmce&üs &l c o n k t  2000. el pematatge es redueix a 1' 1.0496. És a dir, els 
ame1iCa,quesignifiquenel54%de]totald'~ers. darrersquitreanyss'haprodiiitunirrCrmientm01t 
seguides per les d ' h c a ,  amb el 23%; Eumpa, amb el umsi&rable de la immigcaci6, que s'ba accentuat 
18%; i, 6nalumf Asia, amb el 5%. es-t el danex any i mig. 

Les nacionalitats amb més pmbcia a la ciutat s6n 
i'e<niatorUuiaambel26ao,lamarroauioaambelU)96: 

Gditc 1. mbIod6 total de SribdeIll. ~6.2004. Font: q/untament de 
Sabadell. 

Gdflc 2. Poblocld esimngem per mntinent á'orfgen, 1.6.aooq. 
EbboncM piopia. Fait: Ajuntament de Sabadell. 

Sicomparemaqtmtesdadesamblesdel'ldegenex 
de2QO3-nomésdissetmesos~,observemque 
la &ncia eshangen ha augmentat espectacular- 
ment, ja que ha paPsat del 4.03% al &92!% mpecte & 

A .  

la bol~ana, amb el 13%; la romanesa, amb el 996; 1; 
colombiana i l'argeniina, amb el 7%; i, amb percen- 
tatges inferiors al 5%. la xinesa, la gambiana, la ita- 
liana i la peruana. 

Lesdadesdetstresldanersanysmostrmwmhan 
crescut les diferents comuaitats i s'ba conaolidat el 
predomini d'immigraais bhoammicam. En desta- 
ca la &ida progressi6 de poblsció proccdait de 
Bolivia o del híamc.' >>> 

, 
Tauk 1. Fvb!&¿ sa~xidelknra segans nadonam zOOo-mo4. EIPM @?h. ldescd w aryl 1 -.y 
Sabadell per al zoaq  :J: 
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Espanyoia Resta UE Resta Europa Afria Amirica del Nord i Central 
2000 9886% 427% o@%% o,q% o,i6% 
20cn 98,lSX 0.31% O & %  o&% 0,riX 
2002 97.09% 03% 434% 0,p% 0.26% 
2003 95r39% 0.43% 0.47% 0.33% 

W r k r  del Sud 
4u% 
453% 
la% 

2004 93@% l a %  %59% %"6 



G M c 4 .  NadanaIRak m& replerentadesa%badeII,~~>z-~o~. F0nt:lln~IIestodIrtk<IcS<r60dell200~ 1 Aluntament de Sabadell. 

Globalment, els homes repmenten el 55% del total gera m6s gran de 60 anys i s'aprecia que hi ha un 
de la poblaci6 estrangera i, per tant, les dones s6n el considerable contingent de nens i adolescents, majo- 
45%. i, de fet, la proporci6 és molt similar en els ntanament amencans i africans. 
casos d'Europa i hii En canvi, els homes s6n el Entre les dones bi ha una Wbuc i6  més regular 
74% de la poblaci6 procedent d'~frica i les dones, el per edats ñns a 60 anys, tret del cas de les amaicanes, 
55% de la pobiaci6 procedent d'Ambnca. que estan moit represen- entre els 25 i els 49 anys, 

i en qUe es regiska. també, una presencia lleugerament 
més elevada de dones grans. De la mateixa manera que 
en el cas dels nens, la presencia majoritAria de nenes 
p v C  d'imhxica i, en menys pmpod6, &&rica, 



G M c  6. PoliIocM estmngem pcr edak homer, t.91001 Fbnt: Ajuntament de Sabadell. 

A partir de les dada disponibles és dificil elaborar un 
mapa de la immigraci6 a Sabadeii, p x q d  les unitats 
d'an$lisi -el5 districtes- s6n exces8ivament gnuu i 
diverses. Les dades de 2002 5611 similar5 per a tots eia 
districtes, m b  les excepcions del distnm 1 (Centre, 
Hostafrancs, la Cobertera, Lai- Sol i Padñs, 
Avinflda i Eixample). que duplica el pcnxntatge 
mitjh, i el districte 6 (la Creu de Barbe&, les 
Tennes, Espronceda i Campoamor), on 6s Ueugeta- 
ment d s  elevat que la mitjana. A la baixa tmbmíem 

el distncte 7 (el Pobienou i Tone-romeu), per sota de 
la meitat de la mitjana. 

Hi ha alganes pistes, perb, que portcn a la con- 
e b i 6  que cia banis m& @&ics d e n  més 
~ ~ 6 ,  fet que s s ' ~ i i c a  b&siccrment pnp& s'hi 
tmben 61s bbbtga m6s asequibles, a &diferencia 
delque~mal~pobiacions,onaixbesdóna 
en cenats hiaMcs &gmd&i. Aqwa seria d cas de 
iesIkmes,iaCntideBarbe&oCanPuiggener.No 
hi ha dubte, perb, que mi bami amb una cesta centra- 



litat i un elevat índex de serveis, com 6s el cas de Sol 
i Padifs, registra també una elevada prehcia d'im- 
migrants. 

Visibilitat i percepció de la població 
immigrant: simplificació d'una realitat 
complexa 

El darrer any i mig ha augmentat la presencia de per- 
sones immigrants en els carrers de Sabadell. És una 
preshcia molt visible per raons evidents d'indu- 
mentana, color, petits gmps en cantonades i places, i, 
de vegades tarnbé de somll. Aquesta es, doncs, la 

80 visi6 que es pot tenir a simple vista de la immigració, 
la primera, la m& simplificadora d'una reaiitat que 
ho Cs tot menys simple, ans al contrari, d'una reaiitat 
que caldria qualificar de complexa 

Segons I'antropbleg Luis Miguel Narbona 
(2004). com6 diferenciar entre els immigrants que 
es veuen i els que no es veuen. Els immigrants de 
procedencia urbana, amb formació, i especialment si 
s6n d'origen europeu, s6n els immigrants que no es 
veuen. En canvi, els immigrants de procedencia 
d, sense formaci6 i #origen afriCa, llatinoarne 
rid o xines s6n els "authtics immigrants" des de la 
perspectiva de la visibiiitat. Aquesta distinci6 ajuda 
a entendre millor la complwitat del fenomen migra- 
ton. El nucli essencial de la qiiesti6 no és altre que 
la distribuci6 desiguai de la riquesa; en definitiva, 
una qUesti6 eumbmica i, per tant. Cs fonamental- 
meut una di-6 per raona de classe socid, 
tot i quetambc hi fanunpapesdestacat altres fac- 
tors, com ara els prcjndicis, la por d'alíb que es des- 
coneix, I'estatus o el pmtigi social. 

D'altra banda, com s'ba indicat més amunt, la 
població immigrant a SabadcU es distnbueix temto- 
riaiment d'una manera desigual i es concentra en la 
paifCna de la ciutat. 1 aíxb esta molt reiacionat amb 
oa aspeae central per a la reflexi6: la p w p c i 6  que 
te la pobiaci6 autbctona del fet migratoti. Podem 
observuque,totiqaclawva~6s'esti ins-  
tal-laat en banis on la pobiaci6 autbctona Cs d'ori- 
genimnngrsnt,esprodneixunefectederebuigque 
al- vGgadGs pot arribar a la xenofbbia Quina 6s 
l a - m 6  que & té de la nova immigraci6? No Cs 

gens estrany sentir en les botigues o en I'autobús 
que l'anibada dels immigrants esta degradant el 
bani quan, en d t a f  el sentit comú i la lbgica del 
sistema social mostren que la relació causal 6s exac- 
tament la inversa: és peque el bani esta degradat 
(manca de manteniment habitatges amb poques con- 
dicions, pocs serveis, mal comunicat ...) que els preus 
hi s6n més baixos i, per tan& s'bi pot instal.lar la 
poblaci6 que té menys recursos. Perb, tal com atinna 
Narbona (2004). el que la gent s'imagina 6s tan real 
-o més- que la mateixa reaiitat. Així, el fet que la 
percepcid de la reaiitat sigui ednia  no implica que 
es pugui corregir d'una manera espontstlia 

Una altra qüestió que assenyala Nafbona és I'e- 
fecte aglutinador que poden tenir alguns punts de la 
ciutat on s'instal.len petits comergos destinas a locu- 
toris, queviures, bars ... Aquests establiments poten- 
cien la presencia de 'Vanseünts" que en dies i hores 
detennjnats augmenten la concentració de població 
immigrant i rehoal'ienten, d'aquesta manera, la per- 
cepci6 popular que bi ha molts immigrants i que aixb 
acabad generant un confiicte social. 

Ciutat i models d'intewenció 

Tot i a i d ,  a Sabadell, avui, el percentatge de pobla- 
ci6 immigrant 6s molt inferior al d'altres pasos 
eumpeus (Fraqa, 17%) i, per tant, cal preveure'n 
un Increment signiñcatiu els prbxims anys. Ara 6s 
el momeut de pensar que bem de fer i com bem d'a- 
frodtar aquest nou escenari multicultural. Cal M e -  
xionar, tambc, sobre els aspectes socials que el fet 
migratori comporta si es deixa a criteri del lliure 
mercat: concentració territorial, guetos i possible 
conflicte social. 1, finalment, cal elaborar i aplicar 
plan8 i polítiques d'acoliida des de les administra- 
cions i institucions implicades. En aquest sentit, 6s 
rellevant definir un model d'intervenci6. 
Actuaiment. hi ha la tendencia a intervenir des del 
que s'anomena model de la nonnalitzaci6 i abando- 
nar el model anterior, anomenat de discriminaci6 
positiva. 

El model d'intervenci6 de 1%xhi&6 positiva 
es basa en la idea fonamental que cal donar m& a qui 
té menys per tal d'evitar la ma&alitat i afavorir la 
integraci6 i la cohesi6 sociah. L'aplicaci6 d'aquest 



Condicions de vida 

cert que la quotidiana d'aquest model ha 
generat alguns aspectes negatius entre la població 
aut&tona, que es queixa també de disniminació, 

I 
peque els recursos (sempre insufícients) es destinen 
a la poblaci6 immigrant. Aquesta percepció pot gene- 
rar posicions m'tiques i, per tant, antipopulars, vers 
les administracions m6s pro-, i també xenbfobes 
ven el veinat immigrant. 

El model d'intervenció des de la normaiització 
es basa en la idea fonamental que totes les persones 
som iguals, tots som ciutadans i, per tant, tothom té 
els mateixos drets i deures. En conseqü&ncia, la dis- 
criminació positiva no deixa de ser una discrimina- 
ci6 per ella mateixa. Per tant, cal actuar sota el prin- 
cipi indiscutible d'igualtat, sense diierenciar entre 
població immigrada i poblaci6 autbctona. La qües- 
ti6 clau d'aquest model6: en qu6 es basa el princi- 
p d'igualtat? Som iguals els que tenim una feina 
que els que no la tenen? Som iguals els que tenim un 
habitatge digne que els que no el tenen? Som iguals 
els que podem escollir l'escola que volem par als 
nostres fills que els que no ho poden fez? Som 
iguals els que podem circular pel carrer amb la tran- 
quil-litat de gaudir de la ciutadania que els que han 
de vigilar per no topar amb la policia peque els pot 
deportar? 

Així les coses, som tan iguals? Es pot tractar tot- 
hom igual quan es parteu d'un conjunt de desigual- 
tats tan evidents? Donar a tors el mateix, no 6s el m& 
desigual? És  ea que cal corregir els efectes negatius 
que s'han produit per i'aplicaci6 del model de &mi- 
minació positiva. És cen que potser caldria diferen- 
ciar entre la població immigrada recent i la població 
que fa un nombre dete- d'anys que viu a la ciu- 
tat, perb tarnbé Q cert que els models de la tradici6 
francofona no sembla que hagin awnseguit, de 
moment, que tothom sigui ciutada (6 a dk, franch), 
lliure i igual. 

Per tanf des d'aquestes ünies, defensem un 
model d'iguaitat basat en el mmmixement de les 
diferencies i en els valm de La diversitat cultural, que 
sigui solidar¡ amb les persones amb menys recmos i 
estableki plana i polítiques d'acollida. d ' i n f d 6  
i d'ajut ais immigrants. 

Com bem apunta1 anterionnent, la població immi- 
grant s'enfronta amb els mateixos problemes quoti- 
dians que la resta de població amb pocs recursos, 
perb, a m6s, sovint esta condicionada per la situació 
d'irreguiaritat legal. 

Ates que no tenim dades oficials sobre els aspec- 
tes relacionats amb les condicions de vida i les diñ- 
cultats quotidianes dels homes i dones immigrants, 
utilitzarem un informe de Caritas Sabadell (2003).' 
Durant I'any 2003, aquesta entitat va atendre 1.593 
persones, el 75% de les quals eren immigrants. 
D'aquesta manera, Caritas té una mostra esponrania 
del que passa a la ciutat que ens ajuda a comprendre 
la reaiitat de la immigració actual. El 61 % de les per- 
sones ateses per Cantas procedia d'America del Sud; 
el 496, del Magnb; i un altre 4%. d'altres pasos 
europeus. 

La sihiació legal del 59% de les persones ateses 
era d'irreguiaritat, fet que implica que, si tenim en 
compte que tambd atenen persones autbctones, apro- 
xhdament el 79% dels que eren immigrants no 
tenia papem i, per tant, s'exposaven a la deportació. 
D'altra banda, la "ii~legalitat" implica també dificul- 
tats per treballar, per i i o p  un pis, per obtenir el car- 
net de conduir, etc. 

La situaci6 laboral d'aquestes persones esta 
estretament iiigada a la precarietat. El 58% declarava 
estar en s i W 6  d'atur; el 21%. sense contracte; i el 
2%, amb wnmctes temporals. Només un 15% tenia 
wnhacte ñx. La resta eren menm de 16 anys o en 
tenien m& de 65. Moltes d'aquestes persones estan 
abocades a I'economia submergida i estan m& expo- 
sades a diferents formes d'explotaci6 laboral pel fet 
de no tenir w l t a  la situaci6 legal. 

L'acds a I'habitatge q m e n t a  un gnu proble- 
ma per a les persolm hmigmts. D'una banda, per 
motius econbnics i, de i'altra, perqd s'hi donen 
pddques abusives, com ara eis reiioguers, les habi- 
taciom compartides amb persones desconegudes, eis 
pisos c o m e t s  on cada familia ocupa una habitaci6. 
etc. Es pot parlar d'una mena de neob- que, 
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a diferencia del cas de les coves i bamques dels anys 
quaranta i cinquanta, és prkcticament invisible per a 
la resta de la poblaci6. D'acord amb I'informe de 
Cantas, el 31% vivia en pisos rellogats; el 17%, en 
pisos compartits; i el 16%. en r&gim de Uoguer. 

Que tenim a Sabadell? 

A Sabadeil disposem del Servei C i u a  d' Acolliment 
a 1'Imrnigrant (SCAI), gestiona per ACSAR, M t a s  
Sabadeli, ClTE -de CCOO-, els Drapaires d'Emaús, 
Lliga dels Drets dels Pobles i SIS 4UGT-. L'SCAI 
ofereix als immigrauts assessorament sobre la seva 
situaci6 legal, els seus drets i els serveis als quals 
poden accedir, bhsicament sanitaris i educatius. També 
s'hi tramiten d m n t s ,  com ara permisos de treball i 
de residencia, i participa en projectes de &ter social 
i en activitats fomiatves i d'assesscmment. 

Perla seva banda, els Drapah d'Emaús i Cantas 
SabadeU també trebailen en I 'hbi t  de la immigraci6. 
Emaús és una comunitat d'acolliment de persones 
amb pmblemes d'adaptaci6 social que treballa en el 
camp de la minsecci6 social, la recuperaci6 i el reci- 
clatge. AcIuaiment porta a teme el projecte Sabadell 
acull, que ofereix habitatge i manutenci6 durant tres 
mesos als immigrants mentre aquests busquen una 
feina que els permeti establir-se en condiciom de nor- 
malitat. Cantas SabadeU porta a terme diferents pro- 
grames d'inserci6 laboral per a dones en atur a través 
del taller Posarjil a l'agulla i imparteix cursos d'ini- 
ciaci6 laboral, de catala i de fommci6 global. 

Els Serveis Socials de 1'Ajuntament disposen 
d'educadors i ed~~cadores socials i de trebaiisdors i 
tre- socials que ofereixen infomació, pri- 
mera wllida, Onentaci6 i assessorament, tramitaci6 

i de dommentaci6 i gesti6 d'ajuts. A Sabadell hi ha 
! seke punts d'atenci6 ubicats en els centres d'as- 
t sistencia priin8iia de la ciutat. que l'any 2002 van 
, atendre 2.366 immigrants.6 
1 

L'escola 6s el principal lloc de trabada dels nens 
i nenes immigrants amb els auwom. El 90% dels 
infants immigrants s'escolaitza en centres públics. 
Així, les dades del curs 2003-2004 mostren que, en el 
Vaüh Occidental, 1.284 nens i nenes immigrants 
d'educaci6 infantil van matricular-se en escoles 
públigues i només 150 van anar a centres privats. En 

l'ensenyament primari, 2.837 alumms van anar a 
centres públics i 333, a escoles privades. 

G M c  8. Alumna lmmigmntr d'ed~(~1d6 Infi~ntil i fwimdrki, Wll& 
OccldmtaI, 2003-2004 Font: GenenllM de Catalunya. Departamcnt 
d'Enxnyament. 

Durant eh daners anys, els diferents centres s'han anat 
adaptanSper~vaprbpiaisegomlessevespossi- 
bilitats,alawva~tatdeI'alumnatElcursUX)4- 
m, el Depiutamaa d'lhenyaamt de la G e d t a t  
de Caialunya ha inqnilsst la d 6  d'aules d'awliida 
per a immigrants, tant en l'emxyameni primati c m  
en el secundan. Aquestes auls tenen com a ñu1ci6 
principal oferir una pnperaci6 eqecffica per ah neiis i 
nenes wwingutsquepresentendi6cultats~- 
gues, per facilitar que la seva inbegraci6 a l'aula ardid- 
riasiguimésrspidaisenplla' 

D'acord amb dad.s del Depiutanient d'ihmya- 
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tia8 A SabaWl han comen@ a Wom sis ariles m 



els CEIP Calvet d'EstreIla (Ca n'Oriac), A@s 
-gol @a sena), Joan MawdJ (Can Puimmr), 
Joan Salla& i Pla (la Cmu de Barbera), Joaquim Blume 
(Sol i Padds) i Samuntada ( C m  AWCokxten)), i cinc 

en els ES Agusd Sara (Tcmguitart), Anaona (Ca 
n'(kiac), Jonquem (ia Plana del Pintor), Les Temes 
(ies Teimw) i Ribot i Sena (ia Creu de Barbas). 

Els centres de formaci6 d'adults de Sabadeii ofe- 
reixen serveis formatius a la poblaci6 immigrada i 
s6n sovint un refaent9 per a la denvaci6 cap a altres 
serveis i recursos ciutadans. Aquests centres tenen 
com a objectiu afavorir el dialeg entre culhires dife- 
rents i promoure la iguaitat d'opommitats i ,la con- 
vivencia mnlticulturai solidaría des de i'educaci6 i la 

84 cultura. L'oferta formativa especifica per a les perso- 
nes immigrades 6s 
- Curs de Lectura fati pera l'obtenci6 del camet de 
conduir en el bani de Can Puiggener: la seva ñnalitat 
Cs facilitar el niveii de lectura suficient perque puguin 
examinar-se de la part tebrica del camet de conduir, 
ja que, tot i que e1 8096 de les persones que realitzen 
el curs disposa de carnet de conduir en el seu país 
d'ongen, aquest no té vigencia a Espanya No cal dir 
que aquest fet complica enormement i d'una manera 
innecesskia la inserci6 laboral i social d'aquest 
col.lectiu. D'una manera tangenmi, de vegades, la 
prepawi6 per a la prova del camet de cwduir serveix 
com a cm d'aifabetiW6. 
-CursosdecataBicaste11aorali&~la~~~t 
d'aquests cursos 6s sidar  a le de lu auhs d'aeoiii- 
dadelscentresdepIim8iiai&ísimtitutsdessamdP- 
1 i a E s t r a c t a & ~ ~ 1 o s p r o n ~ m i  
~ ü a ~ p e F q u L p a g n l n s a t i s f e r  
d'una mama aribbmnip accim qvMtktiems tan 
~añnaraaaaracompm,acalmetge,parlsr  
mublamstradtlsf&,&.iJnoophpsrsonaés 
compstent JiqWticament, es pot incqom a i'ofer- 
t s f ~ g e ~ d a c e n t n .  

Que volem per a Sabadeil? 

Sabadeii, com altres ciutais de Catalunya, ha crescut 
i ha esdevingut el que és com a resultat de la con- 
vivencia dels homes i dones immigrants valencians, 
aragonesas, andaiusos, extremenys, murci ans... amb 
la poblaci6 autbctona del moment. Ara, davant del 
nou movirnent migratori, cal plantejar-se quin 6s el 
model de politiques socials, educatives, sanitanes, 
etc., que volem per a la nostra societat, que ha de tenir 
com a objectiu i'assoliment d'una ciutat socialment 
cohesionada, sense nuclis marginals ni guetos territo- 
rial~, socials o cultinals. 

Cmiem que una de les primeres accions que cal 
desenvolupar 6s explicar el fet migraton. En aquest 
sentit, destaquem, per la seva milevhcia, la Jornada 
de Reflexi6 sobre la Immigració, organitzada per la 
Lliga dels Drets deis Pobles.'Tobjectiu era obrir un 
espai de reflexi6 i debat ciutada sobre el fet migrato- 
n a Sabadeii, i també conhixer de primera mh en qui- 
nes condicions aniben els immigrants i les diñcultats 
i limitacions que tenen per estabiír-se entre nosaltres. 
Les conclusions d'aquesta jornada es poden resu- 
mir de la manera següent: 
- És necessari crear espais comuns en la ciutat que 
afavmixin la comunicació i la convivenci& com am 
espais per a la p M c a  & I'esport, etc. 
- Cal buscar mecanismes per facilitar infomaci6 
als immigrants que acaben d'arribar (drets i deures) a 
través de punts d'info-cid situats en els barris. 
- S'ha de crear la Mesa per la Imgmci6 a 
Subaikil pex garantir que totes les institucions i 
administmcions treballin en m a  
- Cal definir el model d'intervenci6 de les admi- ' 
nistraaom local i autonbmica, i aconseguh que s'hi , 
impliquin mes. I 

- lh mxm& crear un Observaton de la Unmigm- 
ci6 a Sabadell ilo comarca per mollir i vehicuiar 
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; ioformaci6, analitzar-la i divulgar-la, com a pas previ 
! per deñnir propostes d'acmació. Un dels seas objec- 

tius seria elaborar un mapa d'entitats i serveis vincu- 
/afs al fe? rnigmtori per facilitar la informació i la 
txmdhaci6 dels agents socials. 

1 A manera de conclusió 

Si bé el fet migraton no Q nou a Sabadeii, cal tenir 
molt present que la immigració actual pmv6 de tots 
els continents, fet que accentua la multiculturalitat de 
la nostra societaf i que es tracta d'un fenomen molt 
dinamic, que s'ha incrementat especialment el darrer 
any i mig. 

Per tant, 6s urgent que les administracions i les 
institucions implicades defineixin quines polítiques i 
actuacions s6n necessanes i que es plantegin propos- 
tes basades en la solidaritat i la perspectiva d'una 
societat més justa i equilibrada. 1 aixb s'ha de fer a 
partir de I'explicació documentada del fet migraton i 
del treball en xama, que garanteixi una coordimió 
efectiva dels diferents agents per tal d'optimiw al 
m b i i  els recursos. 

En definitiva, el model que volem per a Sabadeii 
6s aquell que, partint del reconeixement de les desi- 
guaitats que pateixen les persones immigrants, inver- 
teixi els recursos necessaris perqu.? totes les persones 
puguin viure dignament en un espai naturai de con- 
vivencia: la ciutat, on tothom assumeixi els seus drets 
i deures, i els hi pugui exercir. e 
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