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1. INTRODUCCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1 El repte cap a una societat democràtica i intercultural 

     La gestió de la immigració és un dels principals reptes per a les societats 

europees a l’actualitat. A l’Estat espanyol, malgrat que és més recent que a 

altres països europeus, com Alemanya o França, la població immigrada és un 

col·lectiu important que presenta dificultats d’integració social a causa de la 

falta de planificació o d’eficàcia de les polítiques d’integració i d’una gestió 

integral de la immigració. 

     La globalització de l’economia capitalista augmenta les desigualtats a escala 

mundial i provoca l’emigració de poblacions del sud al nord, amb una gran 

diversitat de cultures, ètnies i societats d’origen. El control dels fluxos 

migratoris és una utopia que mai es podrà aconseguir mitjançant polítiques 

repressives policials i de control de fronteres. La millor manera de controlar els 

fluxos migratoris és coneixent les causes i conseqüències, actuant tant en 

l’àmbit local com internacional, on les relacions han de ser bidireccionals, han 

d’anar del sud al nord i del nord al sud per a complir amb el deute històric del 

nord de millorar les condicions de vida de la població del sud. Països explotats 

i abandonats des del mateix Occident (colonització, neocolonització). 

     La història d’Amèrica i Àfrica està marcada per la petjada de l’home blanc i 

a l’actualitat encara els marca i els obliga a emigrar: esclavitud, estils de vida, 

economia, desestructuració social, sistema politicoadministratiu, dominació 

mental, violència (guerres tribals, dictadures, genocidis, pobresa...) (Diao, 

Lanao i Vinyoles, 1996). 

     Globalització significa que depenem uns dels altres, les distàncies ja no 

tenen importància i el que succeisca a un lloc pot tenir conseqüències 

mundials. Amb la globalització l’àmbit econòmic escapa de tot control 

institucional i ciutadà, suposant una pèrdua de poder dels Estats nacionals i 

l’absència de qualssevol substitut eficaç. Així, no podem parlar d’una societat, 

cultura, política o drets globals. És a dir, no hi ha un control democràtic del 

procés de globalització (Bauman, 2001). 



 

     La globalització és un procés multidimensional no sólament econòmic, ja 

que té els seus efectes a l’àmbit productiu (treballadors immigrants), la ciència 

i la tecnologia, la comunicació, les institucions polítiques (Unió Europea, el G-

8, l’FMI), la cultura, els drets de ciutadania...Però també implica una pèrdua de 

control social i polític on manca a l’àmbit nacional una representació 

democràtica, la participació ciutadana (Castells, 2001). 

     Saskia Sassen destaca que la globalització ha suposat una concentració de 

poder als centres d’economia mundial, cosa que té una gran repercussió sobre 

els països en desenvolupament. També es crea una jerarquia de ciutats 

depenent de les funcions de poder que tinguen, desenvolupant-se el sector 

serveis (finances, jurídics, publicitaris...) que precaritzen el treball (dones, 

immigrants). Així sorgeix la ciutat global, on es polaritzen les classes socials 

que es visualitza territorialment amb la gentrificació urbana (Sassen, 2003). 

     Els últims anys augmenta considerablement la població immigrada no 

comunitària procedent majoritàriament de Llatinoamèrica (Colòmbia, Equador, 

Argentina) i Àfrica (el Marroc, Algèria, Nigèria o Senegal). 

     L’actuació de diferents ONG, sindicats, fundacions i associacions és 

insuficient, sovint inadequada, descordinada i amb manca de recursos, ja que 

aquestes associacions depenen en gran mesura de les ajudes estatals i el 

voluntariat. A més a més, els serveis oferits no han evolucionat en la mesura 

que ho han fet les necessitats de la població immigrada. 

     La rapidesa amb la qual s’ha produït el fenomen i la manca de planificació 

política tant a Europa com a l’Estat espanyol ha fet que en l’actualitat no s’haja 

aconseguit la integració de la població immigrada a les societats receptores.  

     És més, la població immigrada es veu sovint abocada a la marginalitat i 

l’exclusió social, sent un col·lectiu especialment vulnerable a l’explotació 

laboral, segregació urbana, agressions xenòfobes i racistes i la discriminació 

generalitzada, fet que dóna a entendre la importància de la intervenció pública 



 

per a gestionar la diversitat cultural amb l’objectiu d’integrar a la població 

immigrada en la societat receptora de manera que es respecten els drets humans 

i de ciutadania. 

     La població immigrada no comunitària té més problemes d’integració a 

causa de les diferències culturals, les condicions d’emigració, les dificultats 

juridicoadministratives i el rebuig social. Per aquest motiu s’ha escollit aquest 

col·lectiu en la investigació. 

     La marginalitat urbana, la segregació urbana, el fet que la majoria de 

població immigrada que resideix a les ciutats de l’Estat espanyol s’ubiquen a 

barris marginals i amb problemes de convivència, és el reflex i la 

materialització de l’exclusió social.  

     L’exclusió residencial dificulta la integració social del col·lectiu immigrat i 

pot implicar la creació de guetos. 

     La ciutat d’Alacant és una de les primeres en l’àmbit Estatal en quantitat de 

població immigrada, un estudi de cas local que pot servir per a apropar-nos a 

altres ciutats de l’Estat espanyol i a la realitat general d’aquest col·lectiu. 

     Altres investigacions que aborden el tema de la immigració i l’habitatge 

tenen diferents perspectives i no aporten solucions concretes, sinó més bé 

orientacions generals. Aquesta investigació aporta una sèrie d’orientacions en 

la gestió de la immigració, a més a més, d’una proposta de política local 

d’acollida i integració a partir de les conclusions i els resultats obtesos. 

     La dificultat d’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat no comunitari 

emmascara una problemàtica molt més profunda de manca d’integració i 

reconeixement social. 

     Els principals objectius de la investigació són: concretar les causes que 

dificulten l’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat, les condicions 

d’habitabilitat d’aquest col·lectiu i quines mesures s’haurien d’aplicar perquè el 



 

col·lectiu immigrat estiga en igualtat de condicions respecte a la resta de la 

població. 

     La metodologia emprada en la investigació es basa, fonamentalment, en 

fonts d’informació secundàries i entrevistes. 

     El tercer apartat de la investigació tracta d’explicar les causes de la 

immigració internacional, el concepte d’estranger en la cultura europea i els 

fluxos i els acords en matèria d’immigració a la Unió Europea. 

     El quart apartat centra la immigració a l’Estat espanyol, i no solament tracta 

els fluxos sinó que també introdueix el debat immigració, exclusió social, 

segregació, pobresa urbana i habitatge. 

      El cinquè apartat tracta el tema de la immigració no comunitària a la ciutat 

d’Alacant, extraient el perfil socioeconòmic, la distribució residencial a la 

ciutat, la tipologia de l’habitatge i les principals dificultats que té aquest 

col·lectiu a l’hora d’accedir a l’habitatge. 

     L’últim apartat, a banda de les conclusions de la investigació, proposa una 

sèrie d’orientacions en matèria de política d’immigració a l’àmbit estatal i una 

política local d’acollida i integració a l’àmbit local. 

     A més a més, els annexos contenen taules utilitzades en la investigació i una 

guia de recursos socials existents per a la població immigrada al País Valencià, 

que evidencia les mancances i descoordinació dels serveis oferits tant des de 

l’administració pública com des d’associacions, fundacions, ONG i sindicats. 

                                           ··························· 

     Abans d’acabar voldria expressar els meus agraïments als companys de 

treball, el tutor de la tesi Fernando Díaz, al Secretariat de Promoció del 

Valencià, a la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, a la Comunitat 



 

Islàmica en especial a Khaled i Ismael, a Taher de Alicante Acoge, a Youssou i 

Cheik del col·lectiu senegalés i a Enrique del col·lectiu equatorià. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2 OBJECTIUS I HIPÒTESIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.1 Objectius 

 

1. Localitzar i situar residencialment la població immigrada a la ciutat, per a 

conèixer el grau de segregació urbana existent i localitzar els barris on es 

concentra major quantitat de població immigrada. 

 

2. Extraure el perfil socioeconòmic de la població immigrada a la ciutat. És 

important traure un perfil de la població immigrada, que ens donarà 

detalls importants a l’hora de poder gestionar-la i conèixer les seues 

necessitats. 

 

3. Obtenir la tipologia de l’habitatge, el més detallada possible, de la 

població immigrada a la ciutat. Les característiques residencials ens 

permeten aprofundir en la segregació urbana, les condicions 

d’habitabilitat i les dificultats d’accés a l’habitatge. 

 

4. Determinar quines són les principals dificultats que té el col·lectiu 

immigrat a l’hora d’accedir a l’habitatge per a poder orientar i dissenyar, 

a partir de les causes, mesures d’intervenció social que puguen corregir 

aquestes desigualtats i afavorir l’accés a l’habitatge del col·lectiu 

immigrat a la ciutat. 

 

5. Concretar  les  possibles  mesures  que  es  podrien  aplicar  per  a  

millorar la situació residencial de la població immigrada i la seua 

integració social. La segregació urbana amaga una desigualtat molt més 

profunda, l’exclusió social, i per tant, la intervenció hauria d’anar més 

enllà de l’habitatge. 

 

 

 



 

     L’habitatge és un dels factors més importants per a la integració social de la 

població immigrada i per a tenir una qualitat de vida digna. Només a partir de 

l’estudi de la realitat es poden detectar els principals obstacles i problemes en 

l’accés a l’habitatge i les condicions d’habitabilitat de la població immigrada, es 

poden establir polítiques eficaces que milloren la situació de l’habitatge 

(immigrada i autòctona) i previnguen la segregació urbana i el gueto, evitant així 

els conflictes socials i xenòfobs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2.2 Hipòtesis 

 

     La situació residencial de la població immigrada ve determinada per la seua 

integració social, fonamentalment laboral. Conèixer les característiques 

residencials, les dificultats d’accés a l’habitatge i les mancances en matèria de 

polítiques públiques ens permet concretar la situació residencial i social de la 

població immigrada a la ciutat. Així com dissenyar polítiques que corregisquen 

la desigualtat existent entre població immigrada i la resta de la població. 

 

Les hipòtesis de la investigació serien les següents: 

 

1. La majoria de la població immigrada està segregada residencialment i viu a 

barris marginals. Cal comprovar la distribució residencial de la població 

immigrada a la ciutat per a conèixer el nivell de segregació urbana, si és un fet 

aïllat o generalitzat, i quins són els principals barris en quantitat de població 

estrangera. 

 

2. La població immigrada té unes condicions d’habitabilitat més precàries que la 

resta de la població. Les condicions d’habitabilitat són importants per al 

desenvolupament social i individual de la persona, així com per a la salut i la 

percepció de la persona nouvinguda. A més a més, ens dóna informació de les 

diferències pel que fa a les condicions d’habitabilitat i vida entre població 

immigrada i autòctona. Tot açò ens permet veure el grau de segregació urbana 

i exclusió social d’aquest col·lectiu a la ciutat. 

 

3. La població immigrada té greus dificultats per a accedir a l’habitatge, cosa que 

dificulta la seua integració social. L’aïllament residencial implica aïllament 

social i per tant, les causes d’aquest ens poden donar orientacions d’on cal 

intervenir per a poder integrar socialment a aquest col·lectiu. 

 



 

4. Manca una gestió política integral de la immigració, sobre tot a l’àmbit local 

que afavorisca la integració social. L’abandonament institucional de la 

població immigrada, el fet que no hi ha una gestió pública o siga insuficient, fa 

que aquesta població sofrisca greus estafes i abusos de la banda de la població 

autòctona o altres immigrats. 

 

5. Manquen polítiques de sensibilització perquè la població autòctona respecte i 

accepte el col·lectiu immigrat com a ciutadans de ple dret, ja que el rebuig 

social és un dels obstacles d’accés a l’habitatge i d’integració per a la població 

immigrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. METODOLOGIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.1 Consideracions metodològiques 

 

     A l’actualitat no hi ha dubte sobre el valor del coneixement científic de la 

realitat social, els progressos de les ciències socials, l’alt nivell aconseguit en el 

seu desenvolupament i  la importància de la investigació científica de la societat. 

En aquest context la tasca investigadora de recopilació de les dades, elaboració 

d’hipòtesis i construcció de teories socials té una singular importància (Balcell, 

1994). 

 

     “Els coneixements científics constitueixen allò que denominem ciència, i 

aquesta es caracteritza perquè compren els coneixements universals, certs i 

explicables causalment. aquests coneixements són, a més a més, sistemàtics i 

racionals” (Balcells, 1994: 33). 

 

     “Per racionalitat s’entén que la ciència es basa en judicis i raciocinis, i no en 

pures sensacions, que es combinen segons regles lògiques produint noves idees 

que s’organitzen en sistemes. Per objectivitat ens referim a la veritat fàctica 

obtinguda a través de l’observació i l’experiència” (Balcells, 1994: 33). 

 

     Els trets que caracteritzen la tasca científica són: a) la sistematització del 

coneixement; b) l’ordre metodològic de les exploracions; c) el recolzament en 

dades empíriques; i d) el continu sotmetiment a prova de lleis, teories i hipòtesis 

(Balcells, 1994). 

 

     “Els coneixements científics s’encadenen uns a altres en sistemes, de manera 

que s’ofereixen com un tot coherent i unitari, amb consistència lògica. Però per a 

construir aquests sistemes és necessari seguir uns procediments que partint de 

dades inicials, conegudes, demostrades, certes, es dirigeixen a l’obtenció de 

conclusions. Aquests procediments rigorosos són els mètodes. El mètode és el 

conjunt de procediments racionals que tenen com a finalitat establir i demostrar 

la veritat” (Balcells, 1994: 43). 



 

     El més important és l’objecte d’estudi a l’hora d’escollir la metodologia que 

farem servir. Atès que hi ha diferents vies d’accés a la realitat social, el mètode 

científic no existeix de forma concreta, però hi ha uns principis bàsics que són: 

“el recurs a la comunitat científica com a àrbitre i reconeixedor de la veritat 

científica; la contrastació amb l’evidència empírica; el joc mutu de teoria i 

realitat en la construcció d’una i altra; l’exclusió deliberada de la manipulació o 

l’engany; la renuncia a la justificació absoluta de la veritat trobada” (García, 

Ibáñez i Alvira, 1994: 20). 

 

     El pluralisme cognitiu de la sociologia és un pluralisme metodològic que 

diversifica els modes d’aproximació, descobriment i justificació en atenció a la 

faceta o dimensió social que s’estudia com a garantia de la fidelitat a l’objecte i 

la negativa a la seua reproducció mecànica, per tant hem de parlar dels mètodes 

de la sociologia (García, Ibáñez i Alvira, 1994). 

 

     El mètode històric reconeix que la sociologia treballa amb un objecte de 

coneixement, la realitat social, que és essencialment històric: cada societat és 

única, i ha estat configurada en una trajectòria històrica específica que dóna raó 

d’ella explicant la seua gènesi; el que imposa, l’abstracció i la generalització 

convenients, doncs eixa unicitat de cada societat no les impedeix (García, Ibáñez 

i Alvira, 1994). 

 

     El mètode comparatiu és el recurs a la comparació sistemàtica de fenòmens 

de diferent temps o àmbit espacial, amb l’objecte d’obtenir una visió més rica i 

lliure del fenomen pertanyent a l’àmbit o època de l’investigador, o d’articular 

una teoria o explicació que convinga a fenòmens que transcendeixen àmbits o 

èpoques concretes (García, Ibáñez i Alvira, 1994). 

 

     El mètode crític-racional tracta que la ciència recobre la seua competència per 

a la consideració racional dels fins de l’ésser humà, fet que implica reclamar per 

a la ciència l’exercici de la reflexió racional i no solament la pràctica de 



 

l’empirisme positivista, que es nega a anar més enllà dels fets (García, Ibáñez i 

Alvira, 1994). 

 

     El mètode quantitatiu s’utilitza en el sentit que les ciències són 

primordialment quantitativistes, on el mesurament, el resum estadístic, la prova 

de les seues hipòtesis i, en general, el llenguatge matemàtic constitueixen 

característiques habituals del seu treball. Les ciències socials poden i deuen 

utilitzar el mètode quantitatiu, però solament per a aquells aspectes del seu 

objecte que ho exigeixen o ho permeten (García, Ibáñez i Alvira, 1994). 

 

     En el mètode qualitatiu, el discurs mateix es constitueix en l’objecte 

privilegiat de la investigació: el llenguatge no solament és un instrument per a 

investigar la societat, sinó l’objecte propi de l’estudi. Les tècniques qualitatives 

no són menys matemàtiques que les tècniques quantitatives, un i altre mètode 

han de qualificar-se d’empírics, encara que en un, el qualitatiu, es tracte 

d’establir identitats i diferències i el llenguatge siga element constitutiu de 

l’objecte, mentre que en l’altre, el quantitatiu, es compten unitats i no es faça 

qüestió del llenguatge (García, Ibáñez i Alvira, 1994). 

 

     La investigació parteix, d’una banda, d’una sèrie de teories, dades 

estadístiques, informació obtinguda a partir d’entrevistes i la reflexió racional per 

a apropar-se a la realitat social i, per tant, utilitza diferents modes d’aproximació 

(pluralisme cognitiu).  

 

     La investigació pretén obtenir informació per a poder arribar a unes 

conclusions sobre la situació de segregació urbana i exclusió social que sofreix el 

col·lectiu immigrat no comunitari a la ciutat d’Alacant, per a poder proposar una 

sèrie d’orientacions i polítiques en l’àmbit local que afavorisquen la integració 

residencial i social de dit col·lectiu. 

 



 

     A causa de la complexitat del tema s’utilitzarà tant el mètode quantitatiu 

(estadístiques) com qualitatiu (bibliografia, entrevistes) per a obtenir un marc 

teòric que fonamente la necessitat de la investigació, les hipòtesis de partida i les 

conclusions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.2 Metodologia emprada 

     El mètode d’investigació serà, d’una banda, descriptiu, demostratiu i 

exploratori. Les hipòtesis apunten a descriure o caracteritzar el problema i 

proven el que diu la teoria i la investigació. També tracta d’identificar i 

seleccionar quins aspectes empírics del problema resulten més rellevants. 

D’altra banda, serà quantitatiu (estadístiques) i qualitatiu (entrevistes i 

bibliografia). 

 

     La metodologia utilitzada en la investigació es basa fonamentalment en fonts 

d’informació primàries i secundàries. Fonts d’informació secundàries a partir 

d’estadístiques: Cens de Població i Habitatges de 2001 de l’Institut Nacional 

d’Estadística, Padró Municipal d’Habitants de 1998 a 2005 de l’Institut Nacional 

d’Estadística, estadístiques dels afiliats estrangers a la Seguretat Social segons 

activitat i règim d’activitat al País Valencià de 2006 de l’Institut Nacional de la 

Seguretat Social; polítiques públiques, consulta de les polítiques dutes a cap de la 

banda de les administracions locals (Ajuntament d’Alacant i València) i 

autonòmiques (Generalitat Valenciana); així com dels recursos socials existents 

tant a l’àmbit local com autonòmic: serveis socials públics, associacions, 

fundacions, sindicats i ONG; i bibliografia bàsica del tema, altres investigacions 

i publicacions científiques, a més a més, d’articles de premsa; per a aconseguir 

una panoràmica general i teòrica de la situació actual de la immigració a Europa, 

l’Estat espanyol, el País Valencià i la ciutat d’Alacant. 

 

     Les dades estadístiques referents a fluxos migratoris, la distribució residencial 

i les característiques de l’habitatge de la població immigrada, a més de dades 

sobre la població (edat, estat civil, formació...) i l’activitat professional. Les 

variables d’anàlisi són les següents: 

 

1. Distribució de la població immigrada per barris i nacionalitats. 

 



 

2. Les característiques socioeconòmiques1 de la població immigrada 

(continent i país de nacionalitat, edat, sexe, estat civil, nivell de formació, 

règim d’activitat, estructura de la llar, barri de residència i any d’arribada 

a l’Estat espanyol, al País Valencià i a Alacant). 

 

3. Les condicions de l’edifici (estat de l’edifici, any de construcció). 

 

4. Tipologia de l’habitatge (temps de residència a l’habitatge, règim de 

tinença, nombre de persones que hi viuen, planta; disponibilitat: aigua 

corrent, evacuació d’aigües residuals, estés telefònic, porteria, gas, aigua 

calenta central, garatge, ascensor). 

 

5. Condicions del barri (accessibilitat, zones verdes). 

 

     S’han fet tres tipus d’entrevistes, en primer lloc a les associacions 

d’immigrats o d’atenció a immigrats per a conèixer les seues demandes i poder 

saber les carències que sofreix la població immigrada en el tema de l’habitatge i 

a l’àmbit social. En segon lloc, s’han fet entrevistes a persones immigrades de 

diferents nacionalitats i barris per a poder aprofundir en la tipologia de 

l’habitatge, les condicions d’habitabilitat, les dificultats d’accés a l’habitatge i a 

altres recursos de primera necessitat. I, en tercer lloc, a immigrats que acaben 

d’arribar, per conèixer de quina situació parteixen i com són l’acollida i els 

recursos existents. S’han realitzat un total de vint i sis entrevistes. 

 

     S’han realitzat desset entrevistes a persones immigrades representatives del 

perfil socioeconòmic i residencial extret, a tres immigrats sense papers acollits 

per la Creu Roja i CEAR a Alacant, a un representant de la Coordinadora 

d’Associacions d’Immigrants d’Alacant i d’AIMA (Associació d’Immigrants 

Marroquins d’Alacant), a la directora de Càritas, a les treballadores socials de 

Creu Roja i Alacant Acull i a dos agents immobiliaris. Ací les variables d’anàlisi 

                                                 
1 S’ha utilitzat la poca informació estadística existent (Cens de població i  habitatges de 2001). 



 

bàsiques seran els impediments amb els quals es troba la població immigrada a 

l’hora d’accedir a l’habitatge (tant en el mercat immobiliari com en la 

convivència) i les condicions de l’habitatge i el barri. Però a més a més l’acollida 

i les condicions d’immigració reflecteixen la vulnerabilitat de determinats grups 

d’immigrats i la manca de recursos existents per a la seua integració. 

 

 

Quadre 1   Entrevistes entitats 

 

Entrevista Entitat Càrrec 

       1 Immobiliària Promokey Resonsable d’oficina 

       2 Immobiliàrua Tempocasa Assessor 

       3 CAI i AIMA Representant 

      4 Creu Roja Alacant Treballadora social 

      5 Alacant Acull Treballadora social 

      6 Càrites Interparroquial Alacant Directora 

 

 

Quadre 2  Entrevistes persones immigrades residents a Alacant 

 

Entrevista Edat Sexe Estat 
 civil 

País de  
procedència 

Temps de 
residència 
a la ciutat 

Barri de 
residència 

Formació 

       7  27  M  Solter   Equador    6 anys Joan XXIII   2n grau 

       8  39  M  Casat   Equador    4 anys M. D. Remei   1r grau 

       9  39  M  Solter   Algèria    4 anys Zona  
Ajuntament    

  2n grau 

     10  42  F  Soltera   El Marroc    5 anys Nou Alacant   3r grau 

     11  27  M  Parella  
 de fet 

  Colòmbia    4 anys Sant Blai   3r grau 

     12  38  M  Casat   El Marroc    4 anys Els Àngels   3r grau 

     13  27  M  Solter   El Marroc    3 anys M. D. Remei   2n grau 

     14  25  M  Casat   Equador    5 anys Carolines 
Altes 

  2n grau 



 

     15  25  F  Soltera   Colòmbia    6 anys Sant Blai   2n grau 

     16  36  M  Solter   Colòmbia    5 anys Mercat 
Central 

  2n grau 

     17  32  F  Soltera   Colòmbia    1,5 anys Carolines  
Baixes 

  1r grau 

     18  32  M  Solter   Senegal   4 anys M. D. Remei   Bàsica 

     19  30  M  Solter   Argentina   4 anys M. D. Remei   Bàsica 

     20  29  M  Solter   Argentina   5 anys M. D. Remei   Bàsica 

     21  29  M  Solter   Senegal   5 anys M. D. Remei   Bàsica 

     22  28  M  Solter   El Marroc   4 anys M. D. Remei   Bàsica 

     23  32  M  Solter   Algèria   4 anys M. D. Remei   Bàsica 

 

 

Quadre 3  Entrevistes persones immigrades acollides a Alacant 

 

Entrevista Entitat d’acollida Edat Sexe Estat civil País de procedència 

      24      Creu Roja  33   M    Solter          Senegal 

      25      Cear  29   M    Casat          Senegal 

      26      Creu Roja  28   M    Casat          Mali 

 

 

     Les entrevistes tenen una estructura oberta, és a dir, hi ha un guió bàsic per a 

centrar el tema en la situació residencial dels immigrants a la ciutat, però hi ha la 

possibilitat d’afegir-hi alguna pregunta o reconduir l’entrevista cap on convinga 

a l’entrevistador en cada cas. 

 

     L’entrevista permet recollir informació sobre esdeveniments i aspectes 

subjectius de les persones (creences, actituds, opinions, valors o coneixements), 

que d’altra manera no estarien a l’abast de l’investigador. Té tres usos bàsics: 1) 

eina d’exploració que ajuda a identificar variables i relacions, a suggerir 

hipòtesis i a guiar altres fases de la investigació; 2) eina de recollida de dades; 3) 

complement d’altres mètodes, perquè obté informació que no es pot aconseguir 



 

d’una altra manera o comprova la certesa de la informació obtinguda (Brunet, 

Pastor, Belzunegui, 2002). 

 

     El treball de camp ha estat complicat, d’una banda, a causa, fonamentalment, 

de dues raons. En primer lloc, la debilitat del moviment associatiu del col·lectiu 

immigrat a la ciutat. En segon lloc, es fa palés el sentiment d’inseguretat i la 

manca de confiança de la població immigrada a l’hora de parlar dels seus 

problemes. Això ha dificultat l’accés al col·lectiu immigrat, havent de ser 

mitjançant una persona propera al seu entorn. Algunes entrevistes han necessitat 

d’un mediador-traductor. I això tampoc assegura que conten tota la seua història 

i les dificultats que han hagut de superar.  

 

     D’una altra banda, la debilitat i divisió del moviment associatiu de la població 

immigrada no comunitària ha reduït les entrevistes a aquest col·lectiu. La manca 

de desenvolupament de polítiques o mesures socials i d’interès pel tema, de la 

banda dels governants tant en l’àmbit local com autonòmic ha provocat que no 

s’entreviste  aquest sector. 

 

     Malgrat les dificultats, les entrevistes han sigut una font d’informació molt 

rica per a conèixer la realitat i comprovar i completar la informació obtinguda a 

partir de fonts secundàries. 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. MIGRACIONS INTERNACIONALS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.1 Introducció 

 

     Els moviments de població han conformat països i continents al llarg de la 

història i les causes són diverses, depenent des d’on s’emigre i quines siguen la 

destinació i les condicions del viatge. 

 

     Les migracions han provocat el mestissatge de les societats europees, que 

reaccionen de manera agressiva per sentir-se conquerides, amenaçades. La 

història s’ha capgirat a l’inrevés, abans era el nord que conqueria el sud, però en 

l’actualitat els fluxos migratoris es dirigeixen del sud al nord. 

 

     Europa es troba impotent davant el control dels fluxos migratoris i amb greus 

contradiccions morals, culturals i legals, al predicar una igualtat i llibertat que es 

veu retallada quan es tracta d’un emigrant, sobretot no comunitari. 

 

     Aquest apartat tracta d’apropar-nos a la situació actual sobre el fenomen 

immigratori a Europa des de tres camps de coneixement. 

 

     En primer lloc, per a poder entendre els fluxos migratoris internacionals a 

Europa, resulta imprescindible indagar sobre les causes que provoquen 

l’emigració del sud al nord. Hi ha tres teories explicatives: la teoria neoclàssica, 

la teoria del mercat dual i la teoria del sistema global. 

 

     En segon lloc, el concepte d’estranger a la cultura europea és la base del 

concepte d’estranger existent a la societat i d’un ideal universalista que educa la 

ciutadania i que, potser s’hauria de modificar per a adaptar-se a la nova realitat 

multicultural i previndre, així, el racisme i la xenofòbia. 

 

     Finalment, en tercer lloc, s’analitzen els fluxos migratoris a Europa i els 

acords i la política europea en matèria d’immigració, que determina la situació 

actual i les perspectives de futur. 



 

3.2 Teories i causes 

 

     El desplaçament de població s’ha produït des de sempre però sembla que en 

l’actualitat pren una importància rellevant. L’immigrant és l’altre, l’estrany, 

definit fins i tot per la llei i, per tant, pels governs de tot el món com a estranger. 

El món, les societats, cada vegada més pluriculturals, estan estructurades per 

ètnies, encara que al final el problema de fons és la pobresa, es tracta més aviat 

d’un racisme de classe. 

 

     En els dos últims segles i mig més de 350 milions de persones han abandonat 

el seu país d’origen i s’han convertit en emigrants. D’ells quasi la meitat eren 

europeus. Ara bé, la dimensió d’aquests moviments migratoris, així com les 

seues dinàmiques, han canviat: si entre 1750 i 1940 a tot el món emigraren 127 

milions de persones, solament en el període entre 1945 i 1990 han abandonat el 

seu país uns 220 milions de persones, un 31% d’elles d’origen europeu. A més a 

més, antics països generadors d’emigrants, i viceversa, països amb una llarga 

tradició d’emigració estan ara en el punt de mira d’aquells que han decidit 

començar una nova vida en altre país (Universitat de Deusto, 1997).  

 

     Zolberg divideix el procés migratori en tres èpoques. La primera es refereix a 

les dues grans migracions transoceàniques cap al Nou Món: l’establiment de dos 

o tres milions d’europeus a les colònies americanes i la “importació” de prop de 

7,5 milions d’esclaus d’Àfrica occidental. La segona època començà amb les 

revolucions industrials i demogràfiques de finals del segle XVIII. En la tercera 

època, disminuí l’expansió demogràfica dels països més avançats, mentre 

s’incrementava en la resta. Després de la Segona Guerra Mundial, la majoria dels 

països industrialitzats permeteren l’entrada temporal de treballadors estrangers 

amb la intenció d’impulsar el creixement i reduir la pressió inflacionària dels 

salaris. Però en els anys 70 la majoria dels estats europeus congela els permisos i 

les renovacions dels contractes de treball. No per això, en canvi, la població 

“estrangera” en els països desenvolupats ha deixat d’augmentar com a 



 

conseqüència, entre altres raons, que els treballadors immigrants dugueren a les 

seues famílies amb ells (Contreras, 1994).  

 

     La nostra societat s’ha transformat en una societat migrant. La migració ha 

passat de ser un fenomen minoritari i marginal a constituir un fenomen universal 

i central. La migració és un fenomen social global mundialment. Encara que la 

migració internacional ha estat sempre present en la història sota l’influx dels 

processos de colonialisme, industrialització, emergència de les nacions estats i 

del desenvolupament capitalista del mercat mundial, mai han sigut tan generals, 

tan influents políticament i econòmicament com ho són en l’actualitat. Una nova 

concepció dels drets de ciutadania i de residència territorial s’imposa per a 

garantir una coexistència pacífica (Universitat de Deusto, 1997)  

 

     A més a més, es produeix una diversificació i l’increment quantitatiu i 

qualitatiu del fenomen migratori, estem assistint a una pluralitat de tipus i de 

situacions de la població immigrant, cosa que augmenta la complexitat del 

fenomen, estem parlant de: gent que emigra per diferents motius, exiliats 

polítics, estudiants, professionals, però fonamentalment, em referisc als 

immigrants econòmics; gent amb diferents cultures, religions, societats i 

multiplicitat de situacions diferents. Estem parlant de senegalesos, xilens, 

argentins, xinesos, romanesos, búlgars, russos, nigerians, marroquins, algerians, 

colombians, equatorians... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2.1 La teoria neoclàssica 

 

     Les migracions internacionals segons aquesta teoria (Malgesini, 1998): 

 

1. Les migracions internacionals de treballadors es produeixen a causa de 

les diferències entre les taxes salarials de diferents països. 

 

2. L’eliminació d’aquests diferencials acabarà amb el trasllat de 

treballadors, i les migracions no tindrien lloc si no hi haguera aquestes 

diferències. 

 

3. Els fluxos internacionals de capital humà, fonamentalment de 

treballadors qualificats, responen a les diferències en la taxa de tornada al 

capital humà, que pot ser distinta del nivell salarial mitjà, generant un 

model especial de migracions eventualment oposat al dels treballadors no 

qualificats. 

 

4. Els mercats de treball són els mecanismes primaris pels quals s’indueixen 

els fluxos internacionals de treballadors; altre tipus de mercats no tenen 

efectes significatius sobre les migracions internacionals. 

 

5. La via per la qual els governs poden regular els fluxos migratoris és a 

través de la regulació dels mercats de treball als països receptors o als 

emissors. 

 

     Les decisions maximitzadores del migrant es basen en les expectatives 

salarials dels migrants. A més d’una renda individual major, el treballador que va 

al país més ric rep un altre tipus d’ingressos en forma de béns col·lectius, tant 

econòmics com no econòmics, dels quals poden gaudir lliurement tots els 

residents. Aquest component de béns col·lectius ajuda a explicar per què la 



 

tendència a desplaçar-se dels països pobres als països rics pot ser una variable 

quasi independent. 

 

     Les persones migren de les zones de baixos ingressos a les d’alts ingressos 

quan els costos de mobilitat són baixos (educació, edat, habilitat...). En canvi, 

aquesta condició no resulta útil per a explicar nombrosos casos concrets, com per 

exemple per què els treballadors de Mèxic emigren als EUA (i no a Canadà o 

Austràlia), i per què els del Marroc emigren a l’Estat espanyol actualment. 

 

     No obstant això, amb el temps, els estrangers tenen més incentius per a 

invertir en capital humà que els nacionals. D’acord amb aquest enfocament, 

l’aconseguiment de nivells d’ingressos reflectiria l’assimilació o adaptació dels 

immigrants al mercat de treball del país receptor. 

 

     Aquesta explicació comprèn solament el procés social que gira al voltant de 

l’univers del mercat de treball, mentre que deixa fora una bona part de fluxos 

d’immigració. Una altra debilitat argumental que continuen presentant encara 

algunes versions de la teoria neoclàssica de la immigració és la de considerar el 

procés des de la perspectiva exclusivament individual. Sense dubte, qualsevol 

conclusió sobre l’assimilació econòmica ha d’incloure l’existència d’una família 

dependent com un biaix o com una variable fonamental. 

 

     El tercer interrogant es refereix a l’impacte dels treballadors estrangers sobre 

el mercat de treball local. Ací generalment hi ha dues posicions extremes: una és 

que els immigrats lleven l’ocupació als treballadors locals. Borja manté que 

ambdues visions estan prejudiciades i no deriven de cap anàlisi econòmica real. 

L’impacte dels immigrants sobre les rendes i les oportunitats d’ocupació dels 

nacionals és molt petit: un 10% d’augment en la quantitat d’immigrants redueix 

la mitjana de salaris dels nacionals com a màxim un 0,5%. 

 

 



 

3.2.2 La teoria del mercat dual 

 

     Com a crítica a l’argumentació neoclàssica, la teoria del mercat dual 

(Malgesini, 1998) manté que, al marge de les motivacions que guien les 

decisions dels migrants, les migracions internacionals es produeixen a causa de 

la demanda intrínseca de les societats industrials modernes. Les migracions no es 

generen pels factors d’expulsió als països emissors, sinó pels factors d’atracció 

als receptors, els quals experimenten una necessitat crònica i inevitable de 

treballadors estrangers. 

 

     En efecte, hi ha demandes concretes que la població nativa econòmicament 

activa no pot o no vol satisfer; particularment, als països on els treballadors han 

experimentat recentment un fort procés d’ascens social. En canvi, per regla 

general, els treballadors estrangers posseeixen una major flexibilitat per a 

adaptar-se a les característiques de la demanda. 

 

     S’afirma que Europa occidental necessitarà imminentment més immigrants 

per a restaurar l’oferta de mà d’obra en edat econòmicament activa. Molts 

investigadors es pregunten si aquesta pressió diferencial tan marcada, que també 

té el seu correlat polític, social i econòmic, durà a la inevitable persistència de 

fluxos migratoris durant un llarg període de temps, fins que es restaure el suposat 

equilibri. 

 

     A Europa, la propaganda política dretana sol referir-se al fenomen 

immigratori com si es tractara d’un tema nou, quan en realitat el moviment de 

poblacions és tant antic com la història humana. L’Estat espanyol és un poderós 

exemple d’onades incessants de persones que ixen i entren del territori. Per què 

donar-li aleshores aquest caràcter? Una raó molt bàsica és amagar el passat: tant 

de l’exterior, com del camp a la ciutat dintre del mateix estat, les ciutats 

modernes s’han anat poblant majoritàriament per un procés migratori, 

generalment superior al creixement vegetatiu natural. A més a més, els 



 

espanyols, generalment expulsats per fam canina, crisis de subsistència i guerres, 

han sigut emigrants cap a Amèrica i cap a les colònies africanes, i immigrants a 

altres països del continent. En conseqüència, com que molta gent té fresca en la 

seua història familiar l’experiència d’haver sigut els altres, la forma d’alliberar-

se d’aquesta càrrega és mostrar la migració com un problema nou, que comença 

a partir del meu present i, per tant, m’exclou. 

 

     Una altra raó és l’acumulació de conflictes. Com és lògic, en tot moviment 

massiu sorgeix, d’una banda, una proporció de persones que no estan disposades 

a treballar per a viure, i d’altra, delinqüents. En conseqüència, a més d’injectar-

se la mà d’obra requerida pel mercat, s’estarien incorporant persones amb 

conductes indesitjables. Al marge d’aquestes externalitats negatives que mai són 

majoritàries, els conflictes poden ser reals, socials, de convivència, policials, etc., 

i imaginaris o ideològics, com el temor a la difusió d’altres valors culturals o 

polítics que s’observen com a perjudicials, sensació d’invasió, entre altres. 

Aquesta problemàtica sol produir-se a partir de moviments migratoris 

quantitativament importants, i pot coincidir amb l’esgotament dels motius pels 

quals els governs i els sectors productius del país acceptaren o promogueren el 

flux immigratori. 

 

     La societat receptora normalment no és conscient del preu a pagar per la 

necessitat de major oferta de treballadors per part de les empreses i pels ajustos 

de la política macroeconòmica, ja que rarament s’associa que el motiu central 

d’atracció del flux immigratori prové del mercat de treball o de la demanda de 

l’economia submergida. 

 

     En aquest context, l’enfocament de l’òptim de Pareto proposa que l’anàlisi de 

les conseqüències de la immigració hauria de dividir-se en dos aspectes: 

l’assignació de recursos i els efectes distributius. Pel que fa a l’assignació de 

recursos, segons la perspectiva neoclàssica s’hauria de tendir a equiparar el flux 

de treballadors amb el del comerç de mercaderies: com més lliure, millor. 



 

D’aquesta manera, les migracions continuaran servint per a millorar el benestar 

mentre la productivitat del treball no s’equipara a escala global. 

 

     Des de la perspectiva distributiva, en canvi, la societat receptora ha 

d’enfrontar-se als efectes de compartir els seus béns socials i col·lectius, així 

com els seus valors amb els nous immigrants. Els fluxos de treballadors 

importats, sense qualificació i com a mà d’obra barata, per a satisfer els 

requeriments de determinats sectors econòmics i socials, comporten una major 

rendibilitat que beneficia solament els capitalistes. Grups socials determinats, 

destinataris de polítiques d’ajuda social, podrien veure’s especialment afectats 

per l’eventual competència dels nouvinguts. Els contribuents en general podrien 

beneficiar-se una eventual càrrega fiscal major, destinada a facilitar la integració 

dels estrangers, o a dotar-los de condicions bàsiques per a la supervivència (com 

construcció d’habitatges, col·legis, etc.). 

 

     Davant d’aquestes circumstàncies, la conclusió paretiana seria: La 

immigració lliure solament pot estar permesa si els beneficis en benestar produïts 

per la nova assignació de recursos humans excedeix les pèrdues de benestar des 

del punt de vista distributiu. Per a garantir aquest saldo positiu, aquest i altres 

autors destaquen la necessitat d’incorporar treballadors amb un nivell mitjà o alt 

de qualificació, costejada amb els recursos dels treballadors i l’Estat de la 

societat emissora. D’aquesta forma, les polítiques selectives i restrictives 

resultarien necessàries per a maximitzar beneficis i prevenir eventuals conflictes. 

No obstant, un tema no resolt per aquest enfocament és el volum d’immigració 

arribat a través de procediments il·legals d’entrada, provocat per la demanda de 

l’economia informal. 

 

 

 

 

 



 

3.2.3 La teoria del sistema global 

 

     Aquesta teoria (Malgesini, 1998) sorgeix de les interpretacions de la formació 

d’un sistema mundial des del segle XVI, que se sustenten en el treball d’una gran 

quantitat de sociòlegs. 

 

     Els arguments són els següents: en el transcurs dels segles, la penetració del 

capitalisme a les àrees perifèriques buscant riqueses, matèries primeres i 

beneficis il·limitats, creà una població propensa a la mobilitat geogràfica. 

Actualment la lògica del mercat és escampar-se geogràficament i funcionalment, 

mitjançant l’intercanvi i els fluxos econòmics i de treballadors entre les nacions. 

 

     La teoria del sistema global considera les migracions internacionals com a 

part de la dependència dels països perifèrics dels centrals, junt amb altres factors 

econòmics, polítics i socials. Així, els fluxos de treballadors segueixen els fluxos 

internacionals de béns i capital, però en sentit invers. Les inversions capitalistes 

fomenten canvis que creen una població desarrelada i mòbil, al mateix temps que 

fomenten forts llaços materials i culturals amb els països centrals, conduint per 

aquesta via al moviment transfronterer. 

 

     Finalment, les migracions internacionals tendeixen a produir-se entre 

potències colonials i les antigues colònies, a causa de l’establiment de 

primerencs vincles culturals, idiomàtics, administratius, de comunicacions, etc., 

els quals es transformen en mercats transnacionals i culturals específics durant 

l’època de la dominació. 

 

     Des d’aquesta perspectiva, les migracions, com altres processos 

internacionals, no es produeixen entre unitats nacionals compartimentades, sinó 

dintre d’un sistema interactiu, producte d’un desenvolupament històric comú. Els 

estats-nació compleixen un paper important dintre del sistema, en el qual 



 

s’inclouen també una multiplicitat d’actors privats, que comprenen des de grans 

corporacions fins a llars de la classe obrera. 

 

     Mentre que les estructures econòmiques i polítiques entre les nacions 

defineixen els sistemes migratoris en els quals hi ha més predisposició que es 

produïsquen fluxos, no expliquen per què una persona determinada es pot 

convertir en emigrant o per què, dintre d’un conjunt d’individus amb 

característiques semblants, s’acaba produint la migració d’alguns solament. 

Aquests interrogants es responen connectant les macro-condicions i polítiques 

amb les circumstàncies personals, familiars i d’entorn dels potencials migrants. 

Aquestes connexions es produeixen a través de xarxes de diferent tipus. 

 

     Les migracions són més un procés familiar/social que el fruit d’una decisió 

unipersonal, d’un individu que no respon a vincles familiars o col·lectius. En 

aquest sentit, diferents autors han assenyalat com poden les migracions, a través 

del flux de remeses dels immigrants, constituir part d’una estratègia col·lectiva 

combinada, destinada a reduir riscos i restriccions a la societat natal. 

 

     Finalment, hi ha una gran quantitat de treballs que estudien el paper de les 

xarxes migratòries en diferents perspectives, coincidint amb el fet que aquestes 

posseeixen una dinàmica pròpia que pot arribar a desprendre’s dels estímuls i 

desestímuls de la societat receptora, i que varia segons les característiques 

ètniques i el context polític. 

 

     Un tema important derivat de l’anàlisi de xarxes migratòries, especialment pel 

seu impacte a les polítiques públiques, és el concepte de multiplicador migratori, 

és a dir, la cadena migratòria a causa de la reunificació familiar. 

 

 

 

 



 

3.2.4 Causes dels moviments migratoris 

 

     La teoria neoclàssica és molt reduccionista, encara que el mercat de treball i 

la mobilitat de mà d’obra és important als processos migratoris, no és l’únic 

factor que explica les migracions. A més a més, considera com a factor 

d’atracció de les migracions els béns col·lectius que poden rebre els migrants a 

les societats receptores; en canvi considera independent el fet que els 

desplaçaments de població es produeixen de països pobres a països rics. És una 

contradicció molt greu, quan aquesta trajectòria migratòria es produeix pels 

diferencials de benestar entre països. A més a més, molts immigrants estan 

exclosos dels beneficis socials de les societats desenvolupades. 

 

     La teoria del mercat dual fa un tracte de la immigració molt utilitarista, oblida 

que estem parlant de persones i no de mercaderies. Justifica la immigració quan 

l’economia la necessita i solament la considera en termes de capital i producció, 

quan la societat receptora s’en beneficia. En canvi, considera que té efectes 

negatius sobre la societat receptora, com el sorgiment de persones indesitjables 

(delinqüents) i l’augment d’impostos perquè reben els serveis socials necessaris. 

Es parla com si els immigrants estigueren ben atesos i tingueren polítiques 

socials específiques, quan en general s’han de buscar la vida i estan prou 

abandonats per part dels estats. Els que tenen la sort d’estar regularitzats tenen 

els mateixos serveis que la resta de ciutadans que cotitzen a la Seguretat Social i 

paguen impostos. La immigració no és la culpable de la crisi de la societat del 

benestar ni a escala global ni local. 

 

     La tercera teoria, la teoria del sistema global, tracta l’arrel del problema des 

d’un punt de vista molt genèric. Explica les migracions per les diferències Nord-

Sud i la dependència de les antigues colònies i els moviments de capital. El 

capitalisme crea una estructura que fa que la mà d’obra siga mòbil però no tots 

els immigrats es desplacen a les potències colonials, és veritat que hi ha més 



 

facilitat i relació, però no és tan general. Com explicaríem la immigració de 

senegalesos a l’Estat espanyol? Per exemple. 

 

     Aquestes teories resulten incompletes, però es complementen entre elles i 

podríem dir que les causes d’aquests moviments de població són tres 

fonamentalment, la globalització de l’economia capitalista, les desigualtats 

Nord-Sud i la inestabilitat política. D’una banda, la globalització del capitalisme 

arreu del món ha augmentat les desigualtats Nord-Sud, a més de debilitar les 

democràcies i el sistema de benestar social instaurat al nord. Els estats han 

perdut bona part del poder, que ha passat a mans del capital, de les 

multinacionals i els inversors, com diu Chomsky (2000, 9) “és la dictadura de la 

globalització exercida a través de l’Organització Mundial del Comerç, el Fons 

Monetari Internacional i el Banc Mundial”. 

 

     Aquesta panoràmica internacional fa que l’estructura laboral s’adeqüe a les 

necessitats del capital, és a dir, flexibilització laboral, que implica temporalitat, 

precarietat, salaris baixos, inseguretat..., les multinacionals ja no han d’anar a 

Àfrica o Llatinoamèrica per a tenir mà d’obra barata, ella ve al Nord, els 

immigrants econòmics són els esclaus de la globalització. 

 

     Però aquesta situació també afecta la població del Nord, que veu com 

s’enderroca tot allò per què ha lluitat, el sistema de benestar, el treball estable, 

els salaris raonables, els serveis socials...i com la població immigrada ocupa 

aquells llocs de treball que rebutgen els autòctons; però, és clar, també hi ha 

pobres al Nord. Aleshores es veuen com a competidors pels recursos reforçant la 

imatge de l’immigrant com a força de treball estrictament i no com a 

contribuents, com a ciutadans amb obligacions però també amb drets. La 

població dels països receptors d’immigrants, generalment, rep una imatge molt 

estigmatitzada d’aquests. 

 



 

     Hi ha un costum polític molt escampat en l’actualitat, sobretot en els sectors 

més conservadors, que és utilitzar la immigració com a excusa per a explicar 

molts problemes socials com la delinqüència, l’atur o la manca de serveis 

socials, però la immigració respon a una necessitat de mà d’obra des dels països 

del Nord i, per tant, aquests haurien de planificar i atendre les necessitats de la 

població. No es pot demanar que la gent vinga a treballar i no tinga uns mínims 

recursos garantits. El problema és que la població d’aquests països tampoc té 

garantits alguns d’aquestos recursos a causa de la reducció de l’estat del 

benestar. Però aquesta és una qüestió estructural internacional, els immigrants no 

hi tenen cap responsabilitat. Els màxims responsables són els governs per no 

regular la immigració ni les seues condicions o regular-ho malament, i per 

flexibilitzar tan el mercat laboral, fins al punt que els immigrants afortunats, amb 

contracte de treball, han de renunciar a drets fonamentals dels treballadors i 

molts d’ells treballen en l’economia submergida sense cap garantia. Però per a 

ells és una necessitat de supervivència, el drama real està als seus països. No 

hem d’oblidar que la majoria d’immigrants venen a treballar i no a delinquir. 

 

     D’altra banda, el desigual repartiment de la riquesa al món i el domini per uns 

pocs països s’agreuja cada vegada més amb les polítiques del deute. El deute 

extern de molts països de l’anomenat Tercer Món, és un concepte econòmic 

inventat des del Primer Món per a mantenir el domini sobre aquest, 

fonamentalment per interessos econòmics (recursos naturals, venda d’armes i 

drogues). Aquest problema no permet als països pobres desenvolupar-se i poder 

avançar en el subministrament de recursos bàsics a la seua població. A més, de la 

gran corrupció que hi ha als governs d’aquestos països a causa del xantatge 

d’Occident i de la manca de control de l’efectivitat dels fons econòmics. Però el 

tema del deute es podria solucionar si hi haguera voluntat. 

 

     Finalment, en molts dels països emissors d’immigrants, a causa de la pressió 

d’Occident, els governs solen ser molt corruptes, autoritaris, amb manca de 

llibertats i d’on sorgeixen exiliats polítics. A altres països la pressió d’Occident 



 

és tan forta que hi ha guerres o greus episodis de violència (com ocorre a 

Colòmbia, Equador, la República del Congo o Nigèria). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.3  L’estranger en la cultura europea 

 

     L’estranger és l’altre, el desconegut, que sovint té connotacions negatives i 

crea certa desconfiança a la població autòctona, fonamentalment a causa del 

desconeixement que tenim d’altres cultures, d’altres societats i formes de vida, 

de països dels quals mai hem escoltat parlar i que moltes vegades no sabem ni la 

seua situació geogràfica exacta. 

 

     A Europa es té una visió molt etnocentrista en tots els aspectes. És a dir, es 

manté un discurs polític i cultural homogeneïtzador i poc obert, en el sentit que 

es pensa que la millor manera de fer les coses i de pensar és la nostra, quan hi ha 

altres cultures i altres maneres d’organització social. Aquestes actituds tan 

generalitzades tenen importants conseqüències per a la població estrangera que 

viu amb nosaltres. 

 

     Europa sembla l’única forma de civilització acceptable i s’ha convertit en un 

refugi defensiu de la seua cultura, ja que se sent amenaçada per altres cultures i 

formes de pensar a causa dels efectes dels processos migratoris. 

 

     La cultura en el sentit antropològic inclou totes les capacitats i maneres de 

pensar, sentir i actuar adquirits per l’ésser humà com a membre d’una societat 

determinada. És a dir, des dels modes variables de producció i reproducció, fins 

les creences, arts, mites i ritus, passant pels distints tipus de família i sistemes de 

parentiu, els distints modes (estatals i no estatals) de mantenir l’ordre social, els 

variables sistemes de comunicació (orals i escrits), etc. No hi ha, des d’aquesta 

perspectiva, éssers humans incultes, no hi ha desenvolupament humà salvatge: a 

diferent forma de conreu, a diferent forma de cultura, diferent flora humana 

(Aranzadi, 1993). 

 

     Aranzadi (1993) destaca la distinció i separació de nivells entre els fets 

econòmics, polítics i ideològics o culturals, és una de les característiques 



 

específiques de la cultura europea moderna entesa en el sentit antropològic. La 

cultura europea moderna es caracteritza per un fet únic i excepcional en la 

història de la humanitat: l’intent d’institució per l’estat d’un mercat 

autoregulador. Cosa que implica: 

 

1. El sorgiment per primera vegada d’una esfera econòmica autònoma com 

a conseqüència de la transformació conjunta en mercaderies, del treball, 

la terra i els diners. 

 

2. La trituració de totes les formes passades de vida comunitària entre els 

engranatges complementaris de l’estat i el mercat; és a dir, la submissió 

de la societat a les lleis de l’economia. 

 

3. L’exaltació, com a objectiu últim de la societat, del progrés, entès com a 

increment constant del consum d’energia per càpita. 

 

4. L’hegemonia d’una constel·lació cultural d’idees i valors definida per 

l’elevació de l’individu com a valor màxim al servei del qual s’ha de 

posar la societat. 

 

 

     Segons Aranzadi (1993) hi ha tres trets que caracteritzen el sorgiment i el 

desenvolupament de l’ideal polític i cultural de la unitat europea. En primer lloc, 

la unitat europea naix entre les runes d’una Europa destrossada per una guerra 

intestina entre les seues principals nacions, efecte últim de la confrontació entre 

les dues variants nacionals de realització de la idea europea a l’espai europeu. 

Naix en un món en el qual aquestes han perdut la seua hegemonia davant els 

EUA i l’URSS i naix de forma paral·lela a un procés de descolonització i 

independència de les nacions del Tercer Món. 

 



 

     Aquest procés de descolonització, d’assimilació i de reproducció de les dues 

institucions fonamentals que l’imperialisme i el colonialisme du a altres cultures 

que desfà: la idea del mercat i la idea de l’estat. La colonització plena i completa 

de les altres cultures i de les altres societats es produeix paradoxalment en el 

procés de descolonització i independència d’una banda. D’altra banda, es tracta 

d’un projecte la configuració del qual sorgeix com a Mercat Comú Europeu, és a 

dir, com a realització quasi permanent infraestructural, com a realització perfecta 

de l’ideal liberal (Aranzadi, 1993). 

 

     Grignon (1993) ens parla d’etnocentrisme i racisme de classe referint-se al 

rebuig i a la segregació de la qual són objecte les classes dominades. El racisme 

de classe descansa en el mateix principi i sobre els mateixos mecanismes que el 

racisme ordinari: una combinació de segregació social (apartheid) i d’exclusió 

simbòlica (estigmatització). 

 

     L’estigmatització consisteix a interpretar cadascun dels trets de la cultura de 

l’altre com la manifestació d’una naturalesa estranya. Ser negre és sobretot per al 

racisme, no ser blanc; la major part dels estigmes socials que desqualifiquen el 

portador són l’absència dels signes positius que expressen la pertinença a les 

classes superiors. El rebuig a reconèixer la pluralitat i la relativitat de les cultures 

es mostra especialment bé en la intolerància de les classes dominants (Grignon, 

1993). 

 

L’estigmatització és per tant, un fenomen que consisteix en acusar a un grup 

humà minoritari de les desgràcies que afecten o podrien afectar la societat. Una 

característica fonamental és que la perillositat atribuïda a determinat col·lectiu 

contrasta amb la invisibilitat social del col·lectiu estigmatitzat (Delgado, 1998). 

 

     La qualificació d’una actitud depèn de la qualitat social reconeguda des de 

fora a la persona que l’adopta. El color de la pell no té importància ni 

significació més que per a una mirada que ja és racista; és la intenció de 



 

discriminació el que el converteix en un indicador; no és un fet objectiu, sinó una 

construcció mental que solament existeix en relació amb un codi prestablert 

(Grignon, 1993). 

 

     “El racisme de classe i el racisme denominat ordinari són dues formes 

diferents d’un mateix mecanisme: trobem, en l’interior d’una mateixa societat, 

manifestacions d’etnocentrisme cultural i d’exclusió anàlogues a les que 

s’observen entre societats colonials i hegemòniques i societats colonitzades. Els 

dominants són espontàniament i cegament refractaris al relativisme cultural. El 

racisme no queda satisfet amb una desvalorització de la cultura de l’altre; 

naturalitza tot allò que ell converteix en diferències perquè no pot admetre que és 

ell també l’indígena d’una cultura entre uns altres. Racisme de tipus A i racisme 

de classe s’entrecreuen: l’emigrant és exclòs perquè és estranger, perquè 

procedeix d’un país pobre i menyspreat i perquè forma part, en general, de les 

capes més baixes de les classes populars” (Grignon, 1993: 27). 

 

     Sáez (1993) ens remet a la teoria de Foucault, segons la qual, el sorgiment del 

racisme es produeix en el moment de reconversió del discurs de la lluita de races 

en un discurs biològic de lluita per la vida. Així, l’Estat agafa un nou paper: el de 

protector de la integritat social, el de gestor de la puresa d’una raça en singular, 

vertadera, patrimoni que les tècniques mèdiques i normalitzadores han de 

conservar. Aquesta nova funció higiènica de la ciència comença a manifestar-se 

a finals del segle XIX, i els seus efectes perduren fins avui. 

 

Segons Sáez (1993) el racisme no és una cosa que sorgeix de manera accidental i 

s’escampa per Europa, sinó que és el fonament dels seus estats i, en especial, del 

macroestat de la Comunitat Europea, la nova “raça” que ha de sobreviure. 

 

     Cal diferenciar entre racisme biològic i el racisme cultural. Per racisme 

biològic s’entén la dominació o discriminació a un ésser humà per tenir 

determinades característiques o qualitats considerades inherents a la comunitat a 



 

la qual pertany. El racisme biològic no és acceptat científicament en l’actualitat, 

classifica grups fenotípics que serien les races, segons trets prefixats 

genèticament relacionats amb la intel·ligència o la moral. A més a més, fa una 

jerarquització segons la qual la raça superior està legitimada per a dominar, 

espoliar o exterminar les altres que és consideren inferiors (Delgado, 1998). 

 

     En l’actualitat la teoria racista sobreviu gràcies a les modalitats existents, el 

racisme cultural o de la diferència posa l’èmfasi i dóna per fet que una identitat 

col·lectiva comporta característiques genètiques. Com per exemple que els 

gitanos o els negres porten el ball en la sang (Delgado,1998). 

 

     En canvi, la xenofòbia es refereix a les actituds que persegueixen o humilien a 

determinat col·lectiu per no pertànyer a una comunitat o país. Un bon exemple 

seria la llei d’estrangeria (Delgado, 1998). 

 

     Imbert (en Grignon, 1993) ens dóna un altra perspectiva del tema. Segons 

l’autor tota la modernitat naix d’un discurs filosòfic sobre la diferència. En el 

segle XIX és quan es formula un discurs científic sobre l’altre. Així és com 

sorgeix l’antropologia, un discurs pensat per i des d’Occident, que es 

desenvolupa i s’aplica fora. Des d’aquesta perspectiva la gènesi del subjecte 

europeu es confon amb la modernitat, d’acord amb un model de civilització 

essencialment occidental que respon a un ideal universalista. La seua força 

consisteix en el fet d’haver difós la filosofia dels drets de l’ésser humà, és a dir, 

un ideal igualitari; la seua debilitat, esborrar les diferències per una ortodòxia de 

valors i l’expansió d’un model únic, exclusiu i excloent. 

 

Per a Imbert (en Grignon, 1993) l’anomenada postmodernitat sorgeix de la 

pèrdua de fe en eixos valors de la infinitat, fet que resulta doblement dolorós per 

al subjecte històricament hegemònic i que xoca amb altres sistemes de 

pensament, altres sensibilitats. Aquesta crisi marca l’ocàs de l’etnocentrisme i 

floreix en la gestació del model universalista. 



 

     Avui els fluxos migratoris s’han invertit i amb ells les mirades i els 

discursos... Els antropòlegs advoquen per una antropologia des de dintre. De 

subjecte conqueridor, el subjecte europeu s’ha tornat subjecte conquerit, encara 

que siga per la tecnologia americana i japonesa. De subjecte de la representació 

s’ha convertit en subjecte representat. 

 

     El subjecte que se sent desposseït de la seua autoritat es torna agressiu. D’ací 

sorgeix una crisi d’autoritat, que engendra per exemple la xenofòbia: aquesta 

naix d’una crisi de representació/presència a l’espai públic (convivència) que 

deriva d’una decadència del subjecte central, subjecte producte del saber, amo de 

la seua mirada, autor totpoderós de la representació de la realitat,  i la seua 

substitució per un subjecte postmodern que ja no és el subjecte històric sinó un 

subjecte tecnològic: absència de subjecte, a tot arreu representat i en cap lloc 

localitzat. 

 

     Per a l’autor, de tant representar l’alteritat, la modernitat dilueix la diferència. 

La modernitat és reductora de la diversitat i contribueix a engendrar identitats 

insegures i pot desembocar en conductes anòmiques. Davant d’aquestes estan 

sorgint últimament identitats hipersegures que reaccionen a través de discursos 

autoritaris, de tipus integrista, amb una sobreafirmació, sobreidentificació que 

reflecteix una violència reactiva (el discurs de Le Pen a França n’és un bon 

exemple). 

 

     Davant d’aquest enemic, que fa perillar la cohesió social, sorgeixen discursos 

d’afirmació nacional que encobreixen la nostàlgia d’una unió total entre individu 

i comunitat i generen utopies de dretes. 

 

     Segons Imbert (en Grignon, 1993: 51), “el repte que té actualment el subjecte 

europeu és trobar un discurs just sobre l’altre, que s’aparta de dues temptacions 

davant l’altre: o assimilar-lo fins diluir la seua diferència o rebutjar-lo fins 

tancar-lo en guettos per por al contagi”. 



 

     Wieviorka (1992: 267) ressalta el fet que “el racisme s’afirma a contextos de 

dissociació del que és social i el que és comunitari, de la raó i de la identitat 

nacional o religiosa; pel contrari el seu espai es redueix quan entre aquests dos 

registres s’estableixen determinats vincles”.  

 

     L’autor entén el racisme com una acció que es pot dur a terme en diferents 

àmbits, però que té gran importància en el camp de les relacions: “Com ha 

afirmat Lévi-Strauss, el reconeixement de la diversitat de cultures no suposa cap 

perill; el racisme sorgeix quan aquest reconeixement deixa pas a l’afirmació de 

la desigualtat d’aquestes cultures, perquè el racisme és indissociable del 

sentiment d’una superioritat basada en les relacions de dominació” (Wieviorka, 

1992: 253). 

 

     Davant les migracions, le societats han reaccionat de maneres diferents 

segons les característiques d’aquestes (econòmiques, ideològiques, culturals) i 

les de la població immigrada. Les experiències van des de societats 

multiculturals a l’apartheid (Malgesini i Giménez, 2000). 

 

     El temor a la invasió exterior provoca discriminació, racisme, els moviments 

neonazis, violència social, persecució institucional i l’exclusió. Però existeix la 

possibilitat d’una societat intercultural, plural i pacífica (Malgesini i Giménez, 

2000). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.4  Fluxos migratoris i política europea 

 

     Europa se sent amenaçada pel fenomen immigratori, ja que els últims anys 

s’ha agreujat i té unes característiques pròpies. Encara que les xifres no són tan 

alarmants, la societat veu en perill el seu benestar, el seu treball i, fins i tot, la 

seua identitat. La integració de les poblacions estrangeres constitueix un dels 

majors desafiaments amb els quals s’han d’enfrontar les societats europees. 

 

     Des de 1973 es considera que la immigració és un problema al qual s’han 

d’oferir respostes estatals. Des de 1985, en canvi, la Comissió Europea ve 

plantejant la necessitat de formular, a més a més, una política d’immigració 

comunitària. No entrà en l’agenda de la UE fins a començaments de la dècada 

següent. El 2002 sembla haver-hi cert acord entre els governs dels estats 

membres per a abordar les qüestions d’immigració i asil en l’àmbit comunitari: 

cada vegada es posa més de manifest la impossibilitat d’abordar-ho en solitari i 

les interdependències generades per la creació del mercat interior. Al mateix 

temps, les peculiaritats de cada estat en relació amb el fenomen i les pròpies 

percepcions i referents normatius nacionals respecte al contingut del procés 

d’integració, dificulten la consecució d’acords clars i vinculants en la matèria 

(Delgado, 2002). 

 

     Des de 1950 Europa no ha deixat de ser receptor d’immigració, i el 2002 en la 

UE residien 11 milions d’immigrants regularitzats i s’estima que diversos 

milions més sense regularitzar. El comportament migratori dels països membres 

és, en canvi, heterogeni: la zona nord (Irlanda, Regne Unit, Finlàndia i Suècia) 

ha sigut molt dinàmica pel que fa a moviments migratoris; la zona central 

(Bèlgica, Dinamarca, Alemanya, França, Luxemburg, Holanda i Àustria) és el 

principal focus d’atracció de la immigració que es dirigeix a Europa; la zona 

mediterrània (Itàlia, Espanya, Portugal i Grècia) ha experimentat un canvi 

radical, ja que ha passat de ser proveïdora d’emigrants de la zona central a ser 



 

receptora d’immigrants procedents majoritàriament del nord d’Àfrica (Delgado, 

2002). 

 

     Però la immigració massiva cap a Europa començà als anys 60, moment en el 

qual les economies europees es trobaven en procés d’expansió i necessitaven 

abundant mà d’obra barata; primer, per a reconstruir l’Europa destruïda per la II 

Guerra Mundial, i, després, per a la seua consolidació. L’estancament en el 

reclutament de mà d’obra estrangera arribà amb la crisi del petroli de 1973. Fou 

aleshores quan s’esperà que aquests treballadors estrangers tornaren els seus 

països d’origen, per a la qual cosa alguns països europeus dissenyaren inclòs 

programes de retorn voluntari, però molts no ho feren (Universitat de Deusto, 

1997). 

 

     Des d’aleshores l’estructura industrial europea ha canviat molt. Ara la 

indústria ja no demana treballadors escassament qualificats, sinó persones amb 

un alt nivell de qualificació. La major part de les migracions laborals es donen 

entre els components de les companyies de la mateixa firma (Universitat de 

Deusto, 1997). 

 

     El patró migratori dels estats membres de la UE ha canviat al llarg de les 

últimes dècades (veure taula 1). La reactivació econòmica dels vuitanta, la 

desintegració del bloc soviètic i la caiguda del mur a 1991 es tradueixen en 

l’augment dels fluxos migratoris cap a tot Europa occidental, amb especial força 

en els primers anys de la dècada dels noranta. La majoria dels estrangers que 

durant l’última dècada s’han incorporat als països de la UE s’engloben en les 

categories d’asil/refugi i de reagrupació familiar. En contrast amb aquesta 

tendència general, els països meridionals, incorporats a la UE en el transcurs dels 

vuitanta i convertits, per tant en frontera sud de la UE, presenten una immigració 

de caràcter econòmic principalment (Delgado, 2002). 

 



 

     Durant els noranta es detecten les tendències següents: la lleu disminució de 

la immigració legal, encara que Europol afirma que cada any entren més de 

500.000 irregulars; la diversificació dels països d’origen dels immigrants; la 

disminució en el número de sol·licitants d’asil a partir de 1994 (veure taula 2); la 

reagrupació familiar com la categoria més significativa d’immigració; l’augment 

en el nombre de treballadors estrangers; la consolidació de la participació de la 

dona immigrant en el mercat de treball; el creixent nombre d’immigrats en el 

sector serveis; i l’increment en l’autoocupació estrangera (Delgado, 2002). 

 

     “El 1991 hi havia al voltant de 15,4 milions de ciutadans estrangers, 13 

milions d’ells als països de l’Europa comunitària. A més a més, hi havia uns 

milions d’antics ciutadans estrangers que havien aconseguit la ciutadania. Dels 

estrangers assentats a la Comunitat Europea a 1990, 5,1 milions eren ciutadans 

d’altres països comunitaris i 1,7 milions d’altres països europeus, 6,5 milions 

eren ciutadans de països no europeus, la majoria d’ells africans, asiàtics, 

americans i turcs. El 36% del total de residents estrangers i més de la meitat dels 

estrangers no comunitaris procedien del Magrib, Turquia i Iugoslàvia. Els 

estrangers no comunitaris representen la fi de 1990 el 3% de tota la població que 

viu a la Comunitat Europea” (Universitat de Deusto, 1997: 73-74). 

 

     “El 1991 la població estrangera arribava a un total del 17% de la població de 

Suïssa, el 9% a Bèlgica, el 8% a Alemanya i el 7% a França. A l’Estat espanyol i 

Itàlia el nombre de residents estrangers legals està prop de l’1% de la població, 

però el nombre d’immigrants indocumentats duplicaria almenys la proporció 

(500.000 persones). Ara bé, no totes les persones estrangeres residents a un país 

de la Comunitat provenen d’altres continents. A alguns països europeus, com 

Luxemburg, Irlanda, Bèlgica o Espanya, els estrangers comunitaris superen els 

que no ho són” (Universitat de Deusto, 1997: 74). 

 

     Des de començaments de la dècada dels 90, els països de la Unió Europea han 

començat a preocupar-se davant l’arribada de ciutadans dels països de l’Est. La 



 

desintegració del bloc comunista vingué acompanyada d’un gran caos econòmic, 

desocupació massiva i inestabilitat política (Universitat de Deusto, 1997). 

 

     “A 1997 el 50% dels immigrants en la UE procedien de països d’Europa 

central i oriental (sobretot de l’antiga Iugoslàvia), l’antiga Unió Soviètica i 

Turquia; a continuació figuraven els països del Magrib amb un 17%” (Delgado, 

2002: 2). 

 

     De 1989 a 1998, Alemanya és el país europeu que més immigració rep, 

seguida del Regne Unit, França, Suècia, Espanya i Finlàndia. 

 

     A 1999 Alemanya continua sent el país europeu que més immigració rep, 

seguida del Regne Unit, Espanya, Noruega, Suïssa, Àustria, Bèlgica, Suècia i 

Irlanda. A la majoria de països europeus la immigració comunitària continua sent 

majoritària. El flux migratori procedent d’Àsia destaca a Alemanya, el Regne 

Unit i Suècia. I el procedent d’Àfrica i Llatinoamèrica destaca a Espanya, 

Alemanya i Regne Unit respectivament. 

 

     “La població de la UE ascendeix el 2000 a 376,5 milions d’habitants i 

representa el 6,2 de la població mundial. El seu pes relatiu està disminuint: 

s’estima que el 2050 serà del 4%. Es discuteix si la immigració pot contrarestar 

la tendència a l’envelliment i estabilitzar la població econòmicament activa” 

(Delgado, 2002: 3). 

 

     És important observar que els immigrants no són necessàriament estrangers: 

també poden ser nacionals que tornen després d’uns quants anys fora. A més a 

més, els emigrants no són solament nacionals que abandonen el país per a 

instal·lar-se en un altre, també són persones que immigraren fa anys i decideixen 

anar-se’n a un altre lloc. Així mateix, resulta útil distingir als migrants per 

ciutadania i els fluxos per país de residència anterior i posterior (Cantisani, 

1999). 



 

     En general, la qualitat de les dades sobre immigració és variable. Es mantenen 

diferències importants en les definicions utilitzades i en la recollida d’informació 

entre països. 

 

     Pel que fa als moviments dintre de la UE, quan es disposa de les dades dels 

països concrets, el nombre total d’immigrats transmès pel país d’immigració 

hauria de ser prou pròxim al nombre d’emigrats subministrat pel país 

d’emigració, però en realitat hi ha diferències considerables per diversos factors 

(Cantisani, 1999). 

 

     Les definicions difereixen entre països. La definició d’emigrant en un país no 

coincideix necessàriament amb la definició d’immigrant de l’altre. Perquè 

coincidira, una persona que abandona un país per a instal·lar-se en altre hauria de 

ser registrada com a emigrant en el primer i com a immigrant en el segon. Ara 

bé, per exemple, una persona que abandona Dinamarca (on té la seua residència) 

per a passar dos mesos a Alemanya serà registrada com a immigrant per les 

autoritats alemanyes, però no com a emigrant per les daneses: per a aquestes 

l’absència dels dos mesos passats a Alemanya no és suficientment prolongada 

per a registrar-la. En canvi, els països nòrdics han establit un sistema per a 

resoldre aquest problema concret (Cantisani, 1999). 

 

     També pot variar el tractament dels diversos grups de ciutadania. Per 

exemple, un ciutadà neerlandès que torna als Països Baixos ha de residir allí 

almenys un mes, mentre que una persona sense la nacionalitat neerlandesa ha de 

passar un període mínim de sis mesos (Cantisani, 1999). 

 

     En alguns dels estats membres, però no a tots, les persones han de notificar 

l’arribada com a nous residents a les autoritats. Un immigrant ha de registrar-se o 

tenir un permís de residència a Bèlgica, Dinamarca, Itàlia, Luxemburg, Finlàndia 

i Suècia; estar a Espanya un mínim de tres mesos; estar-se a Alemanya com a 

propietari del seu habitatge, inquilí o subarrendatari; i als Països Baixos ha de 



 

manifestar la seua intenció d’estar-s’hi sis mesos o més. Hi ha diferències 

semblants a les formalitats d’emigració (Cantisani, 1999). 

 

     Una altra font de disparitat són els diferents sistemes de recollida utilitzats. 

Alguns països utilitzen registres, uns altres fan servir enquestes, uns altres es 

basen en previsions de població. Comparar xifres procedents d’aquestes fonts no 

és una tasca fàcil. Cada sistema té els seus avantatges i els seus inconvenients: 

una enquesta pot tenir un problema de mostreig, en un registre s’inscriuen amb 

més rigor les entrades que les eixides (Cantisani, 1999). 

 

     No tots els grups de migrants s’inclouen en les estadístiques; per exemple, els 

sol·licitants d’asil s’inclouen parcialment a les estadístiques d’immigració i 

emigració. Solament Portugal sembla incloure a tots els sol·licitants d’asil a les 

seues estadístiques sobre immigració. La resta de països inclouen els sol·licitants 

d’asil sols parcialment. A la majoria dels països no se sap quina part dels 

sol·licitants d’asil s’inclou. Pel contrari, els refugiats convidats o reinstal·lats es 

compten com a immigrants en quasi tots els països de la UE, però no poden, 

excepte en casos comptats, ser identificats com a tals (Cantisani, 1999). 

 

     El 1976, les Nacions Unides elaboraren recomanacions sobre les estadístiques 

de migració internacional, que es revisaren i adaptaren el 1997. S’encoratja els 

països a utilitzar aquestes recomanacions. Per desgràcia, pocs o cap ho fan 

completament. La majoria argumenten que els seus sistemes de recollida actuals 

no poden complir les recomanacions de les Nacions Unides (Cantisani, 1999). 

 

     Actualment, la immigració continua sent un dels temes primordials en 

l’agenda política europea. La reacció dels països membres ha sigut contundent, 

acords per al tancament i vigilància de les fronteres, però hi ha una manca de 

consens en les mesures adoptades per cada país, on hi ha diferents polítiques 

d’estrangeria, si es que n’hi ha cap. Per exemple, a l’Estat espanyol hi ha una llei 

d’estrangeria però no una política d’immigració.  



 

     Dintre dels estats membres de la Unió Europea, els drets d’immigració i les 

lleis d’asil difereixen substancialment d’un país a un altre. 

 

     L’ONU ha advertit a Europa de la necessitat d’obrir-se a la immigració per a 

mantenir el seu creixement i protegir les pensions. De fet, segons Eurostat, 

Europa necessita uns 44 milions d’immigrants fins el 2050 per a superar aquest 

sot (El País, 03-08-2003). 

 

     Malgrat aquesta advertència, un informe posterior de l’OCDE detecta 

mesures endurides de les polítiques d’immigració en la majoria de les nacions 

europees. Aquesta tendència donarà lloc a una legislació comunitària 

harmonitzada (aplicable a tots els països membres) que podria estar aprovada en 

un període inferior a 3 anys (El País, 03-08-2003). 

 

     A més a més, en els primers mesos de 2002 els governs de diversos països 

punters de la UE han mantes contactes per a fixar una política comuna que 

dificulte l’arribada massiva d’immigrants. A finals de maig, París i Berlín 

anunciaven que s’han unit per a posar traves a l’asil d’estrangers perquè 

consideraven el control de la immigració “la prioritat número ú de la UE” (El 

País, 03-08-2003). 

 

     El nombre d’immigrats arribats als països de la Unió Europea en el 2000 fou 

de 816.000, quasi 100.000 persones més que a 1999. Procedeixen 

majoritàriament del Magrib, Turquia, l’Índia, l’Àfrica subsahariana i els Balcans. 

En total s’estima que tres milions de persones viuen clandestinament en el Vell 

Continent; mig milió resideix a França, al voltant d’uns 300.000 a l’Estat 

espanyol i 235.000 més a Itàlia (El País, 03-08-2003). 

 

     De forma paral·lela, segons l’informe anual de l’Observatori Europeu del 

Racisme i la Xenofòbia, augmenten cada any els casos de violència racial, 

discriminació i delictes de grups neonazis a tots els països de la Unió Europea. 



 

     Resumint, el flux immigratori ha augmentat els últims anys, sobretot a partir 

dels 90. Aquest fet preocupa els governs europeus fins al punt de prendre 

mesures i intentar dur una política comuna, però es fa difícil arribar a acords més 

enllà de polítiques policials i de control, ja que cada país membre té unes 

característiques d’immigració i una política immigratòria diferent. Mentre 

Europa tanca les portes a la immigració, necessita mà d’obra a causa de la 

mancança de creixement demogràfic i de població en edat activa.  

 

 

Quadre 4                  La política de la UE 1986-2002  
 
                 Acords en matèria d’immigració 

1986 Les bases per al tractament de la immigració a nivell europeu s’establiren entre 

1986 i 1992 afavorit per l’objectiu de crear un mercat interior europeu: la 

signatura de l’Acta Única Europea a 1986, incloïa un programa d’harmonització 

de la política d’immigració, afavorí el desenvolupament d’una cooperació més 

estreta entre els estats membres. Els governs de França, Alemanya, Bèlgica, 

Holanda i Luxemburg ja havien signat el 14 de juny de 1985 l’Acord d’Schengen. 

L’acord tenia caràcter intergovernamental, es tractava de reforçar la cooperació 

policial i judicial entre els estats amb l’objectiu de suprimir les fronteres interiors 

i reforçar les exteriors. El Conveni d’Aplicació es va signar el 19 de juny de 1990 

i entrà en vigor el 26 de març de 1995.  

1989 S’aprovà el document de Palma i el Conveni de Dublín sobre l’estat responsable 

de l’examen d’una sol·licitud d’asil presentada a alguns dels estats membres. 

Aquest últim signat l’1 de gener de 1997, ha sigut subscrit per tots els estats. 

1991 Les polítiques d’immigració i asil s’incorporaren a l’agenda del procés 

d’integració amb el Tractat de Maastricht, com a matèries integrants de la 

Cooperació en Justícia i Assumptes d’Interior. 

1997 Es va signar el Tractat d’Amsterdam, entrà en vigor a maig de 1999, accelerà 

tímidament la transformació d’aquests temes en qüestions de caràcter comunitari, 

en vincular-los estretament amb la consecució de l’espai europeu de llibertat, 

justícia i seguretat, per una banda, i en decretar la incorporació al patrimoni 

comunitari de l’Acord d’Schengen. 



 

1999 El Consell Europeu de Tampere, dedicat exclusivament a la creació de l’espai de 

llibertat, seguretat i justícia, es tancà amb l’adopció de diverses conclusions en 

matèria d’asil i immigració, i amb l’encàrrec a la Comissió per a elaborar un pla 

de treball en el qual s’inclourà un sistema comú d’asil i immigració. 

2000 La postura general de la UE cap a la immigració és clarament restrictiva. Els 

fluxos migratoris clandestins no desapareixen, cosa que obliga a posar en marxa 

periòdicament processos de regularització. La institució europea que actua com a 

catalitzadora del procés de comunitarització de les polítiques d’immigració i asil 

és la Comissió Europea, continua sent la institució més activa em aquest sentit i a 

l’actualitat ha presentat moltes propostes (la reagrupació familiar, política 

comuna sobre immigració clandestina...) però no hi ha consens. S’ha donat molta 

importància a l’harmonització eficient de les regulacions dels visats i a la 

implantació accelerada de pràctiques de control de fronteres comunes. En canvi, 

la política d’integració social està considerada encara com una responsabilitat 

dels estats membres individualment considerats, malgrat que els principis 

establits per la Carta Europea dels Drets Socials dels Treballadors així com les 

sentències del Tribunal Europeu de Justícia van guanyant acceptació entre els 

estats membres. Al setembre s’aprova la creació del Fons Europeu per als 

Refugiats a través del qual la UE concedeix protecció immediata i permisos 

d’estada temporals als refugiats que arriben en fluxos massius a causa de 

conflictes concrets, i preveu l’actuació solidària amb l’estat que haja rebut el flux 

massiu. Estarà vigent el 2004. 

2001 El Tractat de Niça, encara que no s’ha ratificat, introduí poques novetats 

significatives al respecte. El procés de comunitarització de les polítiques 

d’immigració i asil continua, per tant, obert. 

2002 Al juny el recent Consell Europeu de Sevilla abordà el tema de la immigració. Els 

governs del Regne Unit, Itàlia i Espanya donaven mostres de gran interès a 

adoptar una política comuna al respecte, centrada en la idea de sancionar 

econòmicament els tercers països que no col·laboren en la lluita contra la 

immigració. Una vegada més, en canvi, els acords aconseguits foren molt més 

modestos que les pretensions inicials de la Presidència. L’ampliació de la UE, 

també s’abordava en aquest Consell, afegeix dificultat a la comunitarització 

d’aquestes matèries, ja que no afectarà tots els estats membres per igual. 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de la informació obtinguda en Delgado, 2002. 

 



 

     En general, tots els governs europeus han endurit les polítiques d’immigració 

i augmentat les dificultats de regularització i entrada, provocant l’augment de la 

immigració clandestina, les expulsions i, per tant, l’exclusió de la població 

immigrada a l’impedir-los l’accés a drets fonamentals. Hi ha algunes diferències 

significatives entre els països europeus en quan al tractament de la immigració, 

però en general Europa no respecta els Drets Humans, ja que el dret a emigrar 

per a millorar les condicions de vida és un d’ells, i, a més a més, cap persona pot 

ser il·legal ja que està emparada pels Drets Humans. 

 

     Malgrat que s’agafen models de polítiques d’immigració com el d’Alemanya 

o França, països on la immigració ve produint-se abans que a l’Estat espanyol, 

les seues polítiques acaben sent assimilacionistes, no han aconseguit integrar ni 

socialment ni culturalment al col·lectiu immigrat. I ens han de servir per a no 

cometre els mateixos errors i poder dissenyar polítiques eficaces en la integració 

de la població immigrada i en la igualtat de drets entre població nacional i 

estrangera, siga europea o no. 

 

     La lliure circulació de les persones és una utopia a l’actualitat, atemptant 

contra el dret a l’emigració. Els governs europeus tracten els immigrats com a 

mercaderies, quan ja no són útils cal desfer-se d’ells, però són persones. Com diu 

Naïr (1995:22-23) “L’immigrant té un status a la vegada incert i estable, acceptat 

i rebutjat, instrumentalitzat i marginalitzat. És la viva expressió de la relació 

Nord-Sud, un desarrelat que sovint encarna la por més temuda per la societat en 

la qual intenta arrelar. En el fons, agradaria que fora nòmada, que desapareguera 

quan ja no té utilitat. El somni del capitalisme europeu és poder utilitzar 

l’immigrat, força de treball com a mera força de creació de valor, sense ànima ni 

consciència, sense tradició ni cultura, com una espècie de matèria contingent, 

exempta de tota subjectivitat”. 

 

     Chueca (2003) adverteix del perill d’establir una relació estreta i inclòs 

automàtica entre readmissió i fons europeus de cooperació al desenvolupament. 



 

El perill és molt real, no teòric. El dia en el qual la Unió afirme que un estat 

subdesenvolupat no rep fons de tal cooperació si no col·labora en la readmissió 

dels seus nacionals (inclòs d’estrangers i apàtrides procedents del seu territori), 

la política comuna d’immigració de la UE haurà abandonat qualsevol respecte 

pels Drets Humans dels migrants. 

 

     Un altre factor preocupant és l’augment del racisme i la xenofòbia. Cada 

vegada són més habituals les agressions a estrangers i la intolerància de la 

societat receptora, fins al punt que a moltes associacions no governamentals 

internacionals els preocupa la vulneració dels drets humans, sobretot a les 

actuacions policials en aquestes matèries. A més a més, ha augmentat el racisme 

cap a la població musulmana des de l’atemptat de l’11 de març de 2004 a 

Madrid. 

 

     D’acord amb Naïr (1995: 116) “Mentre dure aquesta inestabilitat lligada als 

conflictes geopolítics i a l’absència de progrés social al sud, Europa sofrirà. Les 

seues conseqüències són ja evidents: la radicalització del conflicte 

Islam/Occident, l’augment dels prejudicis i la xenofòbia al nord i el ressentiment 

i la frustració al sud”.  

 

      Cal prendre’s amb precaució les estadístiques d’immigració tan a nivell 

europeu, les diferents situacions i actuacions dels governs dels països membres i 

recollida de dades dificulta l’obtenció d’estadístiques completes i fiables, com a 

totes les estadístiques perquè no es coneix amb exactitud la població immigrada 

clandestina, encara que es fan aproximacions, però observant la realitat u s’adona 

que estan molt lluny d’aproximar-se. 

 

     L’única manera d’evitar l’emigració massiva del sud al nord és solucionant el 

problema de fons, que és la pobresa. La colonització i l’imperialisme són les 

lacres que han construït un món amb profundes desigualtats, on Occident és el 

principal responsable i com a tal hauria d’ajudar al desenvolupament dels països 



 

pobres i exigir una mínimes garanties de subsistència (atenció mèdica, treball, 

habitatge, educació...) per a la seua població. La solució està a democratitzar el 

món i que es faça efectiva la cooperació internacional i l’ajuda al 

desenvolupament dels països pobres. La globalització del mercat no es pot deixar 

en mans de les grans organitzacions financeres com el Banc Mundial i el Fons 

Monetari Internacional. Urgeix una política internacional europea democràtica i 

social. 

 

     Però no s’ha d’oblidar que l’emigració és un dret i, per tant, hem d’anar cap a 

la ciutadania universal, que implica el patrimoni d’una sèrie de drets (civils, 

socials, polítics, econòmics i culturals) i que la dimensió nacional és un dels 

àmbits on es desenvolupa la ciutadania. La doble ciutadania o el fet que 

determinats drets puguen ser reconeguts i exercits independentment de la 

nacionalitat trenca el dogma de la dimensió estatal de la llibertat on el centre del 

sistema constitucional és l’individu. Aquest nou concepte de ciutadania universal 

hauria d’influir en la construcció d’un nou dret constitucional europeu (CEPC, 

2004). 

 

     Pel fet de no haver-hi acord en matèria d’immigració entre els estats membres 

de la Unió Europea, les actuacions i normatives han sigut de caràcter molt 

general i vinculades a les legislacions i polítiques estatals. El Parlament Europeu 

ha tingut una funció merament consultiva. La Comissió Europea considera que 

per a adoptar una política comunitària eficaç s’ha de fer en coordinació amb les 

polítiques migratòries dels estats membres depenent de les necessitats dels 

mercats laborals (CEPC, 2004). 

 

     En el Tractat Constitucional hi ha diverses ambigüitats, entre les quals destaca 

el silenci pel que fa a l’estatut jurídic dels nacionals de tercers països, és a dir, 

pels països no europeus. El punt de partida ha de ser el Tractat d’Amsterdam 

que, distingint entre la lliure circulació de persones i la creació d’un espai de 

llibertat, seguretat i justícia, que anava més enllà de la integració econòmica, 



 

exercí un paper important en el Dret comunitari d’estrangeria i va donar lloc a 

dues concepcions migratòries en funció de l’origen de l’immigrant: d’una banda, 

la immigració, sent aprovada una normativa per la majoria dels estats membres 

que estableix barreres a l’admissió de nacionals de tercers estats en el territori de 

la Unió Europea; d’una altra banda, la lliure circulació de persones en l’interior 

de la Comunitat que, pel contrari, elimina les barreres per a obtenir l’admissió en 

un altre estat membre (CEPC, 2004). 

 

     El resultat de la política europea és una Europa fortalesa, on la lliure 

circulació de persones està supeditada a la nacionalitat. Per tant, es fa una 

selecció racial dels ciutadans europeus, impedint l’entrada a l’Europa 

Comunitària a aquelles persones procedents dels països més pobres del món 

(Àfrica, Llatinoamèrica, Àsia), i, a aquelles persones procedents de cultures més 

llunyanes (àrab-musulmana) i amb trets fenotípics més diferents (mestissos, 

morenos). 

 

     Hi ha una greu contradicció entre la democràcia i el model democràtic liberal 

en la present era de la globalització. La democràcia no es pot sustentar en 

l’actualitat en els mateixos paràmetres i premisses en què ho feia fa uns anys. Al 

llarg dels últims segles, la democràcia ha tingut un caràcter fonamentalment 

nacional. En l’actualitat, en canvi, el concepte de democràcia nacional 

constitueix, cada vegada més, una contradicció. Un estat que pretenga establir un 

sistema democràtic aïllat de la resta dels estats o col·lectivitats, el que està fent és 

configurar una democràcia d’apartheid (Jáuregui, 2000). 

 

     El renaixement del sentiment nacionalista tant clar a Europa evita la 

cooperació internacional, ja que la majoria d’accions cap a una política 

supranacional s’acompanyen dels conflictes nacionals específics. Els danesos 

rebutjaren l’acord de Maastricht, el primer pas limitat cap una Europa social, 

com una infracció a la seua sobirania. Així els estats-nació no solament formen 



 

l’economia i la magnitud i naturalesa de la desigualtat social, sinó també la 

cultura i la consciència (Silver, 1993). 

 

     La immigració desemmascara avui en dia a Europa una de les contradiccions 

conceptuals de major impacte en la història recent del continent. L’ètica 

normativa que reconeix la necessitat de protecció d’una sèrie de drets humans 

per a tothom es contradiu amb la complexa gestió d’un espai territorial europeu 

per al manteniment dels privilegis socials i econòmics d’aquells que 

històricament han pogut arribar al continent. Ens trobem davant de la major 

contradicció filosòfica i política del segle XXI, la resolució de la qual tindrà 

importants conseqüències per a la convivència social al nostre planeta (Ruiz, 

2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.5 Conclusions 

 

     Hi ha tres teories que intenten explicar les causes dels fluxos migratoris: la 

teoria neoclàssica, la teoria del mercat dual i la teoria del sistema global. 

 

     Aquestes teories resulten incompletes, però es complementen entre elles i 

podríem dir que les causes d’aquests moviments de població són tres 

fonamentalment, la globalització de l’economia capitalista, les desigualtats 

Nord/Sud i la inestabilitat política, on els països del nord mantenen la 

dependència dels països del sud mitjançant la política del deute extern i la manca 

de desenvolupament del Sud. 

 

     El tracte discriminatori que sofreix la població immigrada a Europa no és 

casual. La cultura europea ja defineix l’estranger de forma pejorativa i amb 

connotacions negatives (l’estrany, l’altre...).  

 

     A més a més, amb la nova societat multicultural es posa en entredit l’ideal 

universalista, etnocentrista i individualista europeu i es desemmascaren les 

conseqüències de la colonització i descolonització del sud, les relacions de 

desigualtat Nord-Sud. 

 

     Malgrat que Europa està rebent importants fluxos migratoris, sobretot a partir 

dels anys noranta, no hi ha una política d’immigració comuna, a banda del 

control de les fronteres i les costes. El fet que els fluxos migratoris no s’han 

produït d’igual manera als països de la Unió Europea i que cadascun tinga una 

política diferent, dificulta un acord en aquesta matèria. 

 

     Encara que les polítiques d’immigració d’alguns països comunitaris com 

Alemanya o França són més avançades i tenen una tradició més llarga, acaben 

sent assimilacionistes i poc eficients en la integració social de la població 

immigrada. 



 

     Resulta preocupant l’augment del racisme i la xenofòbia i la manca de 

respecte dels Drets Humans a Europa. A més a més, amb la política actual de 

l’Europa fortalesa, es deixa fora del sistema de benestar a la població no 

comunitària procedent majoritàriament d’Amèrica del sud i Àfrica. 

 

     El racisme actual anomenat racisme cultural o de la diferència, en lloc de 

ressaltar les diferències biològiques posa l’èmfasi en les diferències culturals. 

 

     En el futur caldrà un canvi en l’ideal universalista europeu cap a una 

ciutadania universal que respecte els Drets Humans i democràtics de totes les 

persones, independentment del seu origen. Caldrà reconèixer els drets de 

ciutadania universals. 

 

     En l’actualitat els governs europeus estan arribant a un acord per a fer 

expulsions massives de sense papers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. IMMIGRACIÓ, EXCLUSIÓ SOCIAL, SEGREGACIÓ URBANA I   

   HABITATGE     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.1 Introducció 

 

     L’assentament a la nostra societat de població immigrada no comunitària no 

és un fet nou i, a més a més, és permanent. La inserció social de la població 

immigrada no comunitària a la nostra societat no ha sigut equitativa sinó més 

aviat desigual i excloent. Hi ha diferents tipus de ciutadans segons el país de 

procedència, on el segment més marginat es tracta del col·lectiu immigrat no 

comunitari, especialment el col·lectiu africà. L’exclusió social determina tots els 

àmbits de la vida: legal, laboral, residencial, sanitari, reconeixement social i 

cultural. 

 

     La segregació urbana i la precarietat en l’habitatge de la majoria de la 

població immigrada a les ciutats és el resultat de la manca d’integració social 

causada per la discriminació, la desigualtat de drets i el rebuig social. El 

sorgiment de borses de pobresa a les ciutats, fonamentalment, i on el segment de 

població més afectada és la població immigrada comença a preocupar els 

diferents col·lectius que treballen per la seua integració. 

 

     L’aïllament residencial crea una barrera més a la integració de la població 

immigrada, que s’amuntega als barris marginals de les ciutats de l’Estat 

espanyol, i a més a més trenca la cohesió social. Els conflictes socials com els 

dels suburbis de París, d’El Ejido o Santa Coloma de Gramenet haurien de 

planificar i gestionar una política d’immigració que afavorisca la integració 

social i residencial, que afavorisca la convivència en lloc de la confrontació. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2 Perspectives, fluxos migratoris i ciutadania a l’Estat espanyol 

 

     El fenomen immigratori és relativament nou a l’Estat espanyol en comparació 

amb altres països europeus com Alemanya o França, on tenen una major tradició 

immigratòria i els percentatges de població estrangera arriben a ser el doble o el 

triple. A partir dels anys 90 sobretot, l’entrada d’immigrants econòmics ha anat 

augmentant any rere any. 

 

     Pel que fa al fluxos migratoris, la població estrangera comença a augmentar 

de manera notable, segons les estadístiques oficials, a partir del 2000. Aquest 

flux migratori és molt divers. L’Estat espanyol passa de l’1,6% de població 

estrangera a 1998, a tenir un 8,4% de població estrangera el 2005 (vegeu taula 

1). 

 

     El col·lectiu procedent de països comunitaris descendeix moderadament però 

és important, ja que el 2005 representa el 22,4% de la població estrangera. En 

canvi, el de l’Europa no comunitària augmenta: l’any 2005 representa el 15,1% 

de la població estrangera. Els primers països d’origen són Romania, Bulgària, 

Ucraïna i Rússia, respectivament (vegeu taula 1 i 2). 

 

     El col·lectiu llatinoamericà és el que més augmenta, el 2005 representa el 

39,3% de la població estrangera. Però si ho concretem en la població estrangera 

no comunitària, representa el 51,1% de la població. Els països de procedència 

més importants són: Equador, Colòmbia, Argentina i Bolívia (vegeu taula 1 i 2). 

 

     El col·lectiu africà disminueix de manera moderada: el 2005 representa el 

17,8% de la població estrangera. En canvi, representa el 23,1% de la població 

estrangera no comunitària. Els primers països de procedència són el Marroc, 

Algèria, Senegal i Nigèria (vegeu taula 1 i 2). 

 



 

Taula 1                          Població segons país de naixement i nacionalitat a l’Estat espanyol (1998-2005) 
 

 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 1998 a 2005 de l’INE. 

 

Nacionalitats no espanyoles desagregada Any Població 

total 

Nacionalitat 

espanyola 

% Nacionalitats 

no 

espanyoles 

% 

Estats 

Units 

i  

Canadà 

% Unió 

Europea 

% Resta  

Europa 

% Amèrica 

Llatina 

% Àfrica % Àsia % Oceania % 

1998 39.852.650 

 

39.215.566 98,4    637.085 1,6 11.105 1,7 300.369 47,1   31.876 5,0    116.703 18,3 138.124 21,7   37.910 5,9    998 0,1 

1999 40.202.158 

 

39.453.204 98,1    748.954 1,9 12.227 1,6 360.023 48,1   36.401 4,9    138.558 18,5 157.678 21,0   42.921 5,7 1.146 0,1 

2000 40.499.790 

 

39.575.911 97,7    923.880 2,3 13.516 1,5 409.446 44,3   51.461 5,6    188.924 20,4 207.437 22,4    51.838 5,6 1.258 0,1 

2001 41.116.842 

 

39.746.185 96,7 1.370.656 3,3 15.525 1,1 442.679 32,3 114.921 8,4    426.617 31,1 298.899 21,8    70.475 5,1 1.540 0,1 

2002 41.837.894 

 

39.859.948 95,3 1.977.946 4,7 17.992 0,9 520.285 26,3 208.460 10,5    736.208 37,2 399.836 20,2   93.329 4,7 1.836 0,1 

2003 42.717.064 

 

40.052.896 93,8 2.664.168 6,2 21.331 0,8 622.085 23,3 343.132 12,9 1.060.288 39,8 492.951 18,5 122.208 4,6 2.173 0,1 

2004 43.197.684 

 

40.163.358 92,9 3.034.326 7,0 20.372 0,7 676.286 22,3 403.269 13,3 1.255.729 41,4 541.518 17,8 135.108 4,4 2.044 0,1 

2005 44.108.530 

 

40.377.920 91,5 3.730.610 8,4 23.987 0,6 835.898 22,4 564.159 15,1 1.464.693 39,3 663.156 17,8 176.290 4,7 2.427 0,1 



 

 

Taula 2        Principals continents i països de procedència de la població immigrada no comunitària a l’Estat espanyol 2005 

 

  

Font:  Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de l’INE de 2005. 

* La suma dels percentatges no és 100 perquè s’ha exclòs al col·lectiu dels Estats Units i Canadà al no considerar-se immigració 

econòmica. 

 

Continent 

 

Població 

Total 

% País 1 Població 

total 

% País 2 Població 

total 

% País 3 Població 

total 

% País 4  Població 

total 

% 

Amèrica 

Llatina 

1.464.693 

 

51,1 Equador 479.978 32,8 Colòmbia 268.144 18,3 Argentina 185.376 12,6 Bolívia 96.367 6,6 

Àfrica    663.156 

 

23,1 el Marroc 468.797 70,7 Algèria   46.232   6,9 Senegal   27.880   4,2 Nigèria 25.611 3,9 

Europa no  

comunitària

   564.159 19,7 Romania 308.856 54,7 Bulgària   91.265 16,2 Ucraïna   63.573 11,3 Rússia 36.915 6,5 

Àsia    176.290 

 

  6,1 la Xina   79.856 45,3 Pakistan   31.502 17,9 Filipines   17.778 10,1 Índia 16.609 9,4 

Total 2.868.298 

 

100  



 

     El col·lectiu asiàtic és menys nombrós i al llarg dels anys es manté: el 2005 

representa el 4,7% de la població estrangera i el 6,1% de la població estrangera 

no comunitària. Els països de procedència més importants són la Xina, Pakistan, 

Filipines i l’Índia (vegeu taula 1 i 2). 

 

     Finalment, cal destacar l’existència de més d’un milió de persones 

immigrades sense papers segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de 

2006. 

 

     L’augment de la població estrangera a l’Estat espanyol està provocat per tres 

causes. En primer lloc, les crisis econòmiques i polítiques de països que tenen 

xarxes migratòries a l’Estat espanyol, com Equador, Colòmbia, Argentina, el 

Marroc, Algèria, Senegal, Romania, Bulgària o la Xina.  

 

     En segon lloc, l’augment de població estrangera és estadístic, amb els 

processos de regularització sorgeixen a les estadístiques oficials (desembre de 

1999 i de març de 2000 a juliol de 2001) (de Lucas i Torres, 2002). 

 

     La tercera causa és el reagrupament familiar, ja que una vegada instal·lats, de 

manera escalonada, van duent la família, fet visible en la realitat amb l’augment 

de menors estrangers als col·legis. 

 

     La immigració extracomunitària es concentra a les zones de major riquesa, 

activitat econòmica i població. Continuen residint majoritàriament al llarg de 

l’eix Mediterrani (Catalunya, País Valencià) i Madrid i les Illes Balears. En 

canvi, la població immigrada s’ha escampat al conjunt del territori, i són presents 

a comarques de l’interior cobrint els nínxols laborals i residencials que els 

autòctons abandonen (de Lucas i Torres, 2002). 

 

     De Lucas i Torres (2002, 11) diferencien tres etapes en l’evolució dels 

instruments de política d’immigració, però cal tenir en compte que no 



 

compleixen els requisits per a poder-se considerar polítiques d’immigració 

perquè no es respecten els Drets Humans: 

 

1. La inicial (LO7/1985), moment en el qual s’opta per un règim d’àmplia 

discrecionalitat de l’administració, amb l’atenció posada en la capacitat 

de control dels fluxos, o, en la seua contenció. 

 

2. A partir de 1988 comença una segona etapa, ja que es pren consciència 

de la presència estable de població immigrada a l’Estat espanyol i 

s’aborden les primeres mesures de gestió (la proposició de 1991 de 

mesures i objectius de política migratòria, el Pla Nacional d’Integració i 

Participació dels Immigrants de 1994, la reforma del reglament de la Llei 

d’Estrangeria a 1996 i successius processos de regularització). 

 

3. La LO 4/2000 planteja com a objectiu bàsic la integració social de la 

població immigrada sobre la base d’un principi de progressiva igualtat, 

malgrat mantenir el model d’immigrant econòmic, treballador de 

temporada, subjecte sempre a la preferència estatal. Però aquesta llei és 

reformada en pocs mesos per la LO 8/2000, molt criticada i polèmica per 

negar drets fonamentals a la població immigrada, s’ha considerat 

inconstitucional, antidemocràtica i irrespectuosa amb els Drets Humans. 

La utilització política del tema de la immigració ha causat la 

criminalització de la immigració i la culturalització del debat en termes 

d’estigmatització de la diferència cultural. 

 

     Però com diu Cachón2, la qüestió de la immigració no és solament 

estadística, sinó que està relacionada amb “el procés històric que ha conduït al 

sorgiment d’una Espanya immigrant, amb els desafiaments que això planteja a 

la societat que estem construint” (Cachón, 2003: 220). L’autor diferència dos 

moments importants: a meitat dels vuitanta i a finals dels anys noranta. 
                                                 
2 Segons les dades del Ministeri de l’Interior. 



 

     “La primera etapa, fins 1985, on la majoria de la població estrangera és 

europea (65% dels estrangers residents a 1981), llatinoamericana (18%) o 

d’Amèrica del Nord. Menys d’un 10% provenien d’Àfrica o Àsia. El que 

ressalta l’autor d’aquesta etapa és el fet d’una reduïda presència de marroquins 

i que la immigració encara no constituïa un fet social malgrat la seua 

presència” (Cachón, 2003: 222). 

     La segona etapa, entre 1986 i 1999, l’Estat espanyol a mitjans dels vuitanta 

passa de ser un estat d’emigració a ser un estat d’immigració. Sorgeix una nova 

immigració amb les següents característiques: 1) Prové de zones més pobres 

(Àfrica, especialment el Marroc, i en la dècada dels noranta l’est d’Europa i els 

països asiàtics); 2) Tenen cultures i religions diferents (no cristianes); 3) 

Diferents trets fenotípics que els fan fàcilment identificables entre la població; 

4) Es tracta d’una immigració econòmica; i, 5) Es tracta d’una immigració 

individual. A més a més, en aquesta etapa comença un important procés de 

reagrupació familiar, el sorgiment de la segona generació i d’immigració 

infantil (Cachón, 2003). 

     El col·lectiu immigrat extracomunitari és jove, ja que la gran majoria estan 

en edat laboral i reproductiva. A més a més, cada vegada és més important la 

immigració femenina. 

     Pel que fa a la seua integració laboral, solen treballar en els sectors 

productius que tenen les condicions laborals més precàries, com són el sector 

serveis (servei domèstic, hostaleria, prostitució...), la construcció o 

l’agricultura.  

     El fenomen immigratori no ha sigut abordat políticament, la perspectiva que 

es dóna és molt parcial, sovint xenòfoba i poc democràtica; sobretot a causa de 

la situació geoestratègica de l’Estat espanyol com a zona d’entrada a Europa. 

Cal tenir en compte una sèrie de punts clau en el debat polític i social sobre la 

immigració: 

 



 

1. La gran majoria de població immigrada és el que s’anomena immigració 

econòmica i, per tant, immigració forçosa. És a dir, la majoria de 

persones immigrades han emigrat del seu país fugint de la fam, la 

pobresa, la repressió política, les crisis econòmiques, les guerres, els 

desastres naturals... La prova n'és la importància dels col·lectius de 

Colòmbia, l’Equador, Argentina, el Marroc, Algèria i l’Àfrica 

subsahariana (Senegal, Nigèria), entre d'altres. A més a més, no es tracta 

d’immigració temporal sinó permanent, de persones que es queden a 

viure entre nosaltres i no simplement mà d’obra barata que quan sobra 

s'en pot tornar. Entre la població immigrada hi ha refugiats i asilats 

polítics. 

 

2. Una de les característiques de la població immigrada a l’estat espanyol és 

l’heterogeneïtat, la diversitat: pel que fa al país de procedència (a 

Alacant hi ha persones empadronades de 134 països diferents), nivell de 

desenvolupament, nivell de formació, cultura, religió, llengua materna, 

costums, estils de vida, estatus, organització social i política... Aquesta 

heterogeneïtat fa que la gestió de la diversitat cultural siga complexa. 

 

3. Vivim en una societat multicultural3 és una realitat i no és un fet que 

sorgeix de sobte, sinó que es tracta d’un procés històric com a 

conseqüència del neoliberalisme globalitzat. La immigració es produeix 

des dels anys vuitanta, però comença a prendre importància als anys 

noranta a l’Estat espanyol. Les dades oficials visualitzen importants 

increments de població immigrada a partir del 2000, però les xifres 

oficials no són el reflex de com s’han produït els fluxos immigratoris en 

la realitat perquè hi influeixen de manera notable els processos de 

regularització (les persones que es regularitzen solen ser persones que ja 

estan ací uns anys i no els que acaben d’arribar) i de reagrupació familiar. 
                                                 
3 Una societat multicultural és aquella on hi ha múltiples cultures, mentre que en una societat 
intercultural hi ha diferents cultures i interrelació entre aquestes. Malgrat que el fet important és 
com es produeix aquesta interrelació, encara ho és més que s’establisquen relacions 
bidireccionals que trenquen els típics esquemes de la cultura dominant i de la minoritzada. 



 

Per tant, ja hi ha una important borsa de població immigrada assentada 

(amb família, habitatge, treball, vida social...).  

 

4. Cal assenyalar l’existència d’una important borsa de persones sense 

papers, que són el col·lectiu més vulnerable i que viu en condicions més 

precàries, tant pel que fa al treball com a l’habitatge, la salut física i 

mental i la garantia del respecte dels Drets Humans, a més d’un greu 

desarrelament cultural, familiar i social. Els advocats de SOS Racisme 

insisteixen que una persona immigrada sense papers té dret a denunciar 

agressions racistes, dirigir-se a la justícia, tenir advocat i intèrpret i té la 

condició de ciutadà. Molts actes racistes es desconeixen perquè no ixen a 

la llum o ni tan sols es denuncien. Cal assenyalar que cap persona és 

il·legal, tot ésser humà està emparat pels Drets Humans. Un dels drets 

humans bàsics és emigrar per a millorar les condicions de vida. El mode 

d’emigrar i la situació jurídica en el país receptor no depenen dels 

immigrants, sinó de las relacions i acords entre el país d’origen i el país 

receptor i de la situació econòmica, política i social de cada país emissor. 

Al Senegal, per exemple és impossible aconseguir un visat per a entrar a 

l’Estat espanyol de manera legal.  

 

5. Hi ha un preocupant augment de les manifestacions racistes i xenòfobes 

en la nostra societat, ja siga física o estructural (abusos, estafes, tracte 

discriminatori), tant pel que fa a persones individuals com a grups 

d’extrema dreta, les forces de seguretat de l’estat (detencions, 

deportacions a les fronteres), bancs i entitats financeres, agències 

immobiliàries, hospitals, llocs d’oci (bars, discoteques —la discoteca 

Wilson d’Alacant cobrava l'entrada més cara a les persones morenes—, 

pubs...), advocats, contractadors i empresaris, llogaters (es neguen a 

vendre o llogar un habitatge a una persona immigrada)... “El racisme de 

classe i el racisme denominat ordinari són dues formes diferents d’un 

mateix mecanisme: trobem, en l’interior d’una mateixa societat, 



 

manifestacions d’etnocentrisme cultural i d’exclusió anàlogues a les que 

s’observen entre societats colonials i hegemòniques i societats 

colonitzades. Els dominants són espontàniament i cegament refractaris al 

relativisme cultural. El racisme no queda satisfet amb una desvalorització 

de la cultura de l’altre; naturalitza tot allò que ell converteix en 

diferències perquè no pot admetre que és ell també l’indígena d’una 

cultura entre uns altres. Racisme de tipus A i racisme de classe 

s’entrecreuen: l’emigrant és exclòs perquè és estranger, perquè procedeix 

d’un país pobre i menyspreat i perquè forma part, en general, de les capes 

més baixes de les classes populars” (Grignon, 1993: 27). 

 

6. Hi ha un discurs dominant, tant en els mitjans de comunicació com al 

carrer, ple de prejudicis i argumentacions falses que alerten d’invasió, de 

perillositat (seguretat ciutadana, delinqüència), que culpabilitza la 

població immigrada dels problemes socials i econòmics (atur, manca de 

serveis i ajudes públiques). Problemes ja existents en la nostra societat, 

una perspectiva del fenomen immigratori que és conseqüència del tracte 

de la població immigrada com a mà d’obra barata i exclosa dels drets de 

qualsevol ciutadà. Davant d'aquestes argumentacions cal puntualitzar una 

sèrie d’evidències empíriques: 

 

 Pel que fa a la criminalització del col·lectiu immigrat, la majoria 

de detencions són per delictes menors i no es tracta de població 

immigrada. A més a més, cal tenir en compte que moltes vegades 

les persones immigrades són detingudes per venda ambulant o per 

no tenir “papers”, cosa que no els converteix en delinqüents. 

 

 Hi ha una clara persecució i discriminació del col·lectiu musulmà, 

sobretot com a conseqüència de les tensions internacionals i a 

partir dels fets ocorreguts a Madrid l’11-M. No s’ha de confondre 

la situació internacional amb les circumstàncies de la majoria de 



 

la població immigrada que emigra per treballar i poder millorar 

les seues condicions de vida (el Marroc, Algèria, Senegal, 

Nigèria, Gàmbia, Ghana, Mali...). 

 

 Pel que fa a la culpabilització dels problemes socials i econòmics 

de la nostra societat de la població immigrada, cal dir que si 

l’Estat espanyol necessita mà d’obra i població jove per a 

mantenir el creixement de la població i el creixement econòmic, 

inclosos els sectors en què no vol treballar la població autòctona 

(construcció, servei domèstic, hostaleria...) per a mantenir el 

sistema de Seguretat Social i de pensions, també caldria planificar 

i oferir els serveis mínims a aquesta població (sanitat, educació, 

serveis socials, habitatge...). Tal vegada el problema es troba en el 

sistema econòmic neoliberal global, ja que perquè la població del 

Nord mantinga un nivell de vida cal explotar la població del Sud 

sense cap límit. No és molt lògic que mentre que a Occident es 

llança menjar i hi ha població que viu en unes condicions de luxe 

ostentós, a les portes d’Europa (polissons), a l’Àfrica i a 

Llatinoamèrica mor gent quotidianament per no tenir menjar o per 

fugir de la fam, per no tenir aigua potable o ni tan sols aigua, 

assistència mèdica... No és veritat que la població immigrada 

utilitze més els serveis socials i sanitaris ni que reben més ajudes 

que la població autòctona, sinó que en la realitat ocorre tot el 

contrari. Tenen dificultats d’accés tant a les ajudes com als 

serveis públics, pateixen de manera important la dificultat de 

l’idioma, la manca de costum a rebre aquests serveis, la manca 

d’informació, la desconfiança i la por que tenen segons la seua 

situació legal, l’atenció inadequada per la manca de personal 

format per a atendre’ls i la dificultat de compliment d’alguns 

requisits per a rebre ajudes. Per exemple, molts no tenen accés a 

les ajudes per a comprar el primer habitatge perquè han d’obtenir 



 

la hipoteca en financeres estrangeres (no tenen més opcions 

perquè no tenen aval ni capacitat d’estalvi). 

 

7. Les dades oficials pel que fa al volum de població immigrada no es 

corresponen amb el procés migratori real. Hi ha tres factors que 

influeixen en l’augment de la població immigrada (no es tracta d’un 

augment sobtat i inesperat): 

 

 La desigual distribució de la riquesa al món. 

 

 Els processos de regularització. Les persones que se solen 

regularitzar viuen uns quants anys entre nosaltres, no són 

persones que acaben d’arribar; el fet d'aconseguir els papers i, 

sobretot, mantenir-se regular, no resulta fàcil. L’efecte crida no 

està provocat pels processos de regularització, sinó per la fam i la 

misèria. Els tècnics de la Unió Europea demanen convenis amb 

els països del Sahel (Senegal, Mali), on la fam és més greu, per tal 

que puguen entrar a Europa de manera legal (El País, 10-10- 

2005). 

 

 Els processos de reagrupament familiar són una qüestió 

inevitable, ja que es tracta d’immigració permanent i, per tant, de 

població assentada a la nostra societat. 

 

8. De quina integració parlem? No hem de confondre integració amb 

assimilació o aculturació, que es produeix quan els grups minoritaris 

adquireixen les pautes culturals del grup dominant i renuncien així a la 

cultura pròpia (Martínez, 2001). D’acord amb la definició de Blanco 

(2004-2005: 4) “es parlarà d’integració quan els grups d’immigrants 

s’incorporen a l’estructura de la societat d’acollida de forma igualitària a 

la població autòctona, i tots dos desenvolupen sentiments de solidaritat 



 

suficients com per a reconèixer-se i ser reconeguts com a membres de la 

societat en la qual conviuen. Mentre que per a uns la pluralitat ètnica 

reprodueix les desigualtats socials, per a uns altres el manteniment de la 

identitat pròpia constitueix un dels principals principis democràtics i 

s’inscriu plenament en l’ètica dels drets humans fonamentals”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.3 Immigració i exclusió social 

 

     L’arribada dels nouvinguts ha provocat certa crispació social (competència 

pels recursos), por a l’altre, al que és desconegut, com que s’ha traduït en 

l’augment de les manifestacions racistes i xenòfobes. En la concepció de la 

persona immigrada com una no-persona. És a dir, com un subjecte estrany a qui 

es poden arrabassar els drets més bàsics: treball digne, habitatge en unes 

mínimes condicions, no ser discriminat per pertànyer a una altra ètnia4 o religió, 

dret a la salut tant física com mental, respecte dels drets humans. 

 

     Els poders públics tenen l’obligació de gestionar la immigració, oferir serveis 

públics suficients i garantir unes mínimes condicions de vida a tota la població 

per igual. 

 

     La perspectiva dominant observa el fenomen immigratori en termes de costos 

i beneficis, en termes economicistes, com si es tractara d’una mercaderia. No 

hem d’oblidar que parlem de persones, amb una vida per davant, amb unes 

expectatives i famílies que depenen d’elles. Persones que ho deixen tot per 

treballar i enviar divises al seu país. Els costos de la immigració són més que els 

beneficis per als mateixos immigrats perquè han de suportar unes condicions de 

vida molt precàries, renunciar als llaços familiars i culturals, suportar la 

segregació urbana, laboral, de justícia i social. 

 

     Tampoc semblen importants les necessitats d’ocupació de l’economia ni si hi 

ha un efecte de substitució en l’ocupació entre població nativa i immigrada, entre 

altres coses perquè la població immigrada no té poder d’interferència, sinó que 

més aviat la tindrien els empresaris. “El fet d’oferir salaris més elevats i acudir a 

la demanda de població immigrada per a determinats sectors no té una fàcil 

justificació  ni  econòmica (salaris  baixos per a mantenir sectors no competitius)  

                                                 
4 Ètnia i no raça, ja que la raça és humana. El concepte de raça tan generalitzat s’utilitza de 
manera inadequada. El concepte de raça és una construcció social de la teoria racista que ressalta 
les diferències físiques, mentre que el concepte d’ètnia es refereix a les diferències culturals. 



 

Quadre 5 
La immigració: 
Problema o solució per al manteniment del Sistema de Seguretat Social i de pensions? 
Beneficis per a la societat d’acollida Dificultats per al manteniment d’un estat 

democràtic i de dret 
 
- Els països i les ciutats més dinàmiques i 
innovadores, econòmicament i culturalment, 
són territoris d’immigració (Cercle 
d’Economia, 2005). 
 
- La immigració aporta població jove a una 
societat envellida i manté el creixement de la 
població. 
 
- Contribueix al PIB i al creixement econòmic: 
són consumidors, obrin negocis propis, 
mantenen els sectors econòmics en què no vol 
treballar la població autòctona (construcció, 
servei domèstic, hostaleria...) i produeixen un 
ascens laboral de la població autòctona 
(López, 2005). 
 
- La immigració és determinant en la nostra 
especialització i capacitat d’innovar. Aporta 
capacitat de treball en activitats de menys 
valor afegit que es troben molt mancades de 
treballadors. I un bon nombre de persones 
immigrades té alts coneixements tècnics que 
els permeten complementar l’especialització 
dels professionals autòctons (Cercle 
d’Economia, 2005). 
 
- La població immigrada aporta població 
activa laboralment, que cotitza a la Seguretat 
Social i paga els impostos. Per tant, ajuden al 
manteniment del sistema de la Seguretat 
Social i de pensions. 
 
- La immigració genera creixement econòmic 
i recursos suficients per a finançar l’expansió 
dels serveis públics (Cercle d’Economia, 
2005). 
 
- Revitalització de zones abandonades 
(edificis, barris, pobles de l’interior...). 
 
- Enriquiment cultural (idiomes, música, 
cuina, art, dansa, estils de vida...). 
 

 
- Manca d’una planificació i gestió política de 
la immigració. 
 
- Manca de respecte dels drets humans. 

 
- Manca d’adaptació de les institucions 
públiques a la nova realitat multicultural. 
 
- Desigualtat de drets entre població autòctona i 
immigrada. 
 
- Augment de les manifestacions racistes i 
xenòfobes. 
 
- Important borsa de població sense papers que 
viu en condicions molt precàries i d’esclavitud 
(economia submergida). 
 
- Segregació de la població immigrada en 
l’àmbit laboral (salaris baixos, condicions 
laborals precàries, contractes temporals, 
incompliment de cotitzacions a la Seguretat 
Social pels empresaris...), residencial 
(condicions precàries d’habitabilitat, aïllament 
residencial, manca de convivència), social 
(manca de relacions i reconeixement social), 
polític (no estan representats políticament) i 
cultural (no hi ha un intercanvi cultural ni un 
reconeixement social de les seues cultures). 
 
- La població immigrada té una salut més 
precària que la població autòctona (malalties 
causades per les males condicions de vida i un 
important percentatge de malalties mentals). 
 
- Dificultat d’accés als serveis públics: sanitat,5 
serveis socials, educació, Servef, trànsit, 
hisenda, etc. 
 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de les ressenyes bibliogràfiques citades. 

                                                 
5 El servei d’urgències de l’Hospital General d’Alacant té interposades dues denúncies, una a la 
CGT i una altra al Síndic de Greuges, per negligència mèdica i desatenció de dos homes africans, 
a un d’ells li costà la vida i a l’altre li  han quedat seqüeles incurables. 



 

ni social (precarietat d'aquest demanda de treball i fraus en les cotitzacions 

socials); són la base de l’excedent empresarial, el cost de l’eradicació social de 

les famílies de països pobres” (López, 2004 -2005: 2). 

 

     La política actual afavoreix la immigració permanent, ja que si se'n van al seu 

país abans de jubilar-se perden tots els drets (prestacions de la Seguretat Social), 

sense que la població immigrada tinga la possibilitat d’escollir. A més, la 

població que més es beneficia de les cotitzacions a la  Seguretat Social és  la  

població autòctona, la població immigrada té una esperança de vida més baixa a 

causa de les males condicions de vida (López, 2004 -2005). 

 

     El fet que l’estat no gestione geogràficament i temporalment els fluxos 

migratoris ocasiona que els grups de persones immigrades assumisquen 

l’acollida. Això en redueix els costos i provoca la concentració de població 

immigrada en zones determinades (López, 2004 -2005). 

 

     La immigració no ha de qüestionar l’estat del benestar, la igualtat 

d’oportunitats de les persones depèn dels serveis públics. La població immigrada 

aporta en forma de cotitzacions i impostos més del que es necessita per a 

atendre’ls. La causa del deteriorament i la massificació dels serveis públics és la 

inadequada planificació o finançament públic (Cercle d’Economia, 2005). 

 

     En l’actualitat a l’Estat Espanyol la competència en matèria de serveis socials 

és de les Comunitats Autònomes i hi ha diferències importants entre elles. En 

general, hi ha una escassa cobertura i baixa protecció de les prestacions socials, 

un caràcter universalista i assistencial, subjectes als pressupostos i a la 

discrecionalitat dels professionals, ja que s’associen amb qüestions benèfiques, 

amb la marginalitat i l’exclusió (Rodríguez, Arriba, Marbán i Salido, 2006). 

 

     Al llarg dels segles un nombre incalculable d’individus han estat prejutjats, 

estigmatitzats i castigats pel que són, les modalitats d’inferiorització són 



 

múltiples i inclòs arriben a culpabilitzar als propis afectats del tracte que reben. 

El contacte entre col·lectius humans augmenta la conflictivitat social que acaba 

beneficiant al col·lectiu hegemònic (Delgado, 1998). 

 

     Cada vegada hi ha una major quantitat de població sense protecció social a les 

societats capitalistes avançades que origina la subclasse, la nova pobresa urbana i 

l’exclusió social. A més a més, de qüestionar l’eficàcia del sistemes de previsió 

social, l’universalisme dels drets socials i les nocions de ciutadania i solidaritat 

(Silver, 1994). 

 

     El concepte d’exclusió naix a França amb el pensament republicà i es concep 

com un fenomen econòmic o polític i una deficiència de la solidaritat social 

(Silver, 1994).. 

 

     La Unió Europea utilitza cada vegada més la noció socialdemocràtica de 

l’exclusió social proposada per T. H. Marshall que relaciona el terme amb les 

nocions de desigualtat i drets socials (Silver, 1994). 

 

     Hi ha tres discursos existents al voltant de l’exclusió: el de la solidaritat, 

l’especialització i el monopoli. 

 

     Per al paradigma de la solidaritat (republicanisme) l’exclusió s’origina quan 

es trenca el vincle social entre l’individu i la societat, amenaçant la cohesió 

social. La solució seria la integració mitjançant l’assimilació cultural, malgrat 

que actualment incorpora nocions multiculturalistes (Silver, 1994). 

 

     “Pel que fa al paradigma de l’especialització, el liberalisme angloamericà 

considera l’exclusió com la conseqüència de la diferenciació social, la divisió 

econòmica del treball i la separació en distintes esferes, donant lloc a 

l’especialització al mercat i en grups socials. L’exclusió és una forma de 



 

discriminació. La competència entre grups i el mercat, i la protecció dels drets 

socials de l’estat liberal impedeixen l’exclusió” (Silver, 1994: 620-621). 

 

     Finalment, el paradigma del monopoli (socialdemocràcia) l’exclusió 

s’atribueix al monopoli del grup dominant que imposa un ordre social de 

relacions jeràrquiques de poder. L’exclusió es combat mitjançant la ciutadania i 

la inclusió de tota la població en una comunitat igualitària i participativa (Silver, 

1994). 

 

     Però en l’actualitat l’exclusió és conseqüència d’un ordre social, polític i 

econòmic mundial. A més a més, que els sistemes de protecció social s’han 

quedat obsolets pel fet de no adaptar-se a les noves necessitats de la població, 

com seria el cas de la població immigrada, les noves formes de família o 

persones dependents (malaltia, desarrelament familiar...).  

 

     Les fórmules de l’exclusió: prejudici, racisme, xenofòbia i estigmatització; es 

concreten en actituds socials i polítiques de segregació, discriminació i 

marginació (Delgado, 1998). 

 

     El prejudici és la forma més elemental d’exclusió, que no és basa en cap 

conflicte sinó en un imaginari de mites i llegendes. Per tant, la relació s’estableix 

amb les idees i actituds de determinats grups d’individus que han sigut 

inculcades pels agents de socialització (sistema educatiu, família, mitjans de 

comunicació...), (Delgado, 1998). 

 

     L’estigmatització consisteix en l’acusació d’un col·lectiu minoritari dels 

problemes que afecten o podrien afectar la societat, de la banda de la majoria de 

la població o l’Estat. Generalment, destaca la perillositat atribuïda a dit col·lectiu 

amb la nul·la visibilitat social d’aquest (Delgado, 1998). 

 



 

     La segregació enclaustra a un grup inferioritzat en un espai de la ciutat, es 

tracta de delimitar l’accés i l’ús de l’espai públic a un col·lectiu determinat. Hi ha 

una tendència a concentrar les minories ètniques en determinades zones de la 

ciutat. La forma més extrema de segregació espacial seria el gueto (Delgado, 

1998). 

 

     Malgrat que la concentració de població que pertany a una minoria ètnica o 

col·lectius marginals en determinats barris o zones de les ciutats és considerat, 

per alguns autors, com un instrument d’integració, en general es tracta d’una 

segregació forçada per a aïllar a grups indesitjables de la societat. Aquest 

aïllament social qüestionaria que la segregació puga ser un instrument 

d’integració (Delgado, 1998). 

 

     Pel que fa a la discriminació, des de la sociologia es defineix com el procés 

mitjançant el qual un o més membres d’un grup social determinat són tractats de 

manera injusta i diferenciada per pertànyer a dit grup. La idea de discriminació 

s’associa amb les societats avançades, caracteritzades per la creença en la 

igualtat d’oportunitats i drets, però que en canvi discrimina a categories tant 

minoritàries (grups ètnics) com majoritàries (la dona), (Malgesini i Giménez, 

2000). 

 

     La discriminació fa que la inferioritat atribuïda a determinat col·lectiu tinga la 

seua correspondència en l’àmbit de les relacions socials (Delgado, 1998). 

 

     Finalment, la marginació es refereix a la negació d’accés  a activitats i 

funcions rellevants de la vida social a determinat col·lectiu, es tracta d’un procés 

d’expulsió i substitució per altre grup (la gent gran, els rodamons, nens del 

carrer, drogadictes, alcohòlics, malalts mentals, transvertits, prostitutes...), 

(Delgado, 1998). 

 



 

     Malgrat que aquests mecanismes d’exclusió són diferenciables 

conceptualment, a la realitat social es més complexe i sorgeixen interrelacionats 

els uns amb els altres (Delgado, 1998). 

 

     Les mesures que eviten l’exclusió haurien de passar necessàriament pels drets 

de ciutadania universals i una política social que s’adapte a la nova realitat 

multicultural i les noves necessitats socials, a l’àmbit estatal. A més a més, d’una 

intervenció europea per a mitigar les desigualtats nord-sud. 

 

     “Quan es parla d’exclusió, d’una banda, el referent no és solament la manca 

d’accés a bens i serveis que serveixen per a satisfer necessitats bàsiques i que 

seria la base que subjau al concepte de pobresa, sinó que també es tracta de 

l’accés als drets bàsics, es tracta de la justícia, dels drets socials i tots els drets de 

la ciutadania” (Martínez,1997: 281). 

 

     Els drets de ciutadania implica tots els drets: civils, socials, econòmics, 

polítics i culturals. 

 

     D’altra banda, “l’exclusió social es refereix a la incapacitat de beneficiar-se 

dels drets socials, per a respondre a les obligacions i el risc de quedar relegats als 

rangs dels que viuen dels beneficis socials i l’estigmatització” (Martínez, 1997: 

282). 

 

     “Els grups són identificats com a marginals perquè les seues estructures 

socials i capacitat econòmica són clarament diferents dels de la majoria de la 

societat. Són perifèrics perquè hi ha una considerable distància social entre ells i 

la majoria, i aquest buit social es veu augmentat, sovint, per una separació 

espacial” (Stainton, 1996: 35). 

 

     Les minories ètniques tenen, en relació amb la resta de la població pitjors 

habitatges, salaris, salut, més probabilitats de ser víctimes d’un crim i manca 



 

d’ocupació. I les característiques en les quals se’ns presenta la diversitat estan 

construïdes per i per a la societat receptora, de forma molt particular i no 

naturalment (Stainton, 1996). 

 

     “L’exclusió remarca el caràcter estructural d’un procés que exclou part de la 

població de les oportunitats econòmiques i socials. El problema no resideix tan 

sols en les disparitats entre els més afavorits i els més desfavorits de l’escala 

social, sinó també en aquelles que hi ha entre els que tenen un lloc en la societat i 

els que n’estan exclosos” (García, 1998: 116). 

 

     Els principals àmbits d’exclusió social de la població immigrada són: laboral, 

d’habitatge, sanitari, educatiu, cultural, jurídic, polític i social. On podríem 

destacar les consideracions següents: 

 

1. La població immigrada està segregada del mercat de treball, ja que es 

concentra en els sectors ocupacionals amb pitjors condicions laborals 

(construcció, agricultura, hostaleria, servei domèstic), en els quals 

destaca una major taxa de temporalitat i atur que la resta de la població, 

a més de salaris baixos, incompliment de cotitzacions a la Seguretat 

Social pels empresaris, l’alta sinistralitat laboral, impagament de salaris, 

incompliment de contractes, acomiadaments improcedents, negligències 

mèdiques de les mútues... Les ocupacions redueixen molt la varietat 

professional dels immigrats i es tracta de treballs poc especialitzats, el 

que suposa un procés massiu de desqualificació. A més a més, els grups 

no estan dividits per igual en tots els treballs, sinó que estan concentrats 

en uns pocs, produint-se una divisió ètnica del treball (Martínez, 1997). 

 

2. Segregació urbana, dificultats en l’accés a l’habitatge i precàries 

condicions d’habitabilitat. “L’accés a l’habitatge digne que garantisca el 

benestar i la seguretat és un dret fonamental de totes les persones, 

independentment del sexe, la nacionalitat, la classe social o el color de la 



 

pell. El recullen diferents cartes magnes i declaracions de principis, com 

ara la Declaració dels Drets Humans de les Nacions Unides o la 

Constitució espanyola, en l’article 47” (Aramburu, Bouhalli, Vega, 

Teruel, Araya, 1998: 9). En canvi, hi ha una concentració de població 

immigrada als barris obrers perifèrics o als barris cèntrics degradats, que 

es tradueix en aïllament residencial, precàries condicions d’habitabilitat i 

manca de convivència entre població immigrada i autòctona. 

 

3. En l’àmbit sanitari, en la mesura que desconeixen el sistema d’atenció 

d’ací, dificultats amb la llengua i el fet que un viatge com la immigració 

provoca situacions d’ansietat, estrés, depressions i, fins i tot malalties 

mentals. A més a més, com observa Solé (1997), els problemes de salut 

de les minories ètniques són conseqüència de les precàries condicions de 

vida que tenen (incorrecta alimentació, manca de descans, condicions de 

treball). També cal tenir en compte la discriminació en l’atenció mèdica, 

on es produeixen greus negligències als centres hospitalaris i de salut tant 

públics com privats (mútues de les empreses). 

 

La migració és una situació de canvi que també comporta pèrdues i 

tensions a les quals s’anomena dol migratori, és important tenir-ho en 

compte en l’atenció primària. Es tracta d’un procés de reorganització de 

la personalitat que es dóna quan es perd alguna cosa significativa per a 

l’individu. L’immigrant deixa enrere vincles primordials del procés de 

socialització, de la seua identitat, comunitat i cultura, (Atxotegui: 2008). 

 

El dol migratori consisteix en set dols: 1)El dol per la separació de la 

família i els amics (falta d’una xarxa familiar o social de recolzament, 

separació entre pares i fills); 2)El dol per la llengua materna, vinculada a 

les relacions més íntimes; 3) El dol per la cultura (alimentació, vestits, el 

sentit del temps...); 4) La pèrdua dels paisatge, la terra que simbolitza els 

pares, els avantpassats (canvis de temperatura, humitat, lluminositat, 



 

colors, olors...); 5) La pèrdua de l’estatus social, ja que molts immigrants 

extracomunitaris tenen estudis i un bon estatus al seu país; 6) La pèrdua 

del contacte amb el grup ètnic d’origen (identitat ètnica, cultura, història, 

llengua...); 7) La pèrdua de la seguretat física (precàries condicions de 

vida, elevat índex de sinistralitat laboral, víctimes de violència als països 

receptors), (Atxotegui: 2008). 

 

Els problemes psicològics sorgirien de les dificultats en l’elaboració 

d’eixe dol. Aquestes dificultats s’accentuen quan la migració es produeix 

en males condicions (exclusió, explotació laboral, falta de recursos 

sanitaris i d’habitatge...) o per problemes de la personalitat de l’individu 

que emigra (Atxotegui: 2008). 

 

4. En l’àmbit educatiu, perquè molts infants arriben sense conèixer la 

llengua d’ací, provenen de diferents cultures i religions, i cal adaptar el 

temari escolar i tenir programes d’acollida eficaços. Davant la diversitat 

cal una formació en valors que afavorisca la comprensió, el respecte i la 

tolerància cap a altres grups ètnics i culturals (Sánchez, 2001). 

 

5. En l’àmbit cultural, en el sentit que l’etnocentrisme encara domina el 

món occidental, que pensa que les cultures diferents i procedents de 

països pobres són inferiors a la nostra. A més la seua cultura és 

minoritària i desconeguda, i els immigrats desconeixen la cultura 

dominant de la societat receptora. Així, doncs, no hi ha un intercanvi 

cultural ni un reconeixement social de les seues cultures. La integració de 

la població immigrada a la societat receptora no ha de significar 

necessàriament la pèrdua de la seua cultura i costums. La societat no 

entén la importància de mantenir la pròpia cultura com un patrimoni, sinó 

com un fet negatiu relacionat amb la manca d’integració. 



 

6. En l’àmbit jurídic, perquè la legislació ja els tracta com a estrangers, com 

als altres, de manera diferenciada a la resta de la població i tenen menys 

drets que els nacionals. A més a més, es produeix una gran desigualtat 

entre els estrangers procedents de països amb acords i relacions 

històriques amb l’Estat espanyol (Argentina, Cuba, Equador, Filipines...) 

i els estrangers que procedeixen de països més desconeguts (Nigèria, 

Senegal, Mali, Gàmbia, Ghana...) en la concessió de visats, de permisos 

de residència i treball, de la nacionalitat i la reagrupament familiar. El fet 

de no tenir permís de residència i treball deixa a l’immigrat en una 

situació de total vulnerabilitat i desemparament davant els cossos i forces 

de seguretat de l’Estat, contractadors i empresaris, advocats, llogaters, 

etc. A més a més, hi ha l’estigma social que la persona indocumentada és 

culpable de la seua situació, quan són l’exèrcit de reserva de mà d’obra 

barata que serveix a l’economia submergida (agricultura, construcció, 

fàbriques tèxtils...). 

 

7. En l’àmbit polític, el col·lectiu estranger no comunitari no té 

representació política, ja que no tenen dret de vot, i, per tant no estan 

representats políticament ni són un mercat electoral per tal que els 

representants polítics defensen els seus interessos. És més, s’utilitza el 

tema de la immigració electoralment i políticament afavorint les actituds 

xenòfobes i racistes més populistes (el cas més clar seria el de Partit 

Popular, consultar l’informe anual de SOS Racisme, en què hi ha diverses 

denúncies per fer declaracions racistes). 

 

8. En l’àmbit social, perquè totes les desigualtats esmentades provoquen 

una clara estigmatització que afavoreix els prejudicis i la inferiorització 

del col·lectiu immigrat, el rebuig i les actituds xenòfobes i racistes, 

provocant la manca de relacions i reconeixement social. Els mitjans de 

comunicació donen una imatge de la immigració sensacionalista, tendent 

a remarcar els aspectes negatius, creant o reforçant estereotipus i 



 

prejudicis socials, cosa que afavoreix la discriminació i marginalitat del 

col·lectiu immigrat. A més, d’afavorir les conductes i ideologies 

xenòfobes i racistes (Sánchez, 2001). 

 

 

     Així les diverses modalitats d’inserció depenen dels recursos dels propis 

immigrats i el context social i institucional del lloc d’acollida. Els recursos més 

importants són els següents: 1) el grau d’informació prèvia; 2) l’experiència 

professional adquirida; 3) els recursos econòmics propis, i; 4) la quantitat i 

qualitat de les relacions personals (Colectivo Ioé: 2004). 

 

     La construcció de la ciutadania de l’Estat nacional ha contribuït a crear una 

consciència social internalitzada d’un jo col·lectiu definit per caràcters identitaris 

(nacionalitat) i jurídics (ciutadania) i legitima l’exclusió de l’estrany a la 

comunitat. Aquesta exclusió està fundada únicament en la foranitat i representa 

una clau xenòfoba present en la pràctica totalitat de les concepcions de 

ciutadania dels estats del nostre entorn cultural. Es tracta d’una xenofòbia que no 

ha sigut contrarestada pels catàlegs de drets, perquè aquests no l’assumeixen 

com a pròpia, sinó com una patologia puntual que cal eradicar. La fonamentació 

de la regulació antixenofòbica i antiracista és distinta a la filosofia que inspira la 

regulació de la immigració. La primera fa referència a l’eradicació d’actes i 

conductes concretes que atempten contra la persona pel motiu de la seua ètnia 

(raça) o origen. La raó de la normativa d’immigració (d’estrangeria) fa referència 

a una qüestió de seguretat i protecció ciutadana contra la invasió d’un forà que 

pretén assaltar el nostre espai vital i comunitari (Ruiz i López, 2001). 

 

     El manteniment del principi bàsic de seguretat cultural i econòmica es realitza 

des de la legitimació de la diferència jurídica que suposa l’alienació de 

l’estranger, cosa que deixa en entredit els principis universalistes que inspiren 

teòricament les nostres comunitats polítiques. És per això que l’exclusió 

legitimada del forà posa igualment en qüestió la mateixa existència de les 



 

comunitats polítiques, perquè aquesta exclusió explicita la ruptura amb la cultura 

del respecte i protecció dels drets humans que legitima al nostre entorn el poder 

polític (Ruiz i López, 2001). 

 

     Europa comença a preocupar-se per la integració social de la població 

immigrada assentada en els estats membres. Prova d’això és el manual sobre 

integració que edità el novembre de 2004 la Comissió Europea de Direcció 

General de Justícia i Seguretat, per orientar els responsables de l’elaboració de 

polítiques i professionals. És una mena de guia que ha d’orientar les polítiques 

d’integració de la població immigrada a tots els estats membres, ser contundent 

en la lluita contra la discriminació, el racisme i la xenofòbia i defensar els drets 

de ciutadania. 

 

     Evidentment, perquè hi haja una vertadera integració social de la població 

immigrada és necessari, que no suficient,  la igualtat de drets amb la resta de la 

població, incloent-hi la participació política. Però, com he dit, no és suficient: cal 

emprendre polítiques socials que garantisquen l’accés als recursos i serveis 

bàsics de tota la població, ja que no es tracta de fer polítiques separades i aïllar 

més encara la població immigrada de l’autòctona, sinó d’establir la cohesió 

social i la convivència entre ambdues poblacions. 

 

     La població immigrada, per tant, és vulnerable i susceptible a l’exclusió 

social, cosa que afecta tots els àmbits de la vida. L’habitatge, la ubicació que té a 

les ciutats, en determina la qualitat de vida. Però s’observen diferents obstacles 

d’accés a l’habitatge que provoquen situacions d’habitabilitat molt precàries i 

reforcen més encara l’exclusió social. 

 

 

 

 



 

4.4 Segregació i pobresa urbana 

 

     Des de la sociologia urbana s’analitza com les desigualtats socials es 

reflecteixen en el territori i molt marcadament a les ciutats. És a dir, la producció 

de l’espai capitalista que conforma les ciutats actuals produeix un espai 

d’estructura de classes i, per tant, l’habitatge o el barri on es viu és un factor 

determinant d’exclusió social. Per això alguns autors, com ara Mingione (1993), 

parlen de la nova pobresa urbana, bona part de la qual és població estrangera no 

comunitària. 

 

     Silver, seguint Sassen, planteja “la pèrdua de poder econòmic dels estats 

nació en els últims anys, a causa de la globalització dels mercats i la desocupació 

creixent. L’estat nació ja no és tan central al món i l’estat de benestar és menys 

important sota el nou règim de l’economia que descansa sobre el debilitament 

dels estats nació i aquest du a terme una política que provoca desigualtats i 

variacions en les estructures socials mitjançant les polítiques de benestar de 

redistribució i d’ocupació” (Silver, 1993: 336). 

 

     Les concepcions nacionals de la nova pobresa urbana tendeixen cap a la 

polarització social i la proliferació de mobilitzacions polítiques (Silver, 1993). 

 

     Els nacionalismes formen part del sistema mundial on les fronteres i la 

sobirania encara són importants. Malgrat que la classe proletària és 

transnacional, molts obrers occidentals consideren els treballadors procedents 

d’altres països com els seus competidors, i, cada vegada més, exigeixen un límit 

a la immigració dels països menys desenvolupats (Silver, 1993). 

 

     D’acord amb Capel (1997) les migracions internacionals que començaren a 

ser importants a finals del segle XVIII tenen efectes positius per a les ciutats, ja 

que permeten el creixement de la seua població i el desenvolupament econòmic. 

La ciutat és un espai de mobilitat social i llibertat, de mestissatge, de dinamisme, 



 

on es conformen xarxes socials i subcultures6, cosa que Capel anomena gresol 

urbà. 

 

     La urbanització d’Europa no ha seguit la mateixa evolució a tots els països. 

Alacant la podríem incloure dintre del model mediterrani, caracteritzat per una 

urbanització compacta, heterogènia i densa, freqüentment excessiva, que es 

projecta al voltant de la gran ciutat i dóna lloc a àrees metropolitanes molt 

centralitzades. En la majoria de casos s’optà per un model de desenvolupament 

urbà concentrat, on el creixement poblacional era absorbit per les grans ciutats 

industrials, que creixien en altura (densitat) i en superfície, ocupant no solament 

les zones perifèriques sinó també els municipis de l’entorn (Alabart, López, Vilà 

i Gavaldà, 2004). 

 

     Seguint a Castells (1991) aquesta urbanització dispersa i concentrada, es 

caracteritza, al mateix temps, per la segregació social en escales espacials 

inèdites, originades tant per la distància entre zones i activitats, com pel 

sorgiment de restriccions d’accés cada vegada més freqüents. L’autor assenyala 

que la distinció bàsica entre la diferenciació espacial típica del model urbà 

industrial i la segregació espacial que caracteritza l’actual model metropolità és 

la inclusió de la distància física entre la localització residencial dels diferents 

grups socials. 

 

     Amb el debilitament de l’estat de benestar s’ha produït en un moment en el 

qual les classes més desfavorides exigeixen accedir als nivells de consum de la 

classe acomodada. I la població immigrada i les minories ètniques són grups 

especialment afectats per aquests processos. A Europa hi ha grans diferències 

entre països, però són importants els sistemes de protecció i les institucions per a 

pal·liar la segregació urbana. El mecanisme fonamental de segregació és la 

diferència de renda, l’exclusió del mercat laboral suposa dificultats per a accedir 

als serveis de benestar i a l’habitatge, per la qual cosa és necessari dissenyar 
                                                 
6 Em referisc a la cultura alternativa, que no entra en el sistema comercial o ocupa un lloc 
secundari amb un concepte de cultura ampli i divers. 



 

polítiques diferents que garantisquen la integració de la població immigrada, ja 

que hi ha el perill dels conflictes interètnics (Capel, 1997). 

 

     L’augment de la marginalitat urbana a les metròpolis avançades d’Europa està 

causat per dos fenòmens globals. El primer seria la internacionalització i 

mecanització del treball, a més a més, de la degradació de les condicions 

laborals. El segon seria la desarticulació i debilitament dels Estats de benestar. 

 

     “Les ciutats de l’Europa occidental s’han transformat a partir de dues 

tendències interconnectades en la dècada passada: 1) l’important augment de 

variades desigualtats urbanes i la cristal·lització de noves formes de marginalitat 

socioeconòmica, algunes de les quals tenen un component ètnic distintiu i 

alimenten processos de segregació espacial i  agitació pública; 2) la irrupció i 

disseminació d’ideologies i tensions etnoracials com a conseqüència de 

l’augment simultani de la desocupació persistent i l’assentament de poblacions 

immigrades abans considerades de residència temporal” (Wacquant, 2001: 123). 

 

     Les estructures d’aquesta nova pobresa tenen factors comuns: la desocupació 

de llarga durada o l’activitat ocupacional precària, l’acumulació de múltiples 

privacions a la llar i als barris, la disminució de les xarxes socials i el 

debilitament dels llaços socials, i la dificultat de les polítiques socials públiques 

per a previndre la marginalitat i l’aïllament. A més a més, hi ha en l’actualitat 

una creixent preocupació pel desenvolupament del racisme europeu (Wacquant, 

2001). 

 

     La coincidència de noves formes d’exclusió urbana amb la rivalitat i la 

segregació ètniques demostra que la pobresa europea s’està nord-americanitzant. 

De fet hi ha preocupació i discussió pública a França, Bèlgica, Alemanya i Itàlia 

sobre la formació de guetos d’immigrats a barriades obreres deteriorades, grans 

zones d’habitatges per a persones de baixos ingressos, conegudes com cités. 

També es pot constatar en la difusió de la noció d’infraclasse (underclass) a 



 

Gran Bretanya i Holanda per a abordar les tensions suscitades en la ciutadania 

per la concatenació emergent de desocupació, discriminació ètnica i decadència 

dels barris (Wacquant, 2001). 

 

     A l’ Estat espanyol, la manca d’una política d’habitatge que done resposta a 

les noves necessitats d’allotjament està generant un creixement significatiu de les 

situacions de precarietat residencial i d’exclusió, on el col·lectiu més afectat és la 

població immigrada no comunitària (Díaz, 2001). 

 

     A més a més, l’actual immigració internacional és marcada per nous 

contextos urbans i territorials, on els residents que s’acaben d’incorporar es 

troben amb una trama urbana saturada i amb una elevada densitat de població, 

quan els migrants de fluixos darrers s’assentaven a la ciutat que malgrat trobar-se 

també densament poblada estava en contínua expansió (Domingo, Bayona i 

López, 2004). 

 

     Segons Enzo Mingione (1993), en els últims trenta anys observem un greu 

deteriorament en les condicions socials a tot el món industrialitzat i, 

particularment a les grans ciutats. Tots els ciutadans han notat aquest fenomen 

general i ho prova: les altes proporcions d’atur i l’ocupació insegura, el 

creixement del crim de carrer i la violència i l’abandonament de la infància són 

alguns dels problemes que afecten les ciutats i les grans àrees residencials i que 

produeix el decaïment local. Tots aquests fenòmens al·ludeixen a la noció de la 

nova pobresa urbana. La ciutat s’americanitza i es divideix en àrees clarament 

separades, de pobresa, marginació i violència generalitzada. 

 

     “Hi ha dues qüestions importants en la generalització i difusió i l’assumpció 

raonable dels factors subjacents més importants, que són la transformació de 

l’economia postfordista i del règim d’ocupació i la reestructuració dels sistemes 

de benestar” (Mingione, 1993: 324). 

 



 

     El concepte de pobresa es refereix al fet que part de la població té dificultats 

per a accedir als recursos suficients per a sobreviure, cosa que li determina la 

vida tant històricament com geogràficament i té conseqüències greus en les 

relacions socials. L’origen de la pobresa o una de les causes principals és la 

temporalitat del treball, que ha reduït les oportunitats d’evitar la pobresa a gran 

part de la població sense qualificacions. El fet que en l’actualitat els centres de 

les ciutats han sigut envaïts per les poblacions de la perifèria redueix les 

possibilitats d’allotjament dels grups d’ingressos baixos (Mingione, 1993). 

 

     Marcuse ens parla de la divisió residencial per classes i de la desigualtat a la 

ciutat. Segons l’autor, “la ciutat està dividida abruptament segons el tipus 

d’habitatge i les classes socials” (Marcuse, 1993: 355-356): 

 

 Els allotjaments luxosos, ocupats pel cim de la jerarquia econòmica, social i 

política. 

 

 La ciutat burgesa, ocupada pels grups professionals, directius, tècnics i 

yuppies. 

 

 La ciutat suburbana, residències en la ciutat exterior o prop del centre, 

ocupada per alts funcionaris i professionals de rang mitjà. 

 

 La ciutat habitació, ocupada per obrers. 

 

 La ciutat abandonada, ocupada pels pobres i desocupats. 

 

 

     Les grans desigualtats a la ciutat no és un fet nou, reflecteix polarització 

social, unes diferències entre classes cada vegada més extremes. Mirar la ciutat 

des d’aquesta perspectiva, la diferenciació d’allotjament segons la qualitat i 

divisions injustes en àrees diferenciades és escassament nou (Marcuse, 1993). 



 

     El que queda clar és que les polítiques d’habitatge dels governs de les 

democràcies occidentals exclouen una part de la població i que la ciutat està 

governada sota la tendència del mercat. Això produeix la pobresa, que limita 

l’accés a l’habitatge, al mercat de treball i, en definitiva, la integració social 

(Marcuse, 1993). 

 

     Vilagrosa utilitza el concepte de segregació social urbana com una idea 

articuladora que permet entendre el sorgiment de borses de pobresa i marginalitat 

localitzades en àrees i barris de les ciutats (Vilagrosa, 1995). 

 

     “Els últims anys les ciències socials s’han dirigit cap a la interpretació de 

nous fenòmens socials derivats de la crisi de l’estat de benestar i de les 

repercussions de les polítiques neoliberals, dominants en bona part del món 

desenvolupat des del decenni passat i incorporades, almenys parcialment, en 

algunes de les polítiques socialdemòcrates, convivint o polemitzant amb els 

principis keynesians o substituint-los. Una d’aquestes repercussions ha estat 

l’aparició de grups de població socialment marginals, que han rebut diverses 

qualificacions: nous pobres, subclasse o cinquè món. Aquests grups socials es 

defineixen per una posició perifèrica en el mercat laboral, amb accés només a 

llocs de treball secundaris i precaris, i, en relació amb el mercat de consum, amb 

dificultats per accedir a béns duradors, especialment a l’habitatge, amb limitada 

participació en els beneficis de la despesa social pública, i abocats a l’aïllament 

territorial o al gueto i, de forma genèrica, a l’exclusió social” (Vilagrosa, 1995: 

77). 

 

     Una de les característiques de les ciutats europees de tradició migratòria és la 

segregació residencial, on hi ha dos tipus de segregació, social i ètnica. Social 

perquè segrega a les poblacions de més baixos ingressos; ètnica perquè la 

societat d’acollida tracta de manera diferent i desigual als diversos col·lectius. 

 



 

     Els sociòlegs de l’Escola de Chicago, com Robert Park, veien la ciutat 

dividida en centres concèntrics i la seua evolució amb processos d’invasió i 

successió. És a dir, als centres de les ciutats sempre hi ha zones de transició, més 

pobres i degradades, que és on sol instal·lar-se la població immigrada, fins que es 

decidisca una reforma urbana. D’aquesta manera, la població immigrada s’ubica 

a les ciutats als espais que abandona la població autòctona i heretant espais 

marginals, on tenen un important paper els especuladors urbans (petits 

propietaris, grans companyies) produint-se un conflicte de classes. Pel que fa 

l’arrendament hi ha un submercat de l’habitatge aïllat de la resta, ja que ni 

l’immigrat ni l’arrendatari tenen una altra opció. L’immigrat perquè la 

discriminació ètnica li dificulta l’accés a l’habitatge (no té altres opcions), 

l’arrendatari perquè no el pot llogar a altres col·lectius a causa de l’estat de 

l’habitatge i, sovint utilitzen l’amuntegament per a treure més beneficis 

(Martínez, 1997). 

 

     La ubicació espacial i la relació dinàmica que s’estableixen pel fet de 

compartir llocs de proximitat són claus necessàries per a entendre les 

interaccions que emprenen els grups d’immersió (els immigrants) i la població 

receptora (Morente, 2000). 

     Una de les característiques de les ciutats europees de tradició migratòria és 

la segregació residencial, on hi ha dos tipus de segregació, social i ètnica. 

Social perquè segrega a les poblacions de més baixos ingressos, ètnica perquè 

la societat receptora tracta de manera diferent i desigual als diversos col·lectius. 

És a dir, es tracta d’una segregació o exclusió de classe amb components 

ètnics. 

     Com diu Delgado (1997: 13), “l’immigrant no sols és considerat ell mateix 

brut, sinó vehicle de representació de tot allò contaminant i perillós. El marcat 

com a immigrant permet a la ciutat pensar els seus desarranjaments, 

fragmentacions, desordres, descoratjament, descomposicions, com el resultat 

contingent d’una presència aberrant que cal eradicar: la seua”. 



 

     Els esdeveniments succeïts als suburbis de París, el mur construït per 

l’Ajuntament de Pàdua (Itàlia) contra un gueto..., alerten del perill de la 

guetització de barris marginals que són ocupats per població immigrada. 

 

     La permanència i reforçament de comunitats minoritàries a la gran ciutat 

s’explica per dos models, que evidencien la connexió entre ètnia i els recursos 

socials al sistema multiètnic. El model de la infraclasse (underclass) demostra 

que hi ha aspectes que queden fora del seu àmbit, i el model de l’enclavament 

ètnic suggereix que l’autonomia ha de ser una condició prèvia per a la mobilitat 

ascendent d’un grup (Logan, Alba, McNulty, 1996). 

 

     El model de la infraclasse fou desenvolupat per Wilson amb el gueto negre, 

determinades zones del centre urbà que sofreixen la creixent desocupació i 

manca de recursos de la comunitat. Són les condicions estructurals determinades 

pel treball i el mercat de l’habitatge les que formen la infraclasse. Aquesta 

combinació de marginalitat laboral i segregació en comunitats és el que crea la 

infraclasse  (Logan, Alba, McNulty, 1996). 

 

     El model d’enclavament ètnic, es construeix a partir de l’experiència 

d’immigrants urbans, que es concentren als barris del centre urbà i que podria ser 

un recurs econòmic com a mà d’obra barata per als empresaris i com a potencials 

consumidors dels seus productes (Logan, Alba, McNulty, 1996). 

 

     La característica dominant d’una economia ètnica és que està limitada per 

l’ètnia o nacionalitat d’origen. El mercat de treball i de l’habitatge estan 

estructurats de manera desavantatjosa per als negres i altres minories ètniques. 

Els grups competeixen de manera desigual al mercat de treball. Els blancs estan 

situats als millors veïnats de la metròpoli, solament en part, causat per un nivell 

mitjà més elevat d’estatus socioeconòmic (Logan, Alba, McNulty, 1996). 

 



 

     La infraclasse és el símbol del racisme que té una trajectòria molt més àmplia 

a través de la metròpoli. La localització urbana de grups ètnics és una 

conseqüència de la situació social dels grups. (Logan, Alba, McNulty, 1996). 

 

     Wacquant (2004) defineix el gueto com un dispositiu social i organitzat, 

compost de quatre elements (estigma, empresonament, reclusió espacial i 

tancament institucional) que utilitza l’espai per a dos objectius: explotació 

econòmica i condemna social. El gueto no és una espai natural que es crea a 

partir de l’arribada d’immigrats, sinó que evidencia l’estreta relació entre 

guetització, pobresa urbana i segregació, i visualitza les diferències estructurals i 

funcionals entre els diferents grups ètnics (nexe entre pertinença ètnica i pobresa 

a la ciutat). També ens permet ressaltar el paper simbòlic com a espai de 

producció d’una identitat maltractada i presa (Wacquant, 2004 ). 

 

     El gueto relaciona centre urbà i infraclasse, una zona de pobresa extrema i 

aïllament social, amb l’encobriment de les institucions públiques (Wacquant, 

2004). 

 

     És un error considerar la guetització com un procés natural produït per les 

migracions. Quan és una forma peculiar d’urbanització deformada per les 

relacions asimètriques entre els diferents grups ètnics: una forma especial de 

violència col·lectiva concretitzada a un espai urbà. El gueto no és un procés 

incontrolat sinó la conseqüència de les desigualtats existents (Wacquant, 2004). 

 

     El gueto serveix per a funcions oposades en una relació de dependència 

asimètrica entre classe dominant i classe dominada. Per al grup dominant, 

amuntega i controla. Per al grup dominat, en canvi, és un dispositiu integrador, 

protector i fomenta la comunitat. És el trampolí per a l’assimilació, 

l’aprenentatge cultural i la mobilitat socioespacial, i un espai simbòlic 

d’aïllament (Wacquant, 2004). 

 



 

     La distribució espacial dels immigrats es caracteritza per l’aglomeració i la 

dispersió. Segons la teoria dels sociòlegs de l’escola de Chicago, els nous grups 

ètnics, en la fase d’arribada, viuen en condicions congestionades a la zona de 

transició i a mesura que milloren la seua situació socioeconòmica, es produeix 

mobilitat cap als barris de la classe obrera (Pamuk, 2000). 

 

     Els enclavaments ètnics suposen un problema d’ordre públic, especialment 

quan la causa és la discriminació al mercat de l’habitatge deixant als immigrants 

amb poques opcions (Pamuk, 2000). 

 

     La integració espacial és el primer pas cap a la integració cultural i 

econòmica. Els enclavaments ètnics, generalment, estan ocupats per immigrats 

que acaben d’arribar i compten amb pocs recursos econòmics, amb problemes 

per a accedir a un habitatge digne i dificultats amb l’idioma (aïllament lingüístic) 

(Pamuk, 2000). 

 

     Quan parlem d’enclavament ètnic ens referim a una àrea d’ingressos baixos 

on els immigrants es localitzen per necessitat (discriminació) i no com a lliure 

opció. En canvi, una comunitat ètnica és una àrea relativament afluent on els 

immigrants s’han localitzat perquè ho han escollit lliurement (Pamuk, 2000). 

 

     La ubicació espacial a la ciutat de la població immigrada agafa a l’actualitat 

importància, perquè es tracta d’una població assentada, que comença a 

concentrar-se a les zones més pobres de les ciutats europees.  

 

     Si es deixa el procés d’integració residencial en mans del mercat, aquesta 

concentració pot convertir-se en la guetització de determinades zones o barris de 

les ciutats, amb la conseqüent etnificació de l’espai que visualitza les 

desigualtats socials existents a les societats capitalistes avançades entre les 

diferents ètnies i classes. 

 



 

4.5 Immigració i habitatge a L’Estat espanyol 

 

     La inserció urbana dels immigrants és un procés complex i multidimensional, 

però cal destacar l’àmbit residencial i de sociabilitat. La distribució de la 

població immigrada a la ciutat és plural, solen instal·lar-se als barris vells, en 

barris populars semicentrals i en barris obrers perifèrics. La localització de la 

població immigrada a la ciutat ve marcada per diferents factors: el nivell 

socioeconòmic, el mercat immobiliari, bones comunicacions, proximitat del 

treball i d’altres barris d’arrelament immigrant o la localització de xarxes socials 

(compatriotes que els acullen). A més a més, cal tenir en compte en quina etapa 

del procés d’inserció es troba dita població: d’arribada, de transició o 

d’arrelament. Malgrat que el trobar-se en una etapa d’arrelament no significa 

necessàriament que la situació residencial i d’inserció urbana siga satisfactòria o 

millor que les etapes darreres (Torres, 2007). 

 

     Pel que fa a l’habitatge l’Estat espanyol es caracteritza per ser el país de la 

Unió Europea amb més habitatges en propietat, el continu descens del mercat de 

lloguer, la manca de promoció del lloguer social (promogut i gestionat pel sector 

públic per a facilitar l’accés a un habitatge digne a preus assequibles per a la 

població amb pocs recursos), l’augment del parc d’habitatges (habitatges 

secundaris i buits) i ser el país amb major superàvit d’habitatges en relació al 

nombre de llars (Col·lectiu IOÉ, 2005).  

 

     Els instruments de la política d’habitatge a l’Estat espanyol són la planificació 

urbana i les ajudes econòmiques. La planificació urbana és majoritàriament 

competència de les comunitats autònomes i els ajuntaments, que s’encarreguen 

de l’aplicació de les normes i la gestió del sòl a través dels plans generals 

d’ordenació urbana, les normes subsidiàries i la delimitació del sòl urbà. Les 

ajudes econòmiques poden ser: prestacions directes, promoció d’habitatges de 

protecció oficial; o indirectes, desgravació fiscal en l’IRPF pels crèdits 

hipotecaris (Col·lectiu IOE, 2005). 



 

     En les últimes dècades el preu de l’habitatge ha augmentat considerablement. 

El problema de l’habitatge no es troba, per tant, en la manca d’habitatges 

construïts, sinó en la manca d’habitatges de protecció oficial que cobrisca la 

demanda i necessitat d’habitatge de les classes populars (Aparicio i Tornos, 

2003). 

 

     A més a més, una bona part dels habitatges de nova construcció s’han destinat 

a segons habitatges i el turisme, bon exemple n’és el desenvolupament de la 

costa Mediterrània, i per tant, el País Valencià (Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     Altres factors que dificulten l’accés a l’habitatge tant a l’Estat Espanyol com 

al País Valencià són els següents (Aparicio i Tornos, 2003): 

 

1. La baixa taxa de lloguer junt amb l’elevat cost. 

 

2. L’elevada proporció d’habitatge buit i desocupat. 

 

3. Les ajudes per a l’accés a l’habitatge són de les més baixes de la Unió 

Europea. 

 

 

     Al País Valencià, en comparació amb l’Estat Espanyol, destaca l’elevada 

proporció d’habitatge secundari i desocupat (Aparicio i Tornos, 2003).  

 

     La precària situació de la població immigrada a l’Estat espanyol fa que hagen 

d’optar per viure a barris marginals i degradats, i això també repercuteix en tots 

els aspectes de la seua vida. És com un cercle viciós. Viure en un barri marginal 

implica un impediment en l’accés al mercat laboral (quan els contractadors 

veuen on viuen) i a la integració social en general, ja que redueix i determina les 

relacions socials. Dos exemples clars en serien el cas d’El Ejido (Almeria) i el 

parc Ansaldo, a Sant Joan d’Alacant.  



 

     L’exemple del parc Ansaldo, concebut com una promoció privada d’habitatge 

públic, dirigida a la classe mitjana, una sèrie de circumstàncies (barri perifèric, 

condicions deficients de construcció, dèficit d’equipaments) han dut que siga 

ocupat primer per famílies de classe treballadora, i després per minories, com 

gitanos i magrebins. Es produeix un procés de successió o substitució ètnica per 

filtrat cap avall, a mesura que membres de certes minories van anant-se’n. 

Residir en el barri estigmatitza davant potencials ocupadors, dificultant la 

inserció en el mercat de treball, i l’acumulació de població pobra genera 

dificultats afegides per a enfrontar-se a problemes col·lectius (equipaments i 

infraestructures, inseguretat...). Aquest cas concret permet plantejar, segons 

Ubaldo Martínez Veiga, el problema general de la pobresa urbana a l’Estat 

espanyol, i reexaminar el debat sobre la relació entre pobresa urbana, segregació 

espacial i exclusió social. Segons l’autor, l’Estat i el mercat de treball 

globalitzats (mundialització, desregularització, crisi del welfare) són els  que han 

de contribuir a modificar o reformar de manera innovadora les relacions locals 

entre pobresa i segregació urbana (Martínez, 1999). 

 

     L’increment de la població immigrada evoluciona de manera més que 

proporcional. La situació de precarietat en què viu l’immigrat es fa insuportable i 

sorgeixen amb més freqüència els conflictes interètnics que afavoreixen el 

sorgiment de discursos polítics racistes i un suport popular cada vegada major 

(Morente, 2000). 

 

     A partir dels successos de Terrassa i El Ejido s’ha disparat l’alarma de l’auge 

del racisme. La concentració d’immigrats, es diu amb massa freqüència, du 

problemes de convivència amb els autòctons i, per tant, el gueto. S’ha creat en el 

discurs públic i en la consciència col·lectiva una certa naturalització del caràcter 

inevitable del racisme i la sensació que, als llocs amb elevada presència 

immigrant, una espurna està sempre a punt de fer esclatar la convivència 

(Aramburu, 2002). 

 



 

     Quan els immigrats consideren la possibilitat de reagrupar a la família, 

l’actual legislació els obliga a buscar un habitatge digne. En aquest moment és 

quan es fan més palpables els factors de discriminació de tipus econòmic i ètnic 

que dificulten l’accés a determinades zones residencials i habitatges, perquè al 

mercat immobiliari es produeix la discriminació i el rebuig cap a determinades 

minories ètniques, tant les immobiliàries, com els constructors i propietaris es 

neguen a llogar o vendre habitatges a la població immigrada (Callejón, Casado i 

Castillo, 2004). 

 

     Els immigrats que decideixen comprar un habitatge, o simplement llogar-lo, 

han de fer front a tota una sèrie de problemes. Entre els obstacles destaca també 

la poca capacitat d’endeutament de les famílies, ja que la discriminació laboral 

que sofreix aquest col·lectiu els obliga a treballar en els pitjors llocs de treball 

cobrant, en molts casos, per baix dels convenis estipulats. Això fa que solament 

puguen accedir a un mercat secundari de l’habitatge (Callejón, Casado i Castillo, 

2004). 

 

     Així, les zones on els immigrats poden trobar un habitatge estan bastant 

restringides, el més habitual és que acaben residint als barris més exclosos i a les 

àrees més segregades de les ciutats, on poden aconseguir un habitatge barat 

(Callejón, Casado i Castillo, 2004). 

 

     L’amuntegament, els alts nivells d’infrahabitatge i la dificultat per a accedir a 

un habitatge digne són els trets de la qüestió residencial que caracteritzen la 

població immigrada que resideix a l’Estat espanyol (Strohmayer, Carrasquilla, 

Castellanos, García, López i Pedreño, 2004). 

 

     Però, a més a més, la complicitat de la població autòctona hi és evident. 

Especulen demanant lloguers abusius per habitatges que es troben en condicions 

infrahumanes i amb l’amuntegament obtenen més beneficis. Crida l’atenció el fet 



 

que no hi hagen inspeccions de la banda de les institucions públiques que 

garanteixen la salubritat i unes mínimes condicions higièniques (Solé, 1997). 

 

     L’estabilitat residencial (junt amb l’econòmica i legal) resulta imprescindible 

per a la integració de la població immigrada. És per això important analitzar l’ús 

i les característiques de l’hàbitat segons la cultura i la trajectòria personal 

(Labrador i Merino, 2002). 

 

     Per tant, s’hauria d’investigar les diferències culturals en l´ús de l’espai. No 

solament perquè la segregació residencial és un dels seus obstacles per a la seua 

integració (amuntegament o condicions materials) sinó perquè la integració 

també significa comprendre l’ús cultural que cada col·lectiu fa de l’habitatge. 

Això facilitaria la comprensió i solució de conflictes i les desconfiances 

generades entre els veïns autòctons causades per l’ús de l’espai d’alguns 

col·lectius (Labrador i Merino, 2002). 

 

     En general, s’observa que els diferents col·lectius d’immigrants tenen uns 

costums i estils de vida més comunitaris, malgrat que hi ha diferències segons la 

nacionalitat. Per exemple la concentració de col·lectius d’immigrants a espais 

públics com places o parcs, moltes vegades és percebut per la població autòctona 

com una invasió del seu espai.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.6 Conclusions 

 

     L’assentament a la nostra societat de població immigrada no comunitària no 

és un fet nou, sinó que és un procés històric que comença els anys 80 però agafa 

importància, sobretot, a partir dels anys 90 a l’Estat espanyol. 

 

     A 2005, descendeixen els fluxos de l’Europa Comunitària i augmenten els 

extracomunitaris, sobre tot d’Amèrica del sud i l’Europa no comunitària. A més 

a més, cal destacar més d’un milió de persones immigrades sense papers segons 

les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de 2006. 

 

     L’Estat espanyol passa de l’1,6% de població estrangera a 1998 al 8,4% a 

2005. Aquest augment està causat per tres factors: 1) Les crisis econòmiques i 

polítiques de països emissors d’emigrants amb xarxa al nostre país (Argentina); 

2) Els processos de regularització i; 3) Reagrupament familiar. 

 

     La població immigrada és majoritàriament jove, en edat laboral i 

reproductiva, on agafa cada vegada més importància la immigració femenina. A 

més a més, cal destacar la diversitat d’orígens. 

 

     Es diferencien dues etapes, la primera fins 1985, on la majoria de població 

estrangera és europea i la immigració encara no constituïa un fet social. I la 

segona, entre 1985 i 1999, passa de ser un estat d’emigració a un estat 

d’immigració amb les següents característiques:  

 

1. Prové de zones més pobres;  

 

2. Tenen cultures i religions diferents;  

 

3. Diferents trets fenotípics que els fan diferenciables físicament;  

 



 

4. Es tracta d’immigració econòmica;  

 

5. Es tracta d’immigració individual i comença el procés de 

reagrupament familiar. 

 

Pel que fa al debat polític i social sobre la immigració cal destacar el següent: 

 

1. Es tracta d’immigració forçosa (econòmica), no voluntaria (pobresa, 

repressió política, crisis econòmiques, guerres, desastres naturals). 

 

2. Gran heterogeneïtat d’orígens i cultures, que complica l’anàlisi i 

jerarquitza els diferents col·lectius. 

 

3. Estem davant una societat multicultural que no s’ha format de sobte, 

sinó que es tracta d’un procés històric (1980-2008). 

 

4. Augmenten les manifestacions xenòfobes i racistes. 

 

5. El discurs social i dels mitjans de comunicació estigmatitza i 

culpabilitza la població immigrada dels problemes socials econòmics 

que ja hi havien (seguretat ciutadana, atur, manca de serveis i ajudes 

públiques). A més a més, hi ha una clara discriminació i persecució 

del col·lectiu musulmà. 

 

6. Es planteja la integració com a mesura pal·liadora de la discriminació 

i l’exclusió social. 

 

 

     La perspectiva dominant observa el fenomen immigratori en termes 

economicistes (costos i beneficis). Mentre que la població immigrada aporta 

beneficis a la societat (manteniment del sistema de pensions i de la Seguretat 



 

Social...), per a dita població els costos són més que els beneficis (dolentes 

condicions de vida, discriminació). 

 

     Pel que fa a la manca de recursos econòmics i socials (educació, sanitat, 

habitatge, ocupació) és responsabilitat dels poders públics oferir serveis 

suficients i atendre tota la població per igual. 

 

     Cada vegada hi ha una major quantitat de població sense protecció social. 

Actualment és competència de les Comunitats Autònomes, però, en general, hi 

ha una escassa cobertura i protecció de les prestacions socials (assistencial). 

 

     L’exclusió és conseqüència d’un ordre social, polític i econòmic mundial. A 

més a més, els sistemes de protecció social no s’han adaptat a les noves 

necessitats de la ciutadania (població immigrada, noves formes de família, 

persones dependents). 

 

Les fórmules de l’exclusió són el prejudici, el racisme, la xenofòbia i 

l’estigmatització; que es manifesten en actituds socials i polítiques de segregació, 

discriminació i marginació (Delgado, 1998). 

 

     La segregació enclaustra a un grup en un espai de la ciutat, es tracta de 

delimitar l’accés i l’ús de l’espai públic a un col·lectiu determinat (concentració 

de minories ètniques a determinades zones de la ciutat), (Delgado, 1998). 

 

     La discriminació fa que la inferioritat atribuïda a determinat col·lectiu tinga la 

seua correspondència a l’àmbit de les relacions (tracte injust, desigual), 

(Delgado, 1998). 

 

     I la marginació es refereix a l’expulsió i substitució per altre grup en l’accés a 

activitats i funcions de la vida social (rodamons, drogadictes, prostitutes...). 

 



 

     Per tant, l’exclusió es refereix a la manca d’accés a drets bàsics (socials, 

civils, econòmics, polítics i culturals). 

 

Els principals àmbits d’exclusió de la població immigrada són els següents: 

 

1. Mercat de treball: es concentra en els sectors ocupacionals amb pitjors 

condicions laborals (temporalitat, atur, salaris baixos), de manera que es 

produeix una divisió ètnica del treball. 

 

2. Segregació urbana: concentració a barris perifèrics obrers o cèntrics 

degradats (aïllament), dificultats d’accés a l’habitatge, precàries 

condicions d’habitabilitat i manca de convivència amb la població 

autòctona. 

 

3. Atenció sanitària: discriminació i dificultats en l’atenció mèdica, 

problemes de salut a causa del viatge o de les dolentes condicions de 

vida. 

 

4. Sistema educatiu: diversitat de cultures i sistemes formatius. 

 

5. Àmbit cultural: pertanyen a una cultura minoritària i no reconeguda 

socialment. 

 

6. Àmbit jurídic: desigualtat de drets entre estrangers i nacionals, a més 

dintre dels estrangers es produeix una jerarquització que depén d’acords 

entre països. 

 

7. Àmbit polític: no tenen drets ni representació política. 

 

8. Àmbit social: rebuig social i augment de les manifestacions xenòfobes i 

racistes. 



 

     Perquè hi haja una integració social és necessari la igualtat de drets i 

polítiques socials que garantisquen l’accés a recursos i serveis bàsics de tota la 

població, per afavorir la cohesió social i la convivència entre població 

immigrada i autòctona. 

 

     A l’ Estat espanyol, la manca d’una política d’habitatge que done resposta a 

les noves necessitats d’allotjament està generant un creixement significatiu de les 

situacions de precarietat residencial i d’exclusió, on el col·lectiu més afectat és la 

població immigrada no comunitària (Díaz, 2001). 

 

     Les polítiques d’habitatge dels governs de les democràcies occidentals 

exclouen una part de la població i que la ciutat està governada sota la tendència 

del mercat. Això produeix la pobresa, que limita l’accés a l’habitatge, al mercat 

de treball i, en definitiva, la integració social (Marcuse, 1993). 

 

     El concepte de segregació social urbana s’utilitza com una idea articuladora 

que permet entendre el sorgiment de borses de pobresa i marginalitat localitzades 

en àrees i barris de les ciutats (Vilagrosa, 1995). 

 

     La ubicació espacial a la ciutat de la població immigrada agafa en l’actualitat 

importància, perquè es tracta d’una població assentada, que comença a 

concentrar-se a les zones més pobres de les ciutats europees.  

 

     Si es deixa el procés d’integració residencial en mans del mercat, aquesta 

concentració pot convertir-se en la guetització de determinades zones o barris de 

les ciutats, amb la conseqüent etnificació de l’espai que visualitza les 

desigualtats socials existents a les societats capitalistes avançades entre les 

diferents ètnies i classes. 

 

     La qüestió residencial és clau a l’hora de la integració social de dit col·lectiu. 

I on crida l’atenció a les ciutats de l’Estat espanyol la concentració de població 



 

immigrada als barris marginals, l’accés majoritari al mercat secundari de 

l’habitatge, l’amuntegament als habitatges, l’infrahabitatge i el rebuig veïnal. 

Situació preocupant per la possible creació de guetos i l’aïllament social. 

 

     En les últimes dècades el preu de l’habitatge ha augmentat considerablement. 

El problema de l’habitatge no es troba, per tant, en la manca d’habitatges 

construïts, sinó en la manca d’habitatges de protecció oficial que cobrisca la 

demanda i necessitat d’habitatge de les classes populars (Aparicio i Tornos, 

2003). 

 

     Altres factors que dificulten l’accés a l’habitatge tant a l’Estat Espanyol com 

al País Valencià són els següents (Aparicio i Tornos, 2003): 

 

1. La baixa taxa de lloguer junt amb l’elevat cost. 

 

2. L’elevada proporció d’habitatge buit i desocupat. 

 

3. Les ajudes per a l’accés a l’habitatge són de les més baixes de la Unió  

      Europea. 

 

     A més a més, una bona part dels habitatges de nova construcció s’han destinat 

a segons habitatges i el turisme, bon exemple n’és el desenvolupament de la 

costa Mediterrània, i per tant, el País Valencià que es caracteritza per l’elevada 

proporció d’habitatge secundari i desocupat (Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     L’amuntegament, els alts nivells d’infrahabitatge i la dificultat per a accedir a 

un habitatge digne són els trets de la qüestió residencial que caracteritzen la 

població immigrada que resideix a l’Estat espanyol (Strohmayer, Carrasquilla, 

Castellanos, García, López i Pedreño, 2004). 

 

 



 

5. IMMIGRACIÓ,   SEGREGACIÓ   URBANA   I   TIPOLOGIA   DE   

      L’HABITATGE  A LA CIUTAT D’ALACANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.1 Introducció 

 

     La ciutat d’Alacant té una llarga tradició migratòria i de contacte amb altres 

cultures a causa de la seua ubicació geogràfica i de les bones comunicacions. 

Forma part de l’eix mediterrani i el port ha incentivat el comerç i el contacte amb 

altres països d’Europa i Àfrica. 

 

     Conèixer l’evolució de la població, els moviments migratoris i l’evolució 

urbana de la ciutat resulta imprescindible per a analitzar la situació actual de la 

immigració tant pel que fa a la seua integració residencial com social. 

 

     També resulta important desvetlar el perfil socioeconòmic del col·lectiu 

immigrat (edat, sexe, país de procedència, formació...) per a conèixer en detall 

les característiques culturals, socials i de població d’aquest col·lectiu; depenent 

d’aquestes tindran unes necessitats o altres. 

 

     La població immigrada ha anat assentant-se a la ciutat i resulta clau la 

ubicació residencial del col·lectiu immigrat no comunitari per conèixer el grau de 

segregació urbana existent a la ciutat, ja que la segregació urbana és un indicador 

d’exclusió social i la concentració de població immigrada a determinats barris 

comença a preocupar als agents socials, d’una banda. D’una altra banda, les 

condicions d’habitabilitat del col·lectiu immigrat ens mostren la qualitat de vida 

de dit col·lectiu més en detall i les dificultats d’accés a l’habitatge que tenen a la 

ciutat. A més a més, del diferencial existent entre població immigrada i la resta 

de la població pel que fa a l’habitatge. 

 

     Finalment, les dificultats d’accés a l’habitatge de dit col·lectiu ens poden 

ajudar a l’hora de dissenyar mesures i polítiques d’integració, tant residencial 

com social, perquè l’habitatge resulta un factor clau d’integració social. 

 

 



 

5.2 Moviments migratoris i evolució urbana 

 

5.2.1 El País Valencià: Estructura social i fluxos migratoris. 

 

     Durant el segle XIX el territori valencià amplià les superfícies agrícoles 

relacionades amb el conreu de raïm, arròs, taronges i ametles. La 

industrialització fou incompleta i tardana, com a la major part d’Espanya, amb 

excepcions com Alcoi i Sagunt. 

 

     Durant el franquisme sorgí un nou sector econòmic que superà l’agricultura 

pel que fa als ingressos, el turisme, mentre que la indústria es desenvolupava 

mitjançant xicotestes i mitjanes empreses. 

 

     Una característica fonamental de l’estructura social valenciana és el recent 

creixement demogràfic que s’ha concentrat en un reduït nucli de comarques del 

litoral i a determinats nuclis urbans. L’espai social valencià queda dividit en 

dues zones: la zona costera, molt poblada, i la de l’interior, de baixa intensitat. 

Dues zones ben diferenciades, inclòs hi ha diferència a l’àmbit sociocultural  

(Almenar, Martínez i Garcia, 1998). 

 

     Les condicions orogràfiques, climatològiques, de fertilitat del sòl, regadiu..., 

han determinat al llarg de la història la distribució dels assentament humans. 

Des dels anys seixanta cal afegir els efectes de la industrialització i 

urbanització. La zona d’altes densitats demogràfiques s’extén al llarg de la 

costa molt urbanitzada. Els centres d’especial concentració urbana són 

València i l’Horta, i l’eix Alacant-Elx, amb menys concentració sorgeix 

Castelló de la Plana. El sud, tant l’interior com el litoral es troba en procés de 

creixement que atrau la immigració (Almenar, Martínez i Garcia, 1998). 

 

     La demografia valenciana és majoritàriament urbana, amb gran influència 

de les migracions a causa del turisme i les migracions estacionals de segona 



 

residència, i amb una evident tendència de desplaçament cap a les poblacions 

costaneres. 

 

     El País Valencià és considerat econòmicament industrialitzat i dinàmic, 

destacant l’agricultura (exportacions) i el sector turístic (hostaleria, 

construcció, servei domèstic...). Està entre les primeres autonomies de l’Estat 

en generació de PIB i exportacions. També és important la situació geogràfica: 

forma part de l’eix mediterrani i connecta amb altres països d’Àfrica i Europa. 

 

     Tant a l’Estat espanyol com al País Valencià la quantitat de població 

estrangera ha anat creixent de forma contínua i progressiva al llarg de les últimes 

dècades. En canvi, al País Valencià les dades oficials no reflecteixen aquest 

creixement perquè el període que va de 1989 a 1998 coincideix amb una política 

de contingents regressiva, que impedia a molts immigrats regularitzar la seua 

estada i que creà una important bossa d’immigrats sense papers. És a partir dels 

anys 1999 i 2000 quan s’observen increments importants de població estrangera 

a les estadístiques oficials, coincidint amb els processos de regularització que es 

dugueren a terme (Gómez, 2003). 

 

     Des dels anys 60, el País Valencià ha segut receptor d’immigració europea, a 

mitan dels huintanta s’incorporen els immigrants econòmics procedents 

majoritàriament d’Amèrica del Sud i Àfrica i, a finals dels anys noranta es 

produeixen els fluxos des de l’Europa de l’Est (Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     Durant els anys 90 disminueix la immigració europea i augmenta la procedent 

de Llatinoamèrica i Àfrica, el volum de la qual no ha deixat d’incrementar-se 

(Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     El País Valencià és la tercera comunitat autònoma en quantitat de població 

estrangera i la província d’Alacant ocupa el tercer lloc a nivell estatal (segons les 

dades del Padró municipal d’habitants de 2005 de l’Institut Nacional 



 

d’Estadística), reuneix el 43,2 % de població immigrada (València el 41,9 %, 

Castelló el 14,9 %) i el 19,7 % de població immigrada “sense papers” (València 

el 63,2 %, Castelló el 17 %) del País Valencià, segons les dades del Padró 

municipal d’habitants i les estadístiques sobre població estrangera amb permís de 

residència en vigor de 2004 de l’Institut Valencià d’Estadística (es una estimació 

perquè hi haurà població immigrada “sense papers” no empadronada). 

Concretament, al País Valencià hi haurien 88.786 persones immigrades “sense 

papers”, 56.150 a la província de València, 17.500 a Alacant i 15.136 a Castelló.  

 

     A la taula 3 podem observar com la població estrangera passa del 3,9% de la 

població total  l’any 2000 al 17,6% al 2007. Un increment progressiu i moderat 

al llarg dels anys. 

 

Al gràfic 1 podem veure l’evolució dels diferents col·lectius: 

 

 El col·lectiu procedent de l’Europa comunitària disminueix del 2000 al 2005, 

però del 2006 al 2007 té un important increment.  

 

 El col·lectiu de l’Europa no comunitària augmenta considerablement, excepte 

al 2007 que sofreix una dràstica disminució.  

 

 El col·lectiu africà augmenta i es manté moderadament.  

 

 El col·lectiu d’Amèrica del sud augmenta progressivament excepte del 2005 

al 2007 que disminueix de manera moderada. 

 

 El col·lectiu asiàtic es manté. 



 

           Taula 3              Evolució de la població immigrada segons continent d’origen al País Valencià 2000-2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000 2001 2002 2003 Nacionalitat 
Total % Total % Total % Total % 

Espanyola 3.964.522 100 4.003.034 100 4.025.565 100 4.057.125 100 
No 
espanyola 

   156.208      3,9    199.573      4,9    301.143     7,5    413.760    10,2 

Europea  
comunitària 

   103.213    66,1      99.496    49,8    119.507   39,6    149.258    36,1 

Europea no  
comunitària 

     14.088      9,0      27.893    13,9      51.414   17,1      80.552    19,5 

Africana      17.682    11,3      26.359    13,3      40.660   13,5      50.962    12,3 
Americana 
central 

       2.671      1,7        3.627      1,9        4.837     1,6        5.979      1,4 

Americana  
del nord 

       1.645      1,1        1.894      0,9        2.337     0,8        2.926      0,7 

Americana  
del sud 

     11.063      7,1      32.361    16,2      71.674   23,8    111.153    26,9 

Asiàtica        5.607      3,6        7.697      3,8      10.441     3,5      12.618      3,0 
Oceànica           239      0,1           246      0,2           273     0,1           312      0,1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 
 
 
 
 
 
                   
 
             
 
 
 
 
 
 
             
            Font: Elaboració pròpia  a partir de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de l’Institut Nacional d’Estadística. 
 

2004 2005 2006 2007 
Total % Total % Total % Total % 
4.078.987 100 4.110.464 100 4.138.833 100 4.152.927 100 
   464.317    11,4    581.792   14,2    667.870   16,1    731.873   17,6 
   155.644 
 

   33,5    198.165   34,1    234.967   35,2    385.428   52,7 

     92.090 
 

   19,8    122.133   20,9    142.070   21,3      46.745     6,4 

     57.250    12,3      71.423   12,3      81.842   12,3      84.016   11,5 
       6.486 
 

     1,5        7.821     1,3        8.476     1,3        9.268     1,3 

       2.908 
 

     0,6        3.537     0,6        3.820     0,6        3.499     0,5 

   135.993 
 

   29,3    160.264   27,5    172.512   25,8    178.786   24,4 

     13.683      2,9      18.350     3,2      23.999     3,5      23.737     3,2 
          263      0,1             99     0,1           184     0,0           394     0,0 

Nacionalitat 
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No espanyola 
Europea  
comunitària 
Europea no  
comunitària 
Africana 
Americana 
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Americana  
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Americana  
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Asiàtica 
Oceànica 



 

 
Gràfic 1          Evolució de la població immigrada segons continent d’origen al País Valencià 2000-2007 
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 Font: Elaboració pròpia  a partir de la revisió del Padró Municipal d’Habitants de l’Institut Nacional d’Estadística.



 

 El col·lectiu d’Oceania és poc nombrós i per tant quasi no té representació. 

 

 

     Pel que fa a la distribució de la població estrangera per províncies destaca 

Alacant amb el 53,7% de la població estrangera del País Valencià, València amb 

el 34,3% i Castelló amb el 12% (segons les dades del Padró Municipal 

d’Habitants de 2007 de l’Institut Valencià d’Estadística). 

 

 

Taula 4    Nacionalitats  més  representatives per províncies al País Valencià   

                 2007 (%) 

 

Nacionalitat Alacant Castelló València País Valencià 

Bulgària   2,4    0,9    6,9        3,8 

Romania   5,5  47,4  12,8      13,1 

Rússia   1,7    0,5    0,7        1,2 

Ucraïna   1,7    1,2    2,3        1,9 

Algèria   1,7    2,4    2,3        2,0 

El Marroc   6,6  15,7    6,8        7,8 

Nigèria   0,2    0,9    1,4        0,7 

Argentina   2,7    1,5    3,2        2,7 

Bolívia   1,3    0,2    7,9        3,5 

Colòmbia   4,8    4,6    7,0        5,5 

Equador   5,8    2,5  10,7        7,1 

Xina   1,4    1,2    2,4        1,7 

Pakistà   0,3    0,1    1,9        0,8 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del  Padró Municipal d’Habitants de   

          2007 de l’Institut Valencià d’Estadística. 

 



 

     Respecte a les nacionalitats més representatives hi ha algunes diferències 

segons l’àmbit autonòmic i provincial. A l’àmbit autonòmic destaquen les 

següents: Romania (13,1%), el Marroc (7,8%), Equador (7,1), Colòmbia (5,5%), 

Bulgària (3,8%), Bolívia (3,5%), Argentina (2,7%), Algèria (2%), Ucraïna 

(1,9%), la Xina (1,7%), Rússia (1,2%), Pakistà (0,8%) i Nigèria (0,7%). 

 

     A la província d’Alacant destaquen les següents nacionalitats: el Marroc 

(6,6%), Equador (5,8%), Romania (5,5%), Colòmbia (4,8%), Argentina (2,7%), 

Bulgària (2,45); i Rússia, Ucraïna i Algèria (1,7%). 

 

     A la província de Castelló les nacionalitats més importants són les següents: 

Romania (47,4%), el Marroc (15,7%), Colòmbia (4,6%), Equador (2,5%), 

Algèria (2,4%), Argentina (1,5%); Ucraïna i la Xina (1,2%); i Bulgària i Nigèria 

(0,9%). 

 

     A la província de València destaquen les nacionalitats següents: Romania 

(12,8%), Equador (10,7%), Bolívia (7,9%), Colòmbia (7%), Bulgària (6,9%), el 

Marroc (6,8), Argentina (3,2%), la Xina (2,4%); Ucraïna i Algèria (2,3%); i 

Pakistà (1,9%). 

 

     Les dades reflecteixen el canvi quantitatiu i qualitatiu que s’ha produït en els 

fluxos migratoris a partir dels anys noranta. És a dir, no solament es produeix un 

augment de la població immigrada, sinó que, sobre tot pel que fa al col·lectiu 

extracomunitari hi ha una gran heterogeneïtat de col·lectius (Aparicio i Tornos, 

2003). 

 

     L’oferta de lloguers és escassa amb preus totalment inaccessibles per als 

nouvinguts, així molts d’ells han de compartir l’habitatge o la mateixa cambra 

amb altres famílies. En situacions extremes han hagut d’ocupar cases, viure al 

carrer i recórrer a albergs i habitatges d’acollida. Normalment (no sempre), es 

tracta d’una situació temporal a mesura que ha millorat la situació laboral i han 



 

reagrupat la família, han aconseguit un lloguer o inclòs comprar un habitatge 

(Colectivo Ioé: 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.2 Alacant: Història i estructura social 

 

     Alacant és la segona ciutat més important del País Valencià pel seu pes 

demogràfic, és una ciutat turística i de serveis, fonamentalment. 

     La ciutat d’Alacant estava dividida en parròquies, però és en el trànsit de 

l’edat mitjana a la moderna, a començaments del segle XV, quan destaca 

l’augment poblacional. La població d’Alacant es multiplicà per dos i es trobava 

en un modest terme mitjà entre les poblacions valencianes (Morella, Oriola, 

Castelló, Sogorb, Borriana, Vila-real, Llíria, Cullera o Ontinyent). Cent anys 

després el descens de veïnat de moltes d’aquestes localitats, junt amb el 

creixement d’Alacant, feren que, quan Ferran el Catòlic la va fer ciutat, aquesta 

fóra la quarta població del regne, després de València (8.840 veïns el 1489), 

Oriola (1.140 a 1497) i Xàtiva (986 a 1493). La concessió del títol de ciutat 

constituí el reconeixement de la seua entitat demogràfica i importància 

econòmica. Però també hi hagué un important descens de població entre 1481 i 

1499, al voltant d’un 15%, a causa de la conquesta de Granada i la posterior 

recolonització de les terres abandonades pels musulmans expatriats (Pla, 1990).  

     Durant el segle XV continuà el creixement demogràfic i una pròspera 

agricultura orientada cap a l’exportació (vi, fruits secs, espart) impulsà el 

desenvolupament del port i una classe mitja que controlava el govern 

municipal. 

     L’obtenció del títol de ciutat (1510) propicia el desenvolupament 

institucional, econòmic i demogràfic. El port es convertí durant l’Edat Moderna 

en el més important del País Valencià i propicià l’assentament de colònies de 

comerciants estrangers que suposà un gran dinamisme al tràfic mercantil. El 

port, a més a més, es convertí en un punt d’eixida dels productes de la Mantxa i 

en un eficaç redistribuidor d’alguns productes colonials i altres provinents del 

nord d’Europa. 



 

     Tant el creixement de la ciutat com de les localitats del seu terme, ve 

motivat per la configuració urbana de la ciutat, l’estructura de poblament en el 

terme i la modificació del mapa administratiu i jurisdiccional heretat de l’edat 

mitjana.  A començaments del segle XVI ens trobem amb un creixement que 

va fer que el terme d’Alacant triplicara la població en cent anys. En canvi, les 

últimes dècades el creixement és més moderat (Pla, 1990). 

      En primer lloc, assistim al llarg del XVI al desenvolupament dels ravals 

extramurs. En segon lloc, es projectà una incipient colonització de l’horta amb 

una creixent demanda i exportació de productes agrícoles. Però cal tenir en 

compte que hi havia pobra ocupació, era una zona poc poblada i amb una 

important dedicació als sectors secundari i terciari (Pla, 1990). 

     Amb l’expulsió dels moriscos i la crisi del sis-cents caracteritza el segle 

XVI, un segle definit per la fam, les pestes i les guerres. Tot això suposà una 

pèrdua de població important al Regne de València  a finals del segle (Pla, 

1990). 

      En el segle XVII el creixement demogràfic és moderat en un context de 

fallida econòmica i demogràfica en general. Hi ha autors que parlen de la 

pèrdua de la meitat de la població del terme d’Alacant a causa de l’expulsió 

dels moriscos. Alacant, ciutat comercial, encara va mantenir un tímid 

creixement de l’activitat del port (Pla, 1990). 

      El creixement de la població alacantina en el segle de les Llums, durant el 

segle XVIII podem parlar d’un creixement demogràfic al voltant del 0,7% 

anual per al terme i del 0,5% per a la ciutat, amb major força en la primera 

meitat del set-cents, malgrat la incidència de la Guerra de Successió, on el 

nucli urbà veurà esgotar-se l’empenta registrada fins aleshores. Però a finals 

del set-cents el tracte familiar i continu amb gent de totes les nacions d’Europa 

que freqüenten el port ha comunicat els alacantins amb diferents cultures i 

famílies, nacionals i estrangeres, que barrejades formen un poble en gran 

mesura nou. Si el segle XVIII fou l’únic període en el qual la població 



 

d’Alacant cresqué menys que la del conjunt del regne, aquest creixement perdé 

la força, i les dificultats comercials de finals de segle, en una conjuntura 

presidida per la guerra i les aliances canviants, constituïen el preocupant 

preludi d’un segle XIX amb un començament dramàtic a causa de la febre 

groga i la Guerra de la Independència, que feren passar de nou a la població 

alacantina per moments molt difícils (Pla, 1990). 

     El segle XVI és una etapa important per a Alacant pel que fa a la seua 

arquitectura, es produeix l’ampliació del nucli urbà, cosa que es traduirà en 

reformes de la seua trama urbana i l’edificació de destacades construccions. La 

població experimenta una notable mobilitat, patent sobretot en el creixement 

del nombre d’habitants. Aquest desenvolupament demogràfic unit a 

l’econòmic, durà a la consolidació, en el cinc-cents, de la ciutat esbossada en el 

segle XIII (Ramos, 1990). 

     El període dels Àustries es caracteritza pel començament de la millora de la 

muralla de la ciutat i per la gran activitat constructora de la població que es 

reflecteix en la construcció d’edificis públics de gran valor arquitectònic i 

cultural, com convents, l’ampliació del castell de Santa Bàrbara, la prolongació 

del moll del port, etc. (Ramos, 1990). 

     Com a conseqüència del desenvolupament demogràfic d’Alacant el segle 

XVI, de la immigració de mercaders estrangers, fonamentalment genovesos, i 

de la pròspera activitat comercial del port, es produeix un considerable 

creixement urbà. Això va originar no solament la consolidació de la ciutat, 

esbossada pels nous pobladors en el segle XIII, sinó també el desbordament de 

l’edificació d’habitatges fora de les muralles en dos nous ravals, el de Sant 

Francesc i el de Sant Antón (Ramos, 1990). 

     En el segle XVII continua el creixement de la ciutat amb nombroses 

construccions religioses i edificis públics que augmenten el caràcter ornamental 

d’Alacant i continuarà la preocupació per la seguretat defensiva d’aquesta. 

També hi havia una preocupació del municipi en qüestions relacionades amb la 



 

higiene pública, la regulació viària o les necessitats puntuals i generals de 

reforma (Ramos, 1990). 

 

     El 1656 es plantejà la necessitat de construir la muralla que tancara el raval de 

Sant Francesc per la manca d’espai on assentar-se la població. El 1688 es realitzà 

el nou projecte de muralla i eixample de la ciutat, que oferia una tipologia de la 

ciutat ideal del Renaixement. És a dir, mentre que la ciutat construïda fins ara 

havia escampat la seua superfície de forma orgànica, a partir d’aquest projecte 

s’hauria ordenat amb un pla estrictament geomètric, amb rigor en la disposició 

dels carrers, orientats per a tallar els vents, amb una calculada determinació dels 

espais on s’ubicarien les places, etc. La configuració de la ciutat durant aquest 

temps manté el característic aspecte de les viles murallades, de reduïdes 

dimensions, el creixement de la població i l’auge de les activitats econòmiques 

no agràries (Ramos, 1990). 

 

     Els combats entre anglesos i francesos a començaments del segle XVIII deixà 

la ciutat amb un aspecte desolador, que dugueren a la destrucció de bona part 

dels edificis urbans. L’any 1720 ja s’havien superat els efectes devastadors de la 

guerra i la construcció d’habitatges pren un gran impuls. La recuperació 

econòmica de la ciutat fa possible el sorgiment d’un bon nombre d’edificis 

residencials. La importància adquirida per la ciutat gràcies al creixement 

poblacional durant el set-cents, obligà als encarregats públics a plantejar-se les 

tasques necessàries per a aconseguir un òptim estat urbanístic a la ciutat, com de 

neteja, pavimentació, passejos, subministrament d’aigua potable, etc. (Ramos 

1990). El port dinamitza les transformacions urbanístiques de la ciutat, s’habilita 

per a comerciar amb Amèrica i es crea un Consolat de Mar i Terra per al foment 

de la navegació i l’agricultura. El 1797 Alacant ja comptava amb 20.000 

habitants segons les dades de l’Ajuntament d’Alacant. 

 

     El segle XIX es caracteritza per la demolició de les muralles, la creació de 

nous barris i l’arribada del ferrocarril. Però és en el segle XX quan la 



 

intensificació de les activitats secundària i terciària, la seua consolidació com a 

centre de serveis i el desenvolupament turístic provoquen el desenvolupament 

actual de la ciutat. 

 

     Pel que fa als trets productius de la província d’Alacant, podem destacar la 

importància de la petita i mitjana empresa, l’important volum d’economia 

submergida vinculada a la immigració i mà d’obra poc qualificada i temporal. 

 

     Entre les activitats econòmiques més importants cal destacar el comerç 

recolzat històricament pel port que està en fase d’expansió, el turisme 

(desenvolupat des dels anys cinquanta) i activitats financeres i administratives. 

Pel que fa a la indústria destaquen les fàbriques d’alumini, tabac, maquinària, 

materials de construcció i productes alimentaris. 

 

     Al segle XXI Alacant creix demogràficament de manera important fruit de 

l’arribada d’immigrants. Açò unit a la necessitat d’habitatge de les noves 

generacions ha provocat un nou auge urbanístic amb la conseqüent expansió 

urbana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.2.3 Moviments migratoris a la ciutat d’Alacant 

     Els moviments migratoris a la província d’Alacant han seguit durant les 

últimes dècades tres direccions diferents: a mitjan dècada dels cinquanta 

l’emigració és interior i va del camp a la ciutat, dirigida a altres regions de 

l’Estat espanyol (Valero, 1992). 

 

     Entre 1900 i 1986 a la província d’Alacant es produeix un important 

creixement de població, que incrementa la densitat de població i la població 

urbana, i la concentració de població al litoral en detriment de les comarques 

interiors (Conselleria d’Economia i Hisenda, 1988). 

 

     Des de 1955 fins 1981 hi ha una autèntica allau migratòria procedent de les 

regions de la meitat sud peninsular, atreta per un doble i intens desenvolupament 

econòmic: el dels nuclis industrials, centrats en la vall del Vinalopó i l’Alcoià, i 

el del sector turístic, a la franja litoral. Es tracta d’una immigració jove, natalista, 

amb baixa instrucció i laboralment poc qualificada que provocà un notable 

“rejoveniment” no únicament pels efectius que dugueren, sinó també per l’alta 

natalitat que mantingueren durant les dècades de 1960 i 1970 (Valero, 1992). 

 

     Els anys vuitanta el model migratori a la província ve motivat exclusivament 

pel desenvolupament del turisme litoral. En aquesta etapa els censos municipals 

de la franja costera alacantina continua experimentant notables increments, 

arribant a ser superiors al 3% anual. Però creixen solament per l’efecte de les 

arribades; els nouvinguts des d’altres regions de l’Estat espanyol ja no 

procedeixen majoritàriament de les regions natalistes del sud, sinó de Madrid i 

de la meitat nord peninsular i són adults o jubilats. En canvi, la nota més 

distintiva durant la dècada dels vuitanta són els arribats des de l’exterior, entre 

els que es distingeixen tres grups diferents (Valero, 1992). 

 

     El primer grup es tracta de retornats espanyols; el segon col·lectiu, molt més 

nombrós, són els estrangers procedents d’Europa occidental amb una alta 



 

proporció de jubilats; i, finalment, el tercer grup està format per immigrants 

procedents de països del Tercer Món, especialment llatinoamericans, magrebins i 

d’alguns països subsaharians (Valero, 1992). 

 

     Cal tenir en compte que a Alacant la immigració europea sempre ha segut 

important, però no es pot considerar immigració econòmica, es tracta més bé de 

jubilats o professionals qualificats, majoritàriament. 

 

     Pel que fa a l’habitatge, l’auge econòmic i del sector de la construcció s’ha 

traduït en l’augment de l’habitatge de promoció privada, el descens de 

l’habitatge protegit i l’escassa rehabilitació d’edificis (Díaz i Lourés, 2004). 

 

     A la ciutat d’Alacant, com a tota la costa, la urbanització bé marcada per 

l’activitat turística. A més a més, es ve produint el que s’anomena 

suburbanització. És a dir, tant barris de la perifèria (l’Albufereta) com alguns 

municipis de l’àrea metropolitana (Sant Joan) experimenten un important 

creixement demogràfic. En canvi, els barris de la perifèria obrera perden 

població (Mare de Déu del Remei, Colònia Requena, Joan XXIII) com a 

conseqüència de l’abandonament institucional, tant a l’àmbit urbanístic com 

social, i per tant, aquelles persones que ascendeixen econòmicament se’n van del 

barri (Díaz i Lourés, 2004). 

 

     Pel que fa a l’evolució de la població a la ciutat d’Alacant, mentre que la 

població nacional creix de manera molt moderada, la població estrangera 

augmenta de manera progressiva, sobretot, a partir del 2001 a les estadístiques 

oficials. I per tant, hi ha una disminució pel que al volum de població nacional i 

un augment en la proporció de població estrangera. En aquest augment afecten 

de manera considerable els processos de regularització (2000-2001) i de 

reagrupació familiar (vegeu taula 5). 

 



 

     Aquest creixement és més pronunciat en la població estrangera no 

comunitària que en la comunitària, el 2005 el 81,8% de la població estrangera no 

és comunitària mentre el 18,2% es tracta de població comunitària7 (vegeu taula 

5). 

 

     El 2005 la població estrangera comunitària representa el 2,1% de la població 

total. Mentre que l’extracomunitària representa el 9,6% de la població de la 

ciutat ( Vegeu taula 5). 

 

     En l’evolució de la població estrangera no comunitària segons continent i país 

de procedència destaca l’increment del col·lectiu llatinoamericà, africà, d’Europa 

de l’est i asiàtic respectivament. El col·lectiu llatinoamericà augmenta 

considerablement i de manera sobtosa a partir de 2001, com a conseqüència de 

les crisis econòmiques i polítiques de Colòmbia, Equador i l’Argentina. En 

canvi, el col·lectiu africà, d’Europa de l’est i l’asiàtic augmenta de manera més 

moderada (vegeu taula 6). 

 

     El col·lectiu llatinoamericà representa el 57,6% dels estrangers no 

comunitaris, sent els països de procedència més importants: Colòmbia (15,6%), 

Equador (15,1%) i l’Argentina (13,4%), (vegeu taula 7). 

 

     El col·lectiu africà representa el 23% de la població estrangera no 

comunitària, els països de procedència més importants són: el Marroc (8,8%), 

Algèria (8,5%) i Senegal (1,5%), (vegeu taula 7). 

 

     El col·lectiu procedent d’Europa de l’est representa el 15,2% de la població 

estrangera no comunitària, els països més importants són: Romania (5%), Rússia 

(3,2%) i Ucraïna (2,6%), (vegeu taula 7). 

 

                                                 
7 Al text s’han inclòs les taules més importants i explicatives, la resta estan a l’annex per facilitar 
la lectura. 



 

 

Taula 5                                                             Evolució de la població a la ciutat d’Alacant 1997-2005 

 

 

 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 2005, de l’Institut Nacional d’Estadística. 
 

 

 

 

 

                            Població estrangera desagregada 

Any Població 

total 

% Nacionals % Taxa de 

creixement

% 

Estrangers % Taxa de 

creixement 

% 

Comunitaris % Taxa de 

creixement

% 

No 

comunitaris 

% Taxa de  

creixement 

%  

1997 277.951 100  273.657 98,4      4.294  1,5     1.978 0,7       2.316 0,8  

1998 280.445 100  275.578 98,3       0,7     4.867  1,7     13,3    2.171 0,8       9,7      2.696 0,9    16,4 

1999 282.012 100  276.617 98,1       0,4     5.395  1,9     10,8    2.358 0,8       8,6      3.037 1,1    12,6 

2000 279.811 100  273.742 97,8    - 1,0     6.069  2,2     12,5    2.525 0,9       7,1      3.544 1,3    16,7 

2001 286.176 100  276.851 96,7      1,1     9.325  3,2     53,6    3.040 1,1     20,4      6.285 2,2    77,3 

2002 298.144 100  281.123 94,3      1,5   17.021  5,7     82,5    4.005 1,3     31,7    13.016 4,4  107,1 

2003 308.195 100  283.445 91,9      0,8   24.750  8,0     45,4    4.967 1,6     24,0    19.783 6,4    51,9 

2004 315.818 100  284.390 90,0      0,3   31.428  9,9     26,9    5.882 1,9     18,4    25.546 8,1    29,1 

2005- 325.797 100  287.361 88,2      1,0   38.436 11,8     22,3    7.014 2,1     19,2    31.422 9,6    23,0 



 

    Gràfic 2                  Evolució  de  la  població  a  la  ciutat  d'Alacant  1997-2005
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                      Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 2005, de l’Institut Nacional d’Estadística.



 

Taula 6          Evolució de la població estrangera no comunitària per continent de procedència a la ciutat d’Alacant 1997-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

             Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 2005, de l’Institut Nacional d’Estadística. 

             * No sorgeix la població d’Austràlia i Nova  Zelanda perquè no és un col·lectiu important com a immigració econòmica. 

 

 

 

 

 

                                                                Població estrangera no comunitària 

Any Total Resta 

L’Europa 

% Taxa de 

creixement 

Àfrica % Taxa de 

creixement 

Amèrica % Taxa de 

creixement 

Àsia % Taxa de 

creixement 

1997   2.316     199   8,6  752 32,5    1.041 44,9     324 14  

1998   2.696     233   8,6       17,1  864 32,0      14,9   1.196 44,4     14,9    403 14,9     24,4 

1999   3.037     240   7,9         3,0 1.025 33,7      18,6   1.342 44,2     12,2    430 14,2       6,7 

2000   3.544     307   8,7       27,9 1.206 34,0      17,6   1.564 44,1     16,5    467 13,2       8,6 

2001   6.285     643 10,2     109,4 1.864 29,6      54,6   3.217 51,2   105,7     561   8,9     20,1 

2002 13.016  1.367 10,5     112,6   3.290 25,3      76,5   7.618 58,5   136,8       741   5,7     32,1 

2003 19.783  2.834 14,3     107,3 4.356 22,0      32,4 12.138 61,3     59,3    899   4,5     21,3 

2004 25.546  3.553 13,9       25,4 5.594 21,9      28,4 15.347 60,1     26,4  1.052   4,1     17,0  

2005 31.422  4.777 15,2       34,5 7.238 23,0      29,4 18.117 57,6     18,1 1.290   4,1     22,6 



 

Gràfic 3        Evolució de la població estrangera  no  comunitària per continent de
                     procedència a la ciutat d'Alacant 1997-2005
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     Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 2005, de l’Institut Nacional d’Estadística.



 

Taula 7   Principals  continents  i  països  de  procedència  de   la   població   immigrada   no    

                 comunitària a la ciutat d’Alacant 2005 

 

Principals països de  procedència  

Continent %  País 1 % País 2 % País 3 % 

Llatinoamèrica 57,6 Colòmbia 15,6 Equador 15,1 Argentina 13,4 

Àfrica 23  Marroc   8,8 Algèria   8,5 Senegal   1,5 

Europa de l’est 15,3 Romania   5,0 Rússia   3,2 Ucraïna   2,6 

Àsia   4,1 Xina   2,1 Filipines   0,3       -   - 

Total 100  

 

       Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 2005. 

 

 

     Finalment, el col·lectiu asiàtic representa el 4,1% de la població estrangera no 

comunitària, sent els països de procedència més importants: la Xina (2,1%) i 

Filipines (0,3%), (vegeu taula 7). 

 

     Cal tenir en compte l’existència d’una important bossa de persones 

immigrades sense papers que no es comptabilitzen a les estadístiques oficials i, 

encara que es facen aproximacions, és molt difícil saber la quantitat exacta de 

persones que es troben en aquesta situació. Però a la ciutat cada vegada es fa més 

visible l’existència del col·lectiu subsaharià “sense papers” que viuen de la venda 

ambulant (activitat criminalitzada i perseguida pels cossos policials) i no tenen 

cap recurs més que l’acollida que els puguen oferir els seus compatriotes. Cal 

destacar la fràgil situació d’aquestes persones, tant pel que fa a la salut 

(desnutrició, depressió, ansietat, esgotament...) com els recursos dels quals 

disposen (abandonament de les administracions públiques i manca de recursos 

d’acollida i integració). A més a més, amb l’actual llei d’estrangeria han de 

sobreviure tres anys en la clandestinitat. 

 

 



 

5.3  Perfil socioeconòmic de la població immigrada no comunitària a la 

ciutat d’Alacant (2001-2006)8 

 

     El perfil socioeconòmic de l’estranger no comunitari a Alacant s’extrau a 

partir dels indicadors següents: continent i país d’origen, edat, sexe, estat 

civil, nivell d’estudis, règim d’activitat, estructura de la llar i any d’arribada a 

l’Estat espanyol, el País Valencià i la ciutat d’Alacant. 

 

 El continent i país de procedència s’especifica al darrer apartat.  

 

 La majoria de la població estrangera és jove, el 52,5% té entre 20 i 35 

anys. A més a més, la gran majoria de població estrangera està en edat 

productiva, el 78,3% té entre 20 i 65 anys (vegeu cens de població de 

2005). 

 

 Destaca el fet que la immigració ha sigut sempre majoritàriament 

masculina, malgrat que segons les dades de 2005 aquesta diferència s’ha 

reduït fins un 4,4% més d’homes al col·lectiu estranger extracomunitari 

(52,2% homes, 47,8% dones). Però hi ha una gran diferència segons la 

nacionalitat, en el cas dels col·lectius procedents de Llatinoamèrica i 

Europa de l’est no hi ha molta diferència en el nombre d’homes i dones, i 

fins i tot alguns col·lectius són majoritàriament femenins, destacant els 

col·lectius procedents de Colòmbia, Rússia i Filipines. En canvi, el 

col·lectiu africà és majoritàriament masculí, però també hi ha diferències 

segons el país de procedència on destaquen els col·lectius procedents 

d’Algèria i Senegal. Pel que fa a la població nacional és majoritàriament 

femenina, mentre que la població masculina representa el 48,2%, la 

femenina suposa el 51,8% de la població nacional (vegeu taula 8.1 i 8). 

 
 

                                                 
8 La informació que no s’especifica les dades s’han obtingut del Cens de població i habitatges de 
2001 de l’INE. 



 

Taula 8   Població  estrangera  no  comunitària segons sexe i país de procedència (col·lectius   

                més representatius) a la ciutat d’Alacant 2005 

 

                   Població estrangera segons sexe 

País de procedència  Homes  Dones Total Homes % Dones % % Total 

    Colòmbia 2.158 2.748 4.906    44    56 100 

    Equador 2.294 2.455 4.749    48,3    51,7 100 

    Argentina 2.174 2.034 4.208    51,7    48,3 100 

    El Marroc 1.715 1.060 2.775    61,8    38,2 100 

    Algeria 1.851    832 2.683    69    31 100 

    Senegal    412      54    466    88,4    11,6 100 

    Romania    784    797 1.581    49,6    50,4 100 

    Rússia    375    625 1.000    37,5    62,5 100 

    Ucraïna    399    436    835    47,8    52,2 100 

    Xina    377    294    671    56,2    43,8 100 

    Filipines      38      52      90    42,2    57,8 100 

 

               Font: Elaboració pròpia a partir del Padró municipal d’habitants de 2005. 

 

 

 Respecte a l’estat civil, la majoria de la població estrangera no 

comunitària és soltera, un 54,04%, el 37,66% està casada i hi ha poca 

població vídua, separada i divorciada (vegeu taula 8.2). 

 

 Pel que fa a la formació no podem parlar d’un col·lectiu qualificat ja que 

la gran majoria, el 69,8% té estudis de primer grau. A més a més, el 

14,8% no té estudis i el 3,5% són analfabets. El fet que la gran majoria de 

la població estrangera tinga estudis bàsics i hi haja un important volum 

de població sense estudis, pot explicar-se perquè la gran majoria 

procedeix de països no comunitaris. És a dir, de països pobres amb 

escassos recursos i/o crisis econòmiques i polítiques (Colòmbia, Equador, 

Argentina, Marroc, Algeria, Senegal, Romania). Però també cal tenir en 

compte que, malgrat que es tracte d’una minoria, també emigren persones 

amb nivells d’estudis mitjans i superiors (10,8%) que generalment 



 

ocupen llocs de treball el nivell de formació del qual és inferior al que té 

al seu país d’origen. A més a més, també pot influir el fet que la 

legislació espanyola posa molts obstacles a l’hora de convalidar estudis 

de països no comunitaris. Un altre fet fonamental és la manca de 

polítiques d’acollida integrals i efectives, que afavorisquen el 

coneixement de l’idioma i la formació del col·lectiu estranger (vegeu 

taula 8.1). 

 

 Respecte a l’afiliació de la població estrangera no comunitària en la 

Seguretat Social segons règim d’activitat, la informació està disponible a 

l’àmbit provincial i autonòmic, però pot servir de guia per a la ciutat 

d’Alacant. En primer lloc, destaca el fet que malgrat l’escassa diferència 

en quantitat de població estrangera entre la província de València 

(41,9%) i Alacant (43,2%), Alacant compta amb el major número de 

població immigrada afiliada a la Seguretat Social, un 42,8% mentre 

València té un 41,3%. Açò explicaria el fet que la província de València 

tinga la major quantitat de població immigrada sense papers (veure taula 

8). Cal tenir en compte que les dades estadístiques sempre tenen un 

marge d’error i de temporalitat, de manera que serveixen per a poder 

observar tendències o trets molt generals (vegeu taula 9). 

 

En l’àmbit autonòmic destaca el fet que mentre la població immigrada 

comunitària majoritàriament està afiliada al Règim General i 

d’Autònoms, la població immigrada no comunitària està afiliada 

principalment al Règim General, Agrari i de la Llar respectivament 

(vegeu taula 9). 

 

 



 

 

 

Taula 9                       Afiliats estrangers en la Seguretat Social segons règim d’activitat al País Valencià, juliol de 2006 

 

 

                                                              Règim d’activitat 

País de 

procedència 

General % Autònoms % Agrari % Mar % Llar % Total % 

Total 

Països UE   30.338 63,7   15.779 33,1   1.208 2,5   22 0,1      254   0,5   47.601  21,1 

Països fora  

UE 

125.593 70,5     9.926   5,6 17.796 10 415 0,2 24.491 13,7 178.221  78,9 

Total 155.931 69,1 125.705 55,7 19.004 8,4 437 0,2 24.745 10,9 225.822 100 

 

       

                                    Font: Elaboració pròpia a partir de les dades estadístiques de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Taula 10             Afiliats estrangers en  la Seguretat Social segons  règim d’activitat  per províncies al País Valencià, juliol de 2006 

 

 

                                                   Règim d’activitat 

Procíncia 

de 

residència 

Total % General % Autònom % Agrari % Mar % Llar % 

Alacamt   98.238   42,8   65.571 66,7 16.265 16,6   7.650   7,8 210 0,2   8.542   8,7 

Castelló   36.466   15,9   28.737 78,8   2.193  6,0   1.692   4,6 185 0,5   3.659 10,0 

València   94.945   41,3   64.125 67,5   7.197  7,6 10.538 11,1   32 0,03 13.053 13,7 

Total 229.649 100 158.433 68,9 25.655 11,2 19.880   8,6 427 0,2 25.254 10,9 

 

                 

                Font: Elaboració pròpia a partir de les estadístiques de l’Institut Nacional de la Seguretat Social. 

 

 



 

En l’àmbit provincial, a Alacant destaca el número de població 

estrangera afiliada al Règim General i d’Autònoms; a Castelló al Règim 

General i de la Llar; i, a València al Règim General, de la Llar i Agrari, 

respectivament (vegeu taula 10). 

 

            Aquestes  dades  evidencien la  segregació  del col·lectiu estranger no 

comunitari mercat de treball, en  aquells  sectors  productius  amb pitjors 

condicions laborals com són la construcció, hostaleria, agricultura i 

servei domèstic. 

 

 Segons l’estructura de la llar, és a dir, el nombre de persones que hi 

viuen, destaca el fet que el 29,53% de la població viu a llars de 5 o més 

adults amb menors o sense; el 12,63% són llars de 2 adults, amb menors 

o sense, i el 10,58% són llars de 4 adults, amb menors o sense. El 40,11% 

de la població estrangera no comunitària viu a llars de 4-5 adults o més, 

amb menors o sense. Aquesta dada és molt significativa perquè evidència 

l’amuntegament a l’habitatge que sofreix el col·lectiu immigrat (vegeu 

taula 8.6). 

 

 Si observem el col·lectiu immigrat per any d’arribada a l’Estat espanyol, 

el País Valencià i la ciutat d’Alacant, entre 2001 i 1999 el 57,98% de la 

immigració no comunitària arriba a Alacant, el 57,02%, al País Valencià, 

i el 52,34%, a l’Estat espanyol. Entre 1998 i 1996 arriben a Alacant el 

13,97%, al País Valencià, el 13,90%, i a l’Estat espanyol, el 14,43%. Fins 

1995 arriben el 28,02% a Alacant, el 29,08%, al País Valencià, i el 

26,85%, a l’Estat espanyol. És a dir, podem parlar de població immigrada 

assentada i arrelada, ja que la majoria viu a la ciutat fa 4 o 5 anys 

(57,98%) (vegeu taula 8.3). 

 

 

 



 

5.4 Distribució residencial  

 

     Pel que fa a la distribució del col·lectiu immigrat a la ciutat d’Alacant9, 

podem dir que malgrat que la majoria de població immigrada viu a barris 

marginals i degradats, també es distribueix per la resta de barris sobretot, des del 

centre cap a la perifèria nord-est de la ciutat. Ja que la majoria de barris tenen 

com a primera procedència immigrats d’Amèrica del Sud o d’Àfrica, 

concretament de Colòmbia, Equador, l’Argentina, el Marroc, Algèria, la qual 

cosa significa que es tracta clarament d’immigrats econòmics majoritàriament. 

 

     A més a més, el que s’ha produït a Alacant, en general, és que tots o quasi tots 

els barris tenen carrers o zones ben diferenciades el que fa a població, activitat, 

equipaments urbans i estat paisatgístic. És a dir, que a un mateix barri pot haver-

hi una zona marginal i altra d’un nivell socioeconòmic superior, amb 

pronunciades diferències depenent del barri de què es tracte. Aquest fet seria més 

clar als barris cèntrics d’Alacant com el Barri Vell, en procés de reforma urbana, 

amb zones molt degradades i altres de nova construcció o reformades. 

 

     Les dades donen a conèixer la importància de la immigració econòmica a la 

ciutat, població assentada en gran mesura. Però no es tracta d’una població 

homogènia, sinó que hi ha una gran diversitat de nacionalitats i cultures, 

situacions i circumstàncies d’emigració, aquesta heterogeneïtat complica 

l’anàlisi i la gestió de la diversitat cultural. 

 

     Com a conclusió podem dir que hi ha una clara concentració de població 

immigrada a determinats barris marginals i zones molt degradades, ja que el barri 

de la ciutat que concentra més quantitat de població estrangera es tracta del de 

Mare de Déu del Remei i destaca, en tercer lloc Joan XXIII. Però també hi ha 

una dispersió residencial de la població immigrada no comunitària a la ciutat, ja 

que el segon barri amb més quantitat de població estrangera extracomunitària és 

                                                 
9 Segons les dades del Padró municipal de 2005. 



 

Carolines Altes, situat entre la perifèria i el centre, on pot influir el fet que els 

barris tenen zones ben diferenciades i que hi ha diversitat dintre d’aquest 

col·lectiu pel que fa a l’estatus econòmic i social (vegeu taula 11). 

 

 

Taula 11       Barris més importants en quantitat de població immigrada no     

                      comunitària (%) i principals països de procedència a la ciutat  

                      d’Alacant 1997, 2001, 2005. 

 

Població estrangera 
no comunitària 
respecte a la població  
total del barri (%) 

      Principals països de procedència Barri 

1997 2001 2005 1997 2001 2005      
 

Barri Vell 
Santa Creu 
Ajuntament 

2,8 6,7 17,8 El Marroc 
Algèria  
Senegal 

Algèria 
El Marroc 
Equador 

Algèria 
Argentina 
Equador 

Pla del Bon Repòs 0,8 2,9 11,8 Argentina 
El Marroc 
República Dominicana 

Argentina 
Equador 
Colòmbia 

Colòmbia 
Argentina 
Equador 

Carolines Altes 0,6 1,9 12,4 Argentina 
Senegal 
Algèria 

El Marroc 
Equador 
Colòmbia 

Colòmbia 
Equador 
Argentina 

Carolines Baixes 0,9 3,7 16,7 El Marroc 
Bòsnia-herzegovina 
Algèria 

El Marroc 
Colòmbia 
Algèria 

Equador 
Colòmbia 
Argentina 

Mare de Déu  
del Remei 

0,3 1,3 20,9 Filipines 
Algèria 
Argentina 

Colòmbia 
Equador 
El Marroc 

Equador 
El Marroc 
Colòmbia 

Lo Morant 
Sant Nicolau 

0,2 0,8   6,2 Brasil 
Colòmbia 
Guinea Equatorial 

Colòmbia 
Argentina 
Equador 

Colòmbia 
Romania 
Equador 

Joan XXIII 0,7 2,6 16,3 Guinea Equatorial 
Algèria 
Cap Verd 

El Marroc 
Equador 
Colòmbia 

Colòmbia 
Algèria 
Equador 

Colònia Requena 0,9 3,2 33,8 República Dominicana 
Guinea 
El Marroc 

Colòmbia 
Rússia 
Equador 

El Marroc 
Equador 
Algèria 

Campoamor 0,8 3,0 14,3 Senegal 
El Marroc 
La Xina 

Colòmbia 
Equador 
Algèria 

Equador 
Colòmbia 
Argentina 

Font: Elaboració pròpia a partir del Padró Municipal d’Habitants del 

Departament d’Estadística de l’Ajuntament d’Alacant. 



 

Figura 1            Plànol d’Alacant per barris 
 
 

 

 
Font: www.wikipedia.org 
 

 

     A la taula 11 podem observar l’evolució de la població immigrada no 

comunitària als nou barris que més població concentren. A banda de la diversitat 

de països d’origen, la població immigrada augmenta considerablement a partir de 

2001 fins al 2005. A l’evolució dels col·lectius més representatius a cada barri 

també s’observa l’augment, a partir de 2001, de la immigració procedent 

d’Amèrica del Sud i Europa de l’est. 



 

     A la taula 11 també s’observa el fet que a uns barris continua predominant el 

col·lectiu africà: Barri antic, Santa Creu, Ajuntament i Colònia Requena; i a 

altres la població llatinoamericana substitueix a la població africana: Carolines 

Altes, Carolines Baixes, Joan XXIII i Campoamor. 

 

     A més de la segregació urbana, el fet que la població immigrada es veu 

abocada a viure als barris perifèrics amb problemes (hi viuen col·lectius amb 

escassos recursos econòmics) majoritàriament, també hi ha certa dispersió per la 

ciutat, però com reconeix la directora de Càritas, l’habitatge precari està sorgint 

també a barris cèntrics de la ciutat. 

 

     D’una banda, la directora de Càritas (E.6), reconeix que: “El hecho de 

conseguir una vivienda digna es un grave problema para la población inmigrada, 

sobre todo por carecer de un trabajo estable y una nómina que los avale. La 

vivienda precaria, aunque habitualmente se ubica en barrios marginales y 

degradados, empieza a surgir también en zonas céntricas como Maissonave o 

Reyes Católicos, donde se hacinan en viviendas viejas y deterioradas. Los 

inmigrados que compran vivienda son pocos y las compran en Virgen del 

Remedio o Juan XXIII, donde es más barata”. 

 

     D’altra banda, segons el representant de la Coordinadora d’Associacions 

d’Immigrats d’Alacant (E.3): “ Hay mucha discriminación y ello provoca que los 

inmigrantes vivan mayoritariamente en zonas degradadas y barrios marginales, 

aislados de los españoles de clase media”. 

 

     Finalment, destacar que en barris com la Platja Sant Joan o l’Albufereta, 

també es concentra un important número de població estrangera, però es tracta 

de població procedent de l’Europa comunitària majoritàriament, amb un nivell 

de renda mitjà-alt. Es tracta de barris residencials de nova construcció situats a 

prop de la costa. 

 



 

5.4.1 Breu aproximació al barri Mare de Déu del Remei 

 

     El barri Mare de Déu del Remei s’ubica al nord de la ciutat i es construí a 

patir dels anys seixanta fins a 1985. Adquirí protagonisme a causa de l’elevada 

densitat poblacional, la magnitud dels problemes derivats de la seua construcció i 

l’activitat reivindicativa de l’associació veïnal. S’estructurà en blocs de cases 

disposades al voltant d’una plaça on està el centre comercial. La mala 

planificació i la baixa qualitat de les construccions fan que aquest barri tinga 

greus mancances (Molares, 2005). 

 

     Mare de Déu del Remei és un barri obrer, situat a la perifèria i és el tercer 

barri que concentra més població a la ciutat. Hi ha un clar efecte de substitució 

de població nacional per població estrangera. Mentre la població nacional se’n 

va del barri a causa del deteriorament dels equipaments urbans, la delinqüència i 

els processos de mobilitat social ascendent, hi ha una important concentració 

residencial de població estrangera no comunitària, ja que els habitatges són més 

assequibles.  

 

     L’evolució del flux migratori al barri segueix les pautes generals de la ciutat. 

El creixement del flux migratori comença a ser notable a partir de 2001, 

augmentant molt més la població estrangera no comunitària que la comunitària. 

Mentre la població nacional disminueix de manera progressiva i moderada 

(vegeu taula 11), aquesta pauta seria característica de dit barri.  

 

     Al barri resideixen persones empadronades de 61 països extracomunitaris 

diferents, la població estrangera no comunitària representa el 20,9% de la 

població del barri i el 7,4% de la població estrangera extracomunitària que 

resideix a la ciutat (vegeu taula 12). 

 

     Pel que fa als col·lectius més representatius són: el d’Equador que suposa el 

25,3% de la població estrangera extracomunitària del barri, el del Marroc el 



 

16,4%, el de Colòmbia el 10,7%, el d’Algèria el 8,4% i el de Nigèria el 6,1% 

(segons el Padró municipal de 2005). 

 

 

 

Taula 12     Evolució  de  la   població   al  barri  Mare de Déu  del  Remei                      

                     d’Alacant  1997-2005 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 

2005, de l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Estrangers 

 Població 

Total 

Barri 

%  Nacionals % 

 

Estrangers % 

 

Comunitaris % 

 

No  

comunitaris 

% 

 

1997  15.381 100   15.302 99,5         79   0,5        30 0,2          49   0,3 

1998  15.200 100   15.115 99,4         85   0,6        32 0,2          53   0,3 

1999  14.908 100   14.808 99,3       100   0,7        39 0,3          61   0,4 

2000  14.515 100   14.410 99,3       105   0,7        35 0,2          70   0,4 

2001  14.493 100   14.252 98,3       241   1,7        44 0,3        197   1,4 

2002  14.907 100   14.090 94,5       817   5,5        63 0,4        754   5,0 

2003  15.431 100   13.781 89,3    1.650 10,7        85 0,6     1.565 10,3 

2004  15.883 100   13.287 83,7    2.596 16,3        97 0,6     2.499 15,8 

2005  16.549 100   12.938 78,2    3.611 21,8      142 0,9     3.469 20,9 



 

Gràfic 4           Evolució de  la  població  al barri Mare de Déu del Remei    

                         d’Alacant 1997-2005 
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Padró municipal d’habitants de 

2005, de l’Institut Nacional d’Estadística. 

 

 

     Al barri conviuen quatre col·lectius: el paio,  el gitano, el comunitari i 

l’extracomunitari. Aquestes diferenciacions resulten útils a l’hora de gestionar la 

diversitat cultural. 
 

     Segons una de les persones immigrades entrevistades (E.7): ”el piso me lo 

alquila una família gitana que paga muy poco de alquiler y a mí me han subido el 

precio del alquiler tres veces. El piso está en pésimas condiciones y no tenía 

lavadora, ni frigorífico, ni cocina, lo he tenido que comprar todo nuevo”. 

 

     Molts dels habitatges són rellogats pels propietaris, paios o gitanos, a la 

població immigrada, de manera que els preus són abusius i les condicions 



 

d’habitabilitat molt precàries. Sorgeix un mercat submergit de l’habitatge, entre 

particulars, on els beneficis es guanyen a costa del desconeixement i la dificultat 

d’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat.  

 

     Aquest mercat submergit de l’habitatge es podria controlar per les institucions 

municipals, aplicant mesures que eviten aquestes pràctiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

5.5 Tipologia de l’habitatge (2001) 
 

     Per a extraure la tipologia de l’habitatge de la població immigrada no 

comunitària a la ciutat d’Alacant tindrem en compte una sèrie d’indicadors 

(aquells on s’observa una diferència clara entre població immigrada no 

comunitària i la resta de la població o són de primera necessitat) a partir de les 

dades del cens de població i habitatges de 2001 de l’INE. No hi ha dades més 

actuals ja que el proper cens de població i habitatge es realitzarà a 2011. 

 

     La majoria de la població immigrada no comunitària viu al seu habitatge fa 4 

o 6 anys (entre 1999-2001) un 67,45%, la resta viu al seu habitatge des d’abans. 

Aquestes dades reflecteixen el fet de l’assentament de bona part de la població 

immigrada a la ciutat, ja que tenen un habitatge permanent fa uns anys (vegeu 

taula 8.3). 

 

     Pel que fa al règim de tinença, el 58,81% de la població immigrada viu en un 

habitatge de lloguer, el 38,04% és propietària de l’habitatge i un 2% viu en un 

habitatge cedit gratuïtament per l’empresa o un altre tipus de llar. En canvi, la 

resta de la població, tant autòctona com europea, un 85,64% és propietària, un 

11,48% viu de lloguer i un 1,88% viu en un habitatge cedit gratuïtament per 

l’empresa o un particular. Destaca el diferencial en l’accés a la propietat de 

l’habitatge entre la població immigrada i la resta de la població (vegeu taula 8.4). 

 

     Quant a l’estat de l’edifici, un 1,73% de la població estrangera no comunitària 

viu a un edifici ruïnós, un 4,51%, dolent; un 16,05% deficient i un 76,97%, bo. 

És a dir, que un 22,29% de la població immigrada viu en un edifici que no 

considera que estiga en bon estat. A més, el nombre de la resta de la població 

que viu en un edifici en bon estat és superior respecte a la població immigrada en 

un 5,81% (vegeu taula 8.6). 

 



 

     La majoria de la població immigrada no comunitària disposa d’aigua corrent 

a l’habitatge, el 98,85%, majoritàriament del proveïment públic però l’1,15% no 

(vegeu taula 8.11). 

 

     També la majoria de la població immigrada no comunitària disposa 

d’evacuació d’aigües residuals a l’habitatge però l’1,10% no (vegeu taula 8.12). 

 

     Pel que fa a la dimensió de la llar, és a dir, el nombre de persones que viuen 

en un habitatge, un 46,13% viu amb 2,3 o 4 persones; un 26% viu amb 5 o 6 

persones, un 11,45% viu amb 7 o 8 persones i un 10,16% viu amb 9, 10 o més 

persones. Aquestes dades proven l’apilament que sofreix el col·lectiu 

d’immigrats no comunitaris en l’habitatge a la ciutat (vegeu taula 8.10). 

 

     La gran majoria de població immigrada disposa d’estés telefònic a 

l’habitatge, un 91,31%, però un 8,64% no (vegeu taula 8.15 ). 

 

     Quant a l’accessibilitat del barri, la gran majoria de població immigrada viu a 

barris poc accessibles, un 79,07%, davant un 20,18% que viu a barris 

accessibles. Ací la diferència respecte a la resta de la població és acusada, ja que 

baixa un 4,54% la població que viu a barris no accessibles (vegeu taula 8.17). 

 

     La majoria de la població immigrada viu en habitatges entre la 3a i 5a plantes, 

un 52,42% i sense ascensor, un 58,20% no disposa d’ascensor (vegeu taules 8.7 i 

8.8). 

 

     Pel que fa a la disponibilitat de porteria, la majoria de la població immigrada 

disposa de porter automàtic, un 77,59%, però destaca un 13,89% que no en té 

(vegeu taula 8.9). 

 

     Finalment, la gran majoria de la població immigrada no comunitària que viu a 

Alacant ciutat no disposa de gas (el 75,94%), ni aigua calenta central (el 87,17%) 



 

ni garatge (el 95,36%). Destaca la diferència entre població immigrada i la resta 

de la població (autòctons i europeus) (vegeu taules 8.13, 8.14 i 8.16). També cal 

destacar el fet que el col·lectiu estranger que viu en pitjors condicions és el 

col·lectiu africà10. 

 

     La majoria de la població immigrada a la ciutat viu de lloguer, encara que 

alguns estan comprant habitatge són una minoria. La majoria, generalment, viu a 

habitacions rellogades i es tracta sobretot de solters, d’una banda. D’altra banda, 

les famílies, sol viure més d’una família en un habitatge. 

 

     Pel que fa a les condicions d’habitabilitat, el problema d’apilament és 

considerable, la majoria viu a barris poc accessibles, en pisos elevats sense 

ascensor, tenen els serveis mínims (aigua, llum, línia telefònica) però no tenen 

accés a altres equipaments com aigua calenta central, garatge, gas o ascensor. A 

més a més, la gran majoria de les persones entrevistades, tant els professionals 

com les persones immigrades, reconeixen el diferencial existent entre l’habitatge 

de la resta de la població i el de la població immigrada. Aquest diferencial 

suposa que la població immigrada viu a les zones on no vol viure la població 

autòctona i als pisos més vells i en pitjors condicions. Pel que es confirma la 

hipòtesi que en general la població immigrada viu en unes condicions 

d’habitabilitat més precàries que la resta de la població, sempre tenint en compte 

que dintre del col·lectiu immigrat hi ha diferents situacions econòmiques i 

socials. 

 

     Finalment, resulta preocupant l’existència, cada vegada major, de població 

immigrada sense sostre o l’infrahabitatge dels sense papers. Algunes de les 

persones immigrades entrevistades reconeixen l’existència d’edificis en ruïnes 

(que estan per a enderrocar), al centre de la ciutat, on s’amunteguen persones 

immigrades sense papers (majoritàriament venedors ambulants d’origen africà), 

en unes condicions infrahumanes, per les quals paguen preus abusius.  

                                                 
10 Si observem les estadístiques, el col·lectiu africà sempre eix perdent a tots els àmbits. 



 

     Una de les persones immigrades entrevistades (E.11) assegura el següent: 

“Antes vivía en un piso de un español que tiene fincas en ruina en la calle 

Maestro Barvier (cerca de la calle Calderón de la Barca). Allí vivían africanos 

que trabajan en la venta ambulante, hacinados y en condiciones infrahumanas, 

sin agua ni luz”. 

 

     Algunes de les persones immigrades entrevistades reconeixen haver viscut al 

carrer (E.21): “Hay gente que duerme en la calle, como cuando yo vine. Eso 

suele pasar cuando acaban de llegar o si están mucho tiempo sin trabajo”. 

 

     Determinades circumstàncies fan que el col·lectiu immigrat siga vulnerable a 

quedar-se sense sostre o haver de viure en condicions infrahumanes, com és en 

l’arribada o si estan a l’atur molt de temps. Per tant, això implica la necessitat de 

recursos d’acollida i de situacions de risc d’exclusió social per a evitar els sense 

sostre dintre del col·lectiu immigrat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.6 Principals impediments en l’accés a l’habitatge 

 

     Fullaondo (2005) diferència diversos tipus de discriminació: immobiliària, 

bancària i institucional. Immobiliària per la negativa de molts arrendataris a 

llogar o vendre un habitatge a una persona immigrada. A més de les estafes de 

moltes immobiliàries a persones immigrades que volen comprar o llogar un 

habitatge (ofereixen els habitatges més precaris, cobrament de despeses que no 

els correspon...). La discriminació bancària, es tracta d’una discriminació 

indirecta a l’hora de concedir hipoteques, al posar una sèrie de condicions difícils 

de complir per la població immigrada. La discriminació institucional es refereix 

a la manca d’accés als habitatges públics o ajudes econòmiques per a accedir a 

l’habitatge, a causa de la irregularitat (manca de permís de residència i treball), 

l’empadronament i la dificultat de compliment de les condicions per a poder 

accedir a les ajudes públiques. 

 

     En un estudi realitzat pel Ceim a l’àmbit autonòmic, els agents socials 

determinen els següents factors que impedeixen l’accés a l’habitatge de la 

població immigrada al País Valencià (Aparicio i Tornos, 2003): 

 

1. Escassessa d’habitatge de lloguer, hi ha habitage però està molt 

degradada o es lloga a estudiants i turistes, o s’utilitza com a segon 

habitatge. 

 

2. Elevats preus de l’habitatge, moltes vegades més cars per a la població 

immigrada que per a l’autòctona, ja que hi ha menys propietaris disposats 

a llogar un habitatge a immigrants i s’aprofiten de l’amuntegament. 

 

3. L’amuntegament. 

 

4. Discriminació, no solament en els preus de l’habitatge sinó en les 

exigències (permís de residència, permís de treball, contracte indefinit, 



 

avals...) són majors. Hi ha una major discriminació cap a la població 

àrab, de l’Àfrica subsahariana o de parla no espanyola. 

 

5. Explotació de la banda de les immobiliàries. 

 

6. Hi ha Ajuntaments que es neguen a oferir serveis a la població 

immigrada o els serveis que hi ha són insuficients. 

 

     Els dos agents immobiliaris entrevistats reconeixen la situació d’inferioritat 

del col·lectiu immigrat no comunitari al mercat immobiliari. Les causes són 

principalment la manca de finançament sense aval de molts bancs (el BBVA no 

finança estrangers no comunitaris), exigències molt rígides per a finançar-los 

(com a mínim un any de vida laboral, contracte fix, aval) i el cobrament 

d’elevats interessos. 

 

     L’accés a l’habitatge el determina el nivell econòmic de la persona, hi ha 

diferents situacions dintre del col·lectiu immigrat, però en general estan en 

desavantatge perquè parteixen d’una situació econòmica inferior. Això fa que 

compren habitatges a barris marginals i quart o cinquè pis sense ascensor perquè 

són més barats. 

 

     La directora de Càritas (E.6), ressalta la manca de garantia (treball fix) i 

recursos econòmics com les principals causes que dificulten l’accés a l’habitatge 

del col·lectiu immigrat a la ciutat d’Alacant. Reconeix que el fet d’aconseguir un 

habitatge digne és un greu problema per a la població immigrada, sobretot per no 

tenir un treball estable i una nòmina. A més a més, que molt pocs immigrats 

compren habitatge i els que ho fan és a barris marginals com la Mare de Déu del 

Remei o Joan XXIII. Pel que fa al lloguer demanen fins a tres mesos de fiança i 

molta gent no vol llogar habitatge a persones immigrades. Això provoca que la 

població immigrada tinga unes condicions d’habitabilitat més precàries que la 

resta de la població.  



 

     La treballadora social de la Creu Roja (E.4), destaca la situació legal com el 

primer obstacle per a poder accedir a un habitatge digne, a més de la fiança, 

l’elevat preu de l’habitatge i el rebuig de la població autòctona cap al col·lectiu 

immigrat, sobretot cap aquelles nacionalitats més llunyanes a nivell cultural, 

idiomàtic i de religió.  

 

     Per a la treballadora social d’ ”Alicante Acoge” (E.5), els principals obstacles 

són els problemes econòmics, la manca de documentació, l’abús en el preu dels 

lloguers, la manca de confiança de la població autòctona, l’apilament i la manca 

d’habitatge de lloguer. Destaca que la majoria de la població immigrada que viu 

a la ciutat té un habitatge digne, els que viuen sense unes mínimes condicions 

són els sense papers, ja que no tenen accés al mercat immobiliari. 

 

     En canvi, el representant de la Coordinadora d’Associacions d’Immigrants i 

AIMA (E.3), destaca la discriminació que hi ha del col·lectiu immigrat, que 

provoca la segregació a determinats barris per a immigrats i gitanos, tancant-se 

les diferents comunitats sense cap contacte amb la resta de la població, ja que el 

rebuig es converteix en mutu. La població autòctona no està preparada per a 

acceptar a l’altre, contràriament a molts europeus. Hi ha una manca de voluntat 

per entendre i escoltar al col·lectiu immigrat tant de la banda de l’administració 

pública com de la població en general. A més a més, denuncia la manca de 

respecte cap a la religió musulmana i els seus practicants i el rebuig i la 

desatenció de la banda de l’Administració Pública cap al col·lectiu immigrat en 

general (ajuntament, oficines d’estrangeria, SERVEF, trànsit, hospitals i centres 

de salut, policia, Seguretat Social...). 

 

     Les persones immigrades entrevistades es queixen sobretot del tracte 

discriminatori i racista al treball i als espais públics (autobús, carrer). La 

discriminació laboral els dificulta l’accés a l’habitatge a causa de la manca de 

contractes legals (economia submergida) o l’incompliment d’aquestes, els 

contractes temporals i les nòmines baixes (solen cobrar més però es tracta de 



 

nòmina no declarada). A més a més, la manca d’aval i finançament és un 

obstacle a l’hora de comprar un habitatge. Pel que fa al lloguer, demanen 2 o 3 

mesos de fiança i no la tornen quan s’esgota el contracte d’arrendament malgrat 

deixar l’habitatge en bones condicions. 

 

     Totes les persones immigrades entrevistades es queixen del tracte 

discriminatori i racista al treball. La persona immigrada entrevistada E.12, que 

treballa a la construcció, reconeix el següent: “Hay mucha diferencia en el trato 

con los españoles y los inmigrantes. Los españoles hacen los trabajos más ligeros 

y cobran más”. La persona immigrada E.10, que treballa en el servei domèstic, 

assegura el següent: “Mi jefa me ha puesto muchos impedimentos, no quería 

hacerme contrato, lo hizo porque si no dejaba el trabajo. Pero un contrato de 

media jornada, cuando trabajaba la jornada completa, y me pagaba menos al mes 

por los gastos del contrato. Al final la convencí y me hizo el contrato de jornada 

completa para que me concedieran un préstamo para comprar una vivienda. Pero 

no me pagó y tuve que llevarla a juicio”. 

 

     En general es queixen dels preus abusius, de les condicions d’infrahabitatge 

dels sense papers (apilament, manca d’higiene i equipaments), estafes 

immobiliàries (comissions abusives, cobrament de despeses corresponents a 

entitats bancàries o intent d’engany als documents), rebuig de la població 

autòctona, segregació a determinades zones, manca d’atenció i maltracte de 

l’administració pública, manca d’informació, manca de regulació de 

l’administració pública per a evitar els abusos i manca d’ajudes. 

 

     Quatre de les persones immigrades entrevistades (E.12, E.13, E.14 i E.18) 

reconeixen haver sigut víctimes d’estafes immobiliàries, havent de pagar des de 

250 euros a un mes de lloguer per buscar-los un habitatge. A més a més, 

reconeixen que és una pràctica habitual de les immobiliàries entre la població 

immigrada. Segons de la persona immigrada entrevistada (E.14): “A todos los 

compañeros que han comprado un piso les ha robado dinero la inmobiliaria”. 



 

     La gran majoria de les persones immigrades entrevistades reconeixen que hi 

ha una clara diferència entre l’habitatge de la població autòctona i la immigrada, 

en el sentit que la població autòctona viu a barris millors i pisos més nous. Cap 

persona entrevistada és propietària d’un pis de nova construcció ni ha rebut cap 

mena d’ajuda de l’administració pública. Les tres persones entrevistades que són 

propietàries d’un habitatge, es tracta d’habitatges vells que necessiten reformes, 

però cal tenir en compte que hi ha diferències pel que fa a les condicions 

d’habitabilitat dels habitatges. 

 

     Cal assenyalar un major rebuig cap al col·lectiu musulmà a causa de les 

diferències religioses i culturals. A més a més, de la manca de garanties en la 

pràctica del respecte dels drets de les persones immigrades en general, sent 

víctimes de nombrosos abusos de la banda d’empresaris o contractadors, bancs o 

financeres, immobiliàries i arrendataris....També crida l’atenció el fet que les 

desset persones immigrades entrevistades afirmen tenir una bona relació amb els 

veïns, en canvi, afirmen igualment que la població autòctona no s’esforça per 

mantenir una bona convivència.  

 

     Pel que fa a la inserció de la població immigrada als barris, Francisco Torres 

(2006) diferència dues dinàmiques. D’una banda, la convivència distant i, d’altra 

banda, el concepte de l’immigrant com a factor degradant del barri i veí 

menyspreable i perillós.  

 

     Segons una de les persones immigrades entrevistades (E.13), respecte a la 

convivència amb els veïns afirma el següent: “Protestan por dejar la bici pequeña 

de mi hermano los fines de semana en la portería. Algunos te miran mal y no 

saludan”. 

 

     La situació legal i laboral de la persona immigrada determina l’accés a 

l’habitatge i podríem dir que les dificultats són diverses. El primer obstacle és 

aconseguir els papers, sense els quals no pots treballar ni obrir un compte corrent 



 

(solament a Cajamar), el segon obstacle seria tenir un contracte de treball fix 

amb una nòmina suficient i haver cotitzat com a mínim un any a la seguretat 

social. Però, a més a més, els abusos són molt freqüents tant a l’habitatge 

(arrendataris i immobiliàries) com al treball (contractadors, encarregats) i a 

l’àmbit legal (advocats, administració pública, policia), no hi ha una convivència 

veïnal i es detecta un problema de convivència entre el col·lectiu immigrat i el 

col·lectiu gitano a Joan XXIII i Mare de Deu del Remei. Pel que fa a la relació 

amb els veïns, no hi ha conflicte generalitzat però tampoc hi ha convivència. 

 

     Una de les persones immigrades entrevistades (E.18) assegura el següent: 

“Los negros somos los negros, no te respetan. En el trabajo, por la calle...me han 

llamado negro de mierda. Los empresarios cogen a trabajadores sin papeles, te 

pagan muy poco y te tiran a la calle un día antes. Los ecuatorianos se sienten 

superiores a los negros y también nos desprecian, nos tratan mal. En el médico, 

una vez era la hora de mi cita, habían blancos que entraban a la consulta para 

preguntar, cuando entré yo la médico empezó a gritar y al contestarle me atendió 

bién. Hay discotecas y pubs donde no dejan entrar a los negros o tienes que 

pagar una entreda més cara que los blancos. En la oficina de empleo de Altozano 

también tuve problemas pero al llamar al abogado de la Comisión Española de 

Ayuda al Refugiado, con mala cara pero el funcionario me arregló el paro. La 

policía no nos respeta, aunque tengas papeles te siguen tratando mal (oficinas 

extranjería Altozano y Babel). La gente mira mal a los negros si tienen un coche 

bueno o van bién vestidos. No me siento una persona reconocida y con los 

mismos derechos que los demás. En mi país (Senegal) no son racistas con los 

blancos como lo son aquí con los negros. Hay más racistas en Europa que en 

África. El racismo más violento lo he conocido en Europa, pero en España más, 

la gente es muy racista en general, pero no todos”. 

 

     Altra de les persones immigrades entrevistades (E.10) afirma el següent: “He 

sufrido el racismo en la calle, en el autobús, en lugares públicos, hay mucho 

racismo. En el trabajo no me aceptan por el velo”. 



 

5.7 Mesures per a afavorir l’accés a l’habitatge 

 

     La dimensió dels abusos en immobiliàries, arrendataris i contractadors fa 

palesa la necessitat d’una gestió de la immigració de manera que garantisca un 

status de ciutadà i els drets corresponents.  

 

     La diferenciació en matèria de drets entre població autòctona i immigrats i 

l’estigmatització de la persona immigrada com a ciutadà de segona és el que 

afavoreix els abusos i els episodis xenòfobs i racistes.  

 

     Les persones immigrades entrevistades reconeixen un tracte diferencial 

respecte d’un autòcton i actituds xenòfobes i racistes no solament al terreny 

laboral, sinó també als espais públics i l’Administració. Cosa que provoca un 

aïllament per comunitats de la població immigrada respecte de la població 

autòctona, afavorint l’estigmatització social, abandonament institucional i 

aïllament espacial (concentració a barris marginals), amb la conseqüent formació 

de guetos. 

 

     Malgrat que el problema de fons està a la llei d’estrangeria i la política estatal, 

és necessària la intervenció de l’administració local. L’Ajuntament d’Alacant no 

té una política d’acollida i els serveis socials són parcials i totalment insuficients 

per a la importància que té la immigració estrangera no comunitària a la ciutat. 

 

     En un estudi realitzat pel Ceim a l’àmbit autonòmic, els agents socials 

proposen les següents mesures per a afavorir l’accés a l’habitatge de la població 

immigrada al País Valencià (Aparicio i Tornos, 2003): 

 

1. Sensibilització social. 

 

2. Construcció d’habitatge social o de protecció de la banda dels 

Ajuntaments. 



 

3. Servei de mediació per a llogar o comprar habitatge. 

 

4. Rehabilitació de cases velles. 

 

5. Evitar la formació de guetos i, per tant la concentració de població 

immigrada en determinades zones i barris de les ciutats. 

 

6. Estimular ajudes per a l’accés a l’habitatge de la banda dels empresaris i 

cooperatives agrícoles. 

 

7. Acords per a prendre mesures entres els diferents agents socials i les 

institucions públiques. 

 

 

     Les mesures proposades tant pels professionals com per les persones 

immigrades van encaminades a la intervenció de l’Ajuntament en la informació, 

assessorament i mediació en general amb la col·laboració de les diferents ONGs 

que els atenen (CEAR, Creu Roja, “Alicante Acoge”, Càrites). 

 

     Caldria traure pisos que estan buits en lloguer i mitjançar per a superar la 

barrera de la desconfiança dels arrendataris, controlant així les garanties 

d’habitabilitat i els preus de l’habitatge (de compra i lloguer). 

 

     Segons la treballadora social de Creu Roja (E.4) la segregació urbana es 

podria pal·liar construint habitatge de protecció oficial a tota la ciutat i no 

solament a algunes zones, creant guetos. A més de llogar pisos a preus 

assequibles a canvi de treball comunitari i habitatge solidari (vius a casa d’una 

persona gran a canvi de tenir cura) a tots els barris de la ciutat. 

 

     Altra mesura imprescindible són campanyes de sensibilització i apropament 

de la població immigrada i autòctona. Està generalitzada la idea que és 



 

l’immigrat el que s’ha d’integrar a la societat d’acollida, però la integració ha de 

ser mútua. El rebuig de la població autòctona i els constants abusos creen 

desconfiança entre la població immigrada i reaccionen protegint-se entre els seus 

compatriotes i aïllant-se de la societat. 

 

     D’altra banda, també s’haurien de prendre mesures que garantisquen igualtat 

de condicions en l’accés a la propietat de l’habitatge. Així caldria flexibilitzar els 

requisits per a concedir crèdits a la població immigrada, concedint hipoteques en 

igualtat de condicions i ampliar les ajudes a l’habitatge perquè la població 

immigrada tinga un major accés, ja que molts no poden demanar ajudes perquè 

tenen la hipoteca a financeres estrangeres (City Bank, per exemple). 

 

     Les conseqüències de l’exclusió residencial de la població immigrada afecta 

tots els àmbits de la seua vida, des del laboral fins al psicològic (depressions, 

ansietat, malalties mentals).  

 

     “La política d’habitatge és una política clau d’integració, perquè en el 

complex procés d’integració social viure en habitatges inestables, en males 

condicions de salubritat o sobreocupats no afavoreix la inserció social” 

(Fullaondo, 2005: 9). 

 

     Les dificultats d’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat no comunitari són 

les conseqüències de l’exclusió social (laboral, econòmica, política i cultural) i 

per tant abans de plantejar una política d’habitatge per a la població immigrada 

s’haurien de prendre mesures per a facilitar la integració social de la població 

immigrada, situant-se al mateix nivell que la població autòctona per a fer una 

política conjunta que afavorisca l’accés a l’habitatge per a tota la població per 

igual. Ara bé, les situacions de màxima precarietat i vulnerabilitat es podrien 

evitar tenint una política d’acollida amb centres d’acollida per a la població 

immigrada sense xarxes socials ni recursos per a desenvolupar-se socialment. 

 



 

     A l’Estat espanyol no hi ha una política d’habitatge per a la població 

immigrada, doncs l’únic que existeix és la mediació i algunes ONG i 

associacions que tenen pisos d’acollida temporal per a persones immigrades. 

Però els recursos són escassos i insuficients. Pel que fa als serveis socials 

municipals, l’accés del col·lectiu immigrat a aquests i a ajudes socials és molt 

limitat. En primer lloc, pel desconeixement i en segon lloc, perquè a la realitat 

està generalitzada la idea, fins i tot entre els mateixos treballadors socials, que hi 

ha poc recursos i són, preferentment, per a la població autòctona, excloent així al 

col·lectiu immigrat més vulnerable i necessitat. En tercer lloc, la manca 

d’adaptació dels serveis socials municipals a la nova realitat multicultural, a les 

necessitats de tota la població, independentment de la seua situació legal i de la 

seua nacionalitat. 

 

     Francirso Torres (2006) destaca la necessitat d’intervenció política per a 

afavorir la integració de la població immigrada i la convivència als barris. 

 

     Així doncs, per a poder facilitar l’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat 

caldria primer implantar una política d’immigració que gestione de manera 

adequada la integració social de la població immigrada a tots els àmbits. No hem 

d’oblidar que els principals obstacles per a accedir a l’habitatge són en primer 

lloc, la situació legal (obtenció del permís de residència i de treball) i, en segon 

lloc, la segregació laboral. Per tant, és necessària una intervenció més enllà de 

l’habitatge, més general que afavorisca la integració social i l’accés als recursos 

bàsics de la població immigrada, i eradique la xenofòbia i el racisme (abusos, 

estafes, explotació laboral...). 

 

 

 

 

 

 



 

5.8 Conclusions 

     Tant a l’Estat espanyol com al País Valencià la quantitat de població 

estrangera ha anat creixent de forma continua i progressiva al llarg de les 

últimes dècades. En canvi, al País Valencià les dades oficials no reflecteixen 

aquest creixement perquè el període que va de 1989 a 1998 coincideix amb una 

política de contingents regressiva, que impedia a molts immigrats regularitzar 

la seua estada i que creà una important bossa d’immigrats sense papers. És a 

partir dels anys 1999 i 2000 quan s’observen increments importants de 

població estrangera a les estadístiques oficials, coincidint amb els processos de 

regularització que es dugueren a terme (Gómez, 2003). 

 

     El País Valencià és la tercera comunitat autònoma en nombre de població 

estrangera i la província d’Alacant ocupa el tercer lloc a nivell estatal (segons les 

dades del Padró municipal d’habitants de 2005 de l’Institut Nacional 

d’Estadística). Reuneix el 43,2 % de població immigrada (València el 41,9 %, 

Castelló el 14,9 %) i el 19,7 % de població immigrada sense papers (València el 

63,2 %, Castelló el 17 %), segons les dades del Padró municipal d’habitants i les 

estadístiques sobre població estrangera amb permís de residència en vigor de 

2004 de l’Institut Valencià d’Estadística (es una estimació perquè hi haurà 

població immigrada sense papers no empadronada). Concretament, al País 

Valencià ha de hi haure 88.786 persones immigrades sense papers, 56.150 a la 

província de València, 17.500 a Alacant i 15.136 a Castelló. Tot això destaca la 

importància d’Alacant i el País Valencià en l’estudi de la immigració no 

comunitària tant a l’àmbit estatal com europeu. 

     El segle XIX es caracteritza, a la ciutat d’Alacant, per la demolició de les 

muralles, la creació de nous barris i l’arribada del ferrocarril. Però és en el 

segle XX quan la intensificació de les activitats secundària i terciària, la seua 

consolidació com a centre de serveis i el desenvolupament turístic provoquen 

el desenvolupament actual de la ciutat. 



 

     Els moviments migratoris a la província d’Alacant han seguit durant les 

últimes dècades tres direccions diferents: a mitjan dècada dels cinquanta 

l’emigració és interior i va del camp a la ciutat, dirigida a altres regions de 

l’Estat espanyol (Valero, 1992). 

 

     Els anys vuitanta el model migratori a la província ve motivat exclusivament 

pel desenvolupament del turisme litoral. En aquesta etapa els censos municipals 

de la franja costera alacantina continua experimentant notables increments, 

arribant a ser superiors al 3% anual. Però creixen solament per l’efecte de les 

arribades; els nouvinguts des d’altres regions de l’Estat espanyol ja no 

procedeixen majoritàriament de les regions natalistes del sud, sinó de Madrid i 

de la meitat nord peninsular i són adults o jubilats. En canvi, la nota més 

distintiva durant la dècada dels vuitanta són els arribats des de l’exterior, entre 

els que es distingeixen tres grups diferents (Valero, 1992). 

 

     El primer grup es tracta de retornats espanyols; el segon col·lectiu, molt més 

nombrós, són els estrangers procedents d’Europa occidental amb una alta 

proporció de jubilats; i, finalment, el tercer grup està format per immigrants 

procedents de països del Tercer Món, especialment llatinoamericans, magrebins i 

d’alguns països subsaharians (Valero, 1992). 

 

     Cal tenir en compte que a Alacant la immigració europea sempre ha sigut 

important, però no es pot considerar immigració econòmica, es tracta més bé de 

jubilats o professionals qualificats, majoritàriament. 

 

     Pel que fa a l’habitatge, l’auge econòmic i del sector de la construcció s’ha 

traduït en l’augment de l’habitatge de promoció privada, el descens de 

l’habitatge protegit i l’escassa rehabilitació d’edificis (Díaz i Lourés, 2004). 

 

     Pel que fa a l’evolució de la població a la ciutat d’Alacant, mentre que la 

població nacional creix de manera molt moderada, la població estrangera 



 

augmenta de manera progressiva, sobretot, a partir del 2001 a les estadístiques 

oficials. I per tant hi ha una disminució en el volum de població nacional i un 

augment en la proporció de població estrangera. En aquest augment afecten de 

manera considerable els processos de regularització (2000-2001) i de 

reagrupació familiar. 

 

     Aquest creixement és més pronunciat en la població estrangera no 

comunitària que en la comunitària. El 2005 la població estrangera comunitària 

representa el 2,1% de la població total, mentre que l’extracomunitària representa 

el 9,6% de la població de la ciutat. 

 

     En l’evolució de la població estrangera no comunitària segons continent i país 

de procedència destaca l’increment del col·lectiu llatinoamericà en primer lloc, i 

l’africà, d’Europa de l’est i asiàtic respectivament.  

 

     Cal tenir en compte l’existència d’una important bossa de persones 

immigrades sense papers que no es comptabilitzen a les estadístiques oficials. 

Però a la ciutat cada vegada es fa més visible l’existència del col·lectiu 

subsaharià sense papers que viuen de la venda ambulant (activitat criminalitzada 

i perseguida pels cossos policials) i no tenen cap recurs més que l’acollida que 

els puguen oferir els seus compatriotes. Cal destacar la fràgil situació d’aquestes 

persones, tant pel que fa a la salut (desnutrició, depressió, ansietat, esgotament...) 

com els recursos dels quals disposen (abandonament de les administracions 

públiques i manca de recursos d’acollida i integració).   

 

     La majoria de la població estrangera és jove, el 52,5% té entre 20 i 35 anys. A 

més a més, la gran majoria de població estrangera està en edat productiva, el 

78,3% té entre 20 i 65 anys (Padró municipal d’habitants 2005). 

 

     Destaca el fet que la immigració ha sigut sempre majoritàriament masculina, 

malgrat que segons les dades de 2005 aquesta diferència s’ha reduït fins un 4,4% 



 

més d’homes al col·lectiu estranger extracomunitari (52,2% homes, 47,8% 

dones). Però hi ha una gran diferència segons la nacionalitat. 

 

     Respecte a l’estat civil, la majoria de la població estrangera no comunitària és 

soltera. 

 

     Pel que fa al nivell d’estudis no podem parlar d’un col·lectiu qualificat ja que 

la gran majoria, el 69,8% té estudis de primer grau. A més a més, el 14,8% no té 

estudis i el 3,5% són analfabets. 

 

     Respecte a l’afiliació de la població estrangera no comunitària en la Seguretat 

Social segons règim d’activitat, la informació està disponible a l’àmbit provincial 

i autonòmic, però pot servir de guia per a la ciutat d’Alacant. En primer lloc, 

destacar el fet que malgrat l’escassa diferència en nombre de població estrangera 

entre la província de València (41,9%) i Alacant (43,2%), Alacant compta amb 

el major número de població immigrada afiliada a la Seguretat Social, un 42,8% 

mentre València té un 41,3%. 

 

     A l’àmbit autonòmic destaca el fet que mentre la població immigrada 

comunitària majoritàriament està afiliada al Règim general i d’Autònoms, la 

població immigrada no comunitària està afiliada principalment al Règim 

General, Agrari i de la Llar respectivament. 

 

     Segons l’estructura de la llar, és a dir, el nombre de persones que hi viuen, 

destaca el fet que el 40,11% de la població estrangera no comunitària viu a llars 

de 4-5 adults o més, amb menors o sense. Auqesta dada és molt significativa 

perquè evidencia l’amuntegament a l’habitatge que sofreix el col·lectiu immigrat. 

 

     Si observem el col·lectiu immigrat per any d’arribada l’Estat espanyol, el País 

Valencià i la ciutat d’Alacant, entre 2001 i 1999 el 57,98% de la immigració no 

comunitària arriba a Alacant, el 57,02%, al País Valencià, i el 52,34%, a l’Estat 



 

espanyol. És a dir, podem parlar de població immigrada assentada i arrelada, ja 

que la majoria viu a la ciutat fa 4 o 5 anys (57,98%). 

 

     Pel que fa a la distribució del col·lectiu immigrat a la ciutat d’Alacant (2005), 

podem dir que malgrat que la majoria de població immigrada viu a barris 

marginals i degradats, també es distribueix per la resta de barris sobretot, des del 

centre cap a la perifèria nord-est de la ciutat. Ja que la majoria de barris tenen 

com a primera procedència immigrats d’Amèrica del Sud o d’Àfrica, 

concretament de Colòmbia, Equador, l’Argentina, el Marroc, Algèria, la qual 

cosa significa que es tracta clarament d’immigrats econòmics majoritàriament. 

 

     Com a conclusió podem dir que hi ha una clara concentració de població 

immigrada a determinats barris marginals i zones molt degradades, ja que el barri 

de la ciutat que concentra major quantitat de població estrangera es tracta de 

Mare de Déu del Remei i destaca, en tercer lloc Joan XXIII. Però també hi ha 

una dispersió residencial de la població immigrada no comunitària a la ciutat, 

doncs el segon barri amb major número de població estrangera extracomunitària 

és Carolines Altes, situat entre la perifèria i el centre, on pot influir el fet que els 

barris tenen zones ben diferenciades i que hi ha diversitat dintre de dit col·lectiu 

pel que fa a l’status econòmic i social (Padró municipal d’habitants 2005). 

 

     La majoria de la població immigrada a la ciutat viu de lloguer (vegeu taula 

9.5), encara que alguns estan comprant habitatge són una minoria. La majoria, 

generalment, viu a habitacions rellogades i es tracta sobretot de solters, d’una 

banda. D’una banda, les famílies, sol viure més d’una família en un habitatge. 

 

     Pel que fa a les condicions d’habitabilitat, el problema d’apilament és 

considerable, la majoria viu a barris pocs accessibles, a pisos elevats sense 

ascensor, tenen els serveis mínims (aigua, llum, estés telefònic) però no tenen 

accés a altres equipaments com aigua calenta central, garatge, gas o ascensor. A 

més a més, la gran majoria de les persones entrevistades, tant els professionals 



 

com les persones immigrades reconeixen el diferencial existent entre l’habitatge 

de la resta de la població i el de la població immigrada. Aquest diferencial 

suposa que la població immigrada viu a les zones on no vol viure la població 

autòctona i als pisos més vells i en pitjors condicions. Pel que es confirma la 

hipòtesi que en general la població immigrada viu en unes condicions 

d’habitabilitat més precàries que la resta de la població, sempre tenint en compte 

que dintre del col·lectiu immigrat hi ha diferents situacions econòmiques i 

socials. 

 

     Finalment, resulta preocupant l’existència, cada vegada major, de població 

immigrada sense sostre o l’infrahabitatge dels sense papers. Algunes de les 

persones immigrades entrevistades reconeixen l’existència d’edificis en ruïnes 

(que estan per enderrocar), al centre de la ciutat, on s’amunteguen persones 

immigrades sense papers (majoritàriament venedors ambulants d’origen africà), 

en unes condicions infrahumanes, per les quals paguen preus abusius.  

 

     La situació legal i laboral de la persona immigrada determina l’accés a 

l’habitatge i podríem dir que les dificultats són diverses. El primer obstacle és 

aconseguir els papers, sense els quals no pots treballar ni obrir un compte corrent 

(solament a Cajamar), el segon obstacle seria tenir un contracte de treball fix 

amb una nòmina suficient i haver cotitzat com a mínim un any a la seguretat 

social. Però, a més a més, els abusos són molt freqüents tant a l’habitatge 

(arrendataris i immobiliàries) com al treball (contractadors, encarregats) i a 

l’àmbit legal (advocats, administració pública, policia), no hi ha una convivència 

veïnal i es detecta un problema de convivència entre el col·lectiu immigrat i el 

col·lectiu gitano a Joan XXIII i Mare de Deu del Remei. Pel que fa a la relació 

amb els veïns, no hi ha conflicte generalitzat però tampoc hi ha convivència. 

 

     A més a més, hi ha escassesa d’habitatge de lloguer, elevats preus, 

amuntegament, discriminació (preus i exigències), explotació de la banda de les 

immobiliàries i els serveis municipals són inexistents o insuficients. 



 

     Les mesures proposades tant pels professionals com per les persones 

immigrades van encaminades a la intervenció de l’Ajuntament en la informació, 

assessorament i mediació en general amb la col·laboració de les diferents ONG 

que els atenen (Creu Roja, Alacant Acull, Càritas, Cear). 

 

     Caldria traure pisos que estan buits en lloguer i mitjançar per a superar la 

barrera de la desconfiança dels arrendataris, controlant així les garanties 

d’habitabilitat i els preus de l’habitatge tant de compra com de lloguer. A més a 

més, l’Ajuntament hauria de construir habitatge de protecció oficial, rehabilitar 

cases velles i estimular ajudes per a l’accés a l’habitatge. 

 

     Altra mesura imprescindible són campanyes de sensibilització i apropament 

de la població immigrada i autòctona. Està generalitzada la idea que és 

l’immigrat el que s’ha d’integrar a la societat d’acollida, però la integració ha de 

ser mútua. El rebuig de la població autòctona i els constants abusos creen 

desconfiança entre la població immigrada i reaccionen protegint-se entre els seus 

compatriotes i aïllant-se de la societat. 

 

     D’altra banda, també s’haurien de prendre mesures que garantisquen igualtat 

de condicions en l’accés a la propietat de l’habitatge. Així caldria flexibilitzar els 

requisits per a concedir crèdits a la població immigrada, concedint hipoteques en 

igualtat de condicions i ampliar les ajudes a l’habitatge perquè la població 

immigrada tinga un major accés, ja que molts no poden demanar ajudes perquè 

tenen la hipoteca a financeres estrangeres (City Bank, per exemple). 

 

     A l’Estat espanyol no existeix una política d’habitatge per a la població 

immigrada, perquè l’únic que hi ha és la mediació i algunes ONG i associacions 

que tenen pisos d’acollida temporal per a persones immigrades. Però els recursos 

són escassos i insuficients. Pel que fa als serveis socials municipals, l’accés del 

col·lectiu immigrat a aquestos i a ajudes socials és molt limitat. En primer lloc, 

pel desconeixement i en segon lloc, perquè a la realitat està generalitzada la idea, 



 

fins i tot entre els mateixos treballadors socials, que hi ha pocs recursos i són, 

preferentment, per a la població autòctona, excloent així el col·lectiu immigrat 

més vulnerable i necessitat. En tercer lloc, la manca d’adaptació dels serveis 

socials municipals a la nova realitat multicultural, a les necessitats de tota la 

població, independentment de la seua situació legal i de la seua nacionalitat. 

 

     Així doncs, per a poder facilitar l’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat 

caldria primer implantar una política d’immigració que gestione de manera 

adequada la integració social de la població immigrada en tots els àmbits. No 

hem d’oblidar que els principals obstacles per a accedir a l’habitatge és en primer 

lloc, la situació legal (obtenció del permís de residència i de treball) i, en segon 

lloc, la segregació laboral. Per tant, és necessària una intervenció més enllà de 

l’habitatge, més general que afavorisca la integració social, l’accés als recursos 

bàsics de la població immigrada i eradique la discriminació (abusos, estafes, 

explotació laboral...). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONS I PROPOSTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.1 Conclusions 

 

     El fenomen immigratori és complex, multidimensional i molt divers, davant 

el qual les societats responen de diferent manera. Però sobre tot qüestionen 

tradicions i ideals arrelats al nostre sistema polític, econòmic i cultural (per 

exemple el concepte de nacionalitat). 

 

     Les principals causes dels moviments migratoris són tres fonamentalment: la 

globalització de l’economia capitalista, les desigualtats Nord/Sud i la inestabilitat 

política, on els països del nord mantenen la dependència dels països del sud 

mitjançant la política del deute extern i la manca de desenvolupament 

d’aquestos. 

 

     La cultura europea ja defineix l’estranger de forma pejorativa i amb 

connotacions negatives (l’estrany, l’altre...). A més a més, la nova societat 

multicultural, posa en entredit l’ideal universalista, etnocentrista i individualista 

europeu. I es desemmascaren les conseqüències de la colonització i 

descolonització del sud, les relacions de desigualtat Nord/Sud. 

 

     Malgrat que Europa està rebent importants fluxos migratoris, sobretot a partir 

dels anys noranta, no hi ha una política d’immigració comuna, a banda del 

control de les fronteres i costes. Actualment  els governs europeus estan arribant 

a acords per a fer deportacions massives d’immigrats sense papers. El fet que els 

fluxos migratoris no s’han produït d’igual manera als països de la Unió Europea i 

que cadascun tinga una política diferent, dificulta un acord en aquesta matèria. 

 

     Encara que les polítiques d’immigració d’alguns països comunitaris com 

Alemanya o França són més avançades i tenen una tradició més llarga, acaben 

sent assimilacionistes i poc eficients en la integració social de la població 

immigrada. 

 



 

     Resulta preocupant l’augment del racisme i la xenofòbia i la manca de 

respecte dels Drets Humans a Europa. A més a més, amb la política actual de 

l’Europa fortalesa, es deixa fora del sistema de benestar a la població no 

comunitària procedent majoritàriament d’Amèrica del sud i Àfrica. 

 

     El racisme actual anomenat racisme cultural o de la diferència, en lloc de 

ressaltar les diferències biològiques (de dubtós valor científic), posa l’èmfasi en 

les diferències culturals. 

 

     En el futur caldrà un canvi en l’ideal universalista europeu cap a una 

ciutadania universal que respecte els Drets Humans i democràtics de totes les 

persones, independentment del seu origen. Caldrà reconèixer els drets de 

ciutadania universals. 

 

     L’assentament a la nostra societat de població immigrada no comunitària no 

és un fet nou, sinó que és un procés històric que comença els anys 80 però agafa 

importància, sobretot, a partir dels anys 90 a l’Estat espanyol. 

 

     A 2005, descendeixen els fluxos de l’Europa Comunitària i augmenten els 

extracomunitaris, sobre tot d’Amèrica del sud i l’Europa no comunitària. A més 

a més, cal destacar més d’un milió de persones immigrades sense papers segons 

les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de 2006. 

 

     L’Estat espanyol passa de l’1,6% de població estrangera a 1998 al 8,4% a 

2005. Aquest augment està causat per tres factors: 1) Les crisis econòmiques i 

polítiques de països emissors d’emigrants amb xarxa al nostre país (Argentina); 

2) Els processos de regularització i; 3) El reagrupament familiar. 

 

     La població immigrada és majoritàriament jove, en edat laboral i 

reproductiva, on agafa cada vegada més importància la immigració femenina. A 

més a més, cal destacar la diversitat d’orígens. 



 

     Es diferencien dues etapes, la primera fins 1985, on la majoria de població 

estrangera és europea i la immigració encara no constituïa un fet social. I la 

segona, entre 1985 i 1999, passa de ser un estat d’emigració a un estat 

d’immigració amb les següents característiques: 1) Prové de zones més pobres; 

2) Tenen cultures i religions diferents; 3) Diferents trets fenotípics que els fan 

diferenciables físicament; 4) Es tracta d’immigració econòmica, i; 5) Es tracta 

d’immigració individual i comença el procés de reagrupament familiar (Cachón, 

2003). 

 

     Pel que fa al debat polític i social sobre la immigració cal destacar el següent: 

 

 Es tracta d’immigració forçosa (econòmica), no voluntaria (pobresa, 

repressió política, crisis econòmiques, guerres, desastres naturals). 

 

 Gran heterogeneïtat d’orígens i cultures, que complica l’anàlisi i 

jerarquitza els diferents col·lectius. 

 

 Estem davant una societat multicultural que no s’ha format de sobte, sinó 

que es tracta d’un procés històric (1980-2008). 

 

 Augmenten les manifestacions xenòfobes i racistes. 

 

 El discurs social i dels mitjans de comunicació estigmatitza i culpabilitza 

la població immigrada dels problemes socials i econòmics que ja hi 

havien (seguretat ciutadana, atur, manca de serveis i ajudes públiques). A 

més a més, hi ha una clara discriminació i persecució del col·lectiu 

musulmà. 

 

 Es planteja la integració com a mesura pal·liadora de la discriminació i 

l’exclusió social. 

 



 

     La perspectiva dominant observa el fenomen immigratori en termes 

economicistes (costos i beneficis). Mentre que la població immigrada aporta 

beneficis a la societat (manteniment del sistema de pensions i de la Seguretat 

Social...), per a dita població hi ha més costos que beneficis (dolentes condicions 

de vida, discriminació). 

 

     Pel que fa a la falta de recursos econòmics i socials (educació, sanitat, 

habitatge, ocupació) és responsabilitat dels poders públics oferir serveis 

suficients i atendre tota la població per igual. 

 

     Cada vegada hi ha una major quantitat de població sense protecció social. 

Actualment és competència de les Comunitats Autònomes, però, en general, hi 

ha una escassa cobertura i protecció de les prestacions socials (de caràcter 

assistencial). 

 

     L’exclusió és conseqüència d’un ordre social, polític i econòmic mundial. A 

més a més, els sistemes de protecció social no s’han adaptat a les noves 

necessitats de la ciutadania (població immigrada, noves formes de família, 

persones dependents). 

 

     Les fórmules de l’exclusió són el prejudici, el racisme, la xenofòbia i 

l’estigmatització; que es manifesten en actituds socials i polítiques de segregació, 

discriminació i marginació (Delgado, 1998). 

 

     La segregació enclaustra a un grup en un espai de la ciutat, es tracta de 

delimitar l’accés i l’ús de l’espai públic a un col·lectiu determinat (concentració 

de minories ètniques a determinades zones de la ciutat). La discriminació fa que 

la inferioritat atribuïda a determinat col·lectiu tinga la seua correspondència a 

l’àmbit de les relacions (tracte injust, desigual). I la marginació es refereix a 

l’expulsió i substitució per altre grup an l’accés a activitats i funcions de la vida 

social (rodamons, drogadictes, prostitutes...), (Delgado, 1998). 



 

     Per tant, l’exclusió es refereix a la manca d’accés a drets bàsics (socials, 

civils, econòmics, polítics i culturals). 

 

     Els principals àmbits d’exclusió de la població immigrada són els següents: 

 

1. Mercat de treball: es concentra en els sectors ocupacionals amb pitjors 

condicions laborals (temporalitat, atur, salaris baixos), de manera que es 

produeix una divisió ètnica del treball. 

 

2. Segregació urbana: concentració a barris perifèrics obrers o cèntrics 

degradats (aïllament), dificultats d’accés a l’habitatge, precàries 

condicions d’habitabilitat i problemes de convivència. 

 

3. Atenció sanitària: discriminació i dificultats en l’atenció mèdica, 

problemes de salut a causa del viatge o de les dolentes condicions de 

vida. 

 

4.    Sistema educatiu: diversitat de cultures i sistemes formatius. 

 

5. Àmbit cultural: pertanyen a una cultura minoritària i no reconeguda 

socialment, i desconeixen, totalment o parcialment, la cultura de la 

societat receptora. 

 

6. Àmbit jurídic: desigualtat de drets entre estrangers i nacionals, a més 

dintre dels estrangers es produeix una jerarquització que depén d’acords 

entre països. 

 

7. Àmbit polític: no tenen drets ni representació política. 

 

8. Àmbit social: rebuig social i augment de les manifestacions xenòfobes i 

racistes (discriminació). 



 

     Perquè hi haja una integració social és necessari la igualtat de drets i 

polítiques socials que garantisquen l’accés a recursos i serveis bàsics de tota la 

població, per afavorir la cohesió social i la convivència entre població 

immigrada i resident. 

 

     A l’ Estat espanyol, la falta d’una política d’habitatge que done resposta a les 

noves necessitats d’allotjament està generant un creixement significatiu de les 

situacions de precarietat residencial i d’exclusió, on el col·lectiu més afectat és la 

població immigrada no comunitària (Díaz, 2001). 

 

     Les polítiques d’habitatge dels governs de les democràcies occidentals 

exclouen una part de la població i la ciutat està governada sota la tendència del 

mercat. Això produeix la pobresa, que limita l’accés a l’habitatge, al mercat de 

treball i, en definitiva, la integració social (Marcuse, 1993). 

 

     El concepte de segregació social urbana s’utilitza com una idea articuladora 

que permet entendre el sorgiment de borses de pobresa i marginalitat localitzades 

en àrees i barris de les ciutats (Vilagrosa, 1995). 

 

     La ubicació espacial a la ciutat de la població immigrada agafa en l’actualitat 

importància, perquè es tracta d’una població assentada, que comença a 

concentrar-se a les zones més pobres de les ciutats europees.  

 

     Si es deixa el procés d’integració residencial en mans del mercat, aquesta 

concentració pot convertir-se en la guetització de determinades zones o barris de 

les ciutats, amb la conseqüent etnificació de l’espai, que visualitza les 

desigualtats socials existents a les societats capitalistes avançades entre les 

diferents ètnies i classes. 

 



 

     La qüestió residencial és clau a l’hora de la integració social de dit col·lectiu. 

La manca d’una llar en la qual portar a terme la vida familiar o individual genera 

problemes psicològics. 

 

     Crida l’atenció a les ciutats de l’Estat espanyol la concentració de població 

immigrada als barris marginals, l’accés majoritari al mercat secundari de 

l’habitatge, l’amuntegament als habitatges, l’infrahabitatge i el rebuig veïnal. 

Situació preocupant per la possible creació de guetos i l’aïllament social. 

 

     En les últimes dècades el preu de l’habitatge ha augmentat considerablement. 

El problema de l’habitatge no es troba, en la manca d’habitatges construïts, sinó 

en la manca d’habitatges de protecció oficial que cobrisca la demanda i 

necessitat de les classes populars (Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     Altres factors que dificulten l’accés a l’habitatge tant a l’Estat espanyol com 

al País Valencià són els següents (Aparicio i Tornos, 2003): 

 

 La baixa taxa de lloguer junt amb l’elevat cost. 

 

 L’elevada proporció d’habitatge buit i desocupat. 

 

    Les ajudes per a l’accés a l’habitatge són de les més baixes de la Unió   

      Europea. 

 

     A més a més, una bona part dels habitatges de nova construcció s’han destinat 

a segons habitatges i el turisme, bon exemple n’és el desenvolupament de la 

costa Mediterrània, i per tant, el País Valencià que es caracteritza per l’elevada 

proporció d’habitatge secundari i desocupat (Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     L’amuntegament, els alts nivells d’infrahabitatge i la dificultat per a accedir a 

un habitatge digne són els trets de la qüestió residencial que caracteritzen la 



 

població immigrada que resideix a l’Estat espanyol (Strohmayer, Carrasquilla, 

Castellanos, García, López i Pedreño, 2004). 

 

     Tant a l’Estat espanyol com al País Valencià la quantitat de població 

estrangera ha anat creixent de forma continua i progressiva al llarg de les últimes 

dècades. En canvi, les dades oficials no reflecteixen aquest increment fins 1999-

2000 que coincideix amb els processos de regularització, a causa de la política 

regressiva de contingents fins eixe període (Gómez, 2003). 

 

     Des dels anys seixanta, el País Valencià ha segut receptor d’immigració 

europea, a mitan dels huintanta s’incorporen els immigrants econòmics 

procedents majoritàriament d’Amèrica del Sud i Àfrica i, a finals dels anys 

noranta es produeixen els fluxos des de l’Europa de l’Est. Durant els anys 

noranta disminueix la immigració europea i augmenta la procedent de 

Llatinoamèrica i Àfrica, el volum de la qual no ha deixat d’incrementar-se 

(Aparicio i Tornos, 2003). 

 

     El País Valencià és la tercera comunitat autònoma en quantitat de població 

estrangera i la província d’Alacant ocupa el tercer lloc a l’àmbit estatal (segons 

les dades del Padró municipal d’habitants de 2005 de l’Institut Nacional 

d’Estadística), reuneix el 43,2 % de població immigrada i el 19,7 % de població 

immigrada sense papers del País Valencià, segons les dades del Padró municipal 

d’habitants i les estadístiques sobre població estrangera amb permís de 

residència en vigor de 2004 de l’Institut Valencià d’Estadística (es una estimació 

perquè hi haurà població immigrada sense papers no empadronada). Tot açò 

destaca la importància d’Alacant i el País Valencià en l’estudi de la immigració 

no comunitària tant a l’àmbit estatal com europeu. 

 

     Al País Valencià la població estrangera passa del 3,9% de la població total  

l’any 2000 al 17,6% al 2007. Un increment progressiu i moderat al llarg dels 

anys. Respecte a les nacionalitats més representatives a l’àmbit autonòmic 



 

destaquen les següents: Romania (13,1%), el Marroc (7,8%), Equador (7,1), 

Colòmbia (5,5%), Bulgària (3,8%), Bolívia (3,5%), Argentina (2,7%), Algèria 

(2%), Ucraïna (1,9%), la Xina (1,7%), Rússia (1,2%), Pakistà (0,8%) i Nigèria 

(0,7%), (segons les dades del Padró Municipal d’Habitants de 2007 de l’Institut 

Valencià d’Estadística i l’Institut Nacional d’Estadística). 

 

     Pel que fa a la distribució de la població estrangera per províncies destaca 

Alacant amb el 53,7% de la població estrangera resident al País Valencià, 

València amb el 34,3% i Castelló amb el 12% (segons les dades del Padró 

Municipal d’Habitants de 2007 de l’Institut Valencià d’Estadística). 

 

     Respecte a la ciutat d’Alacant, el segle XIX es caracteritza per la demolició 

de les muralles, la creació de nous barris i l’arribada del ferrocarril. Però és en el 

segle XX quan la intensificació de les activitats secundària i terciària, la seua 

consolidació com a centre de serveis i el desenvolupament turístic provoquen el 

desenvolupament actual de la ciutat. 

 

     Els moviments migratoris a la província d’Alacant han seguit durant les 

últimes dècades tres direccions diferents: a mitjans de la dècada dels cinquanta 

l’emigració és interior i va del camp a la ciutat, dirigida a altres regions de 

l’Estat espanyol (Valero, 1992). 

 

     Els anys vuitanta el model migratori a la província ve motivat exclusivament 

pel desenvolupament del turisme litoral. En aquesta etapa els censos municipals 

de la franja costera alacantina continua experimentant notables increments, 

arribant a ser superiors al 3% anual. Aquest increment de població és causat per 

la immigració interior i comença a tenir importància la migració exterior. Es 

distingeixen tres grups: els retornats espanyols, els estrangers procedents de 

l’Europa occidental i els immigrats procedents de països del Tercer Món 

(llatinoamericans, magrebins i subsaharians), (Valero, 1992). 

 



 

     Cal tenir en compte que a Alacant la immigració europea sempre ha segut 

important, però no es pot considerar immigració econòmica, es tracta més bé de 

jubilats o professionals qualificats, majoritàriament. 

 

     Pel que fa a l’habitatge, l’auge econòmic i del sector de la construcció s’ha 

traduït en l’augment de l’habitatge de promoció privada, el descens de 

l’habitatge protegit i l’escassa rehabilitació d’edificis (Díaz i Lourés, 2004). 

 

     Respecte a l’evolució de la població a la ciutat d’Alacant, mentre que la 

població nacional creix de manera molt moderada, la població estrangera 

augmenta de manera progressiva, sobretot a partir del 2001 a les estadístiques 

oficials. I per tant, hi ha una disminució en el volum de població nacional i un 

augment en la proporció de població estrangera. En aquest augment afecten de 

manera considerable els processos de regularització (2000-2001) i de 

reagrupació familiar. Aquest increment és més pronunciat en la població 

estrangera no comunitària.  

 

     En l’evolució de la població estrangera no comunitària segons el continent de 

procedència destaca l’increment del col·lectiu llatinoamericà en primer lloc, 

l’africà, el d’Europa de l’est i l’asiàtic respectivament.  

 

     Cal tenir en compte l’existència d’una important bossa de persones 

immigrades sense papers que no es comptabilitzen a les estadístiques oficials. 

Però a la ciutat cada vegada es fa més visible l’existència del col·lectiu 

subsaharià sense papers que viuen de la venda ambulant (activitat criminalitzada 

i perseguida pels cossos policials) i no tenen cap recurs més que l’acollida que 

els puguen oferir els seus compatriotes. Cal destacar la fràgil situació d’aquestes 

persones, tant pel que fa a la salut (desnutrició, deshidratació, esgotament, 

pneumònia, malalties mentals) com els recursos dels quals disposen 

(abandonament de les administracions públiques i manca de recursos d’acollida i 

integració).   



 

     Pel que fa al perfil socioeconòmic de la població immigrada no comunitària a 

la ciutat d’Alacant, ressalten els següents trets (segons el Padró municipal 

d’habitants de 2005 i el Cens de població i habitatges de 2001): 

 

 Es tracta de població jove, en edat laboral i reproductiva. 

 

 Augmenta la població femenina malgrat que hi ha una gran diferència 

segons la nacionalitat. 

 

 Majoritàriament soltera. 

 

 Amb estudis de primer grau. 

  

 Està afiliada al Règim General, Agrari i de la Llar. 

 

 El 40,11% de la població viu a llars de quatre i cinc adults o més, amb o 

sense menors. Dada que evidencia l’amuntegament a l’habitatge. 

 

 Podem parlar de població immigrada assentada, ja que la majoria resideix 

a la ciutat fa quatre o cinc anys. 

 

 Respecte a la distribució residencial del col·lectiu immigrat a la ciutat 

d’Alacant (2005), podem dir que malgrat que la majoria de població 

immigrada viu a barris marginals i degradats, també es distribueix per la 

resta de barris sobretot, des del centre cap a la perifèria nord-est de la 

ciutat. Ja que la majoria de barris tenen com a primera procedència 

immigrats d’Amèrica del sud o d’Àfrica, concretament de Colòmbia, 

Equador, l’Argentina, el Marroc i Algèria, la qual cosa significa que es 

tracta clarament d’immigrats econòmics majoritàriament. 

 



 

     Com a conclusió podem dir que hi ha una clara concentració de població 

immigrada a determinats barris marginals i zones molt degradades, ja que el barri 

de la ciutat que concentra major nombre de població estrangera es tracta de Mare 

de Déu del Remei i destaca, en tercer lloc Joan XXIII (Padró municipal 

d’habitants 2005). Per tant es confirma la primera hipòtesi plantejada a la 

investigació: la majoria de la població immigrada està segregada residencialment 

i viu a barris marginals a la ciutat d’Alacant. 

 

     Però també hi ha una dispersió residencial de la població immigrada no 

comunitària a la ciutat, ja que el segon barri amb més població estrangera 

extracomunitària és Carolines Altes, situat entre la perifèria i el centre, on pot 

influir el fet que els barris tenen zones ben diferenciades i que hi ha diversitat 

dintre d’aquest col·lectiu pel que fa a l’status econòmic i social (Padró municipal 

d’habitants 2005). 

 

     La majoria de la població immigrada a la ciutat viu de lloguer, encara que 

alguns estan comprant habitatge són una minoria. La majoria, generalment, viu a 

habitacions rellogades i es tracta sobretot de solters, d’una banda. D’altra banda, 

les famílies, sol viure més d’una família en un habitatge. 

 

     Sorgeix un mercat submergit de l’habitatge, entre particulars, on els beneficis 

es guanyen a costa del desconeixement i la dificultat d’accés a l’habitatge del 

col·lectiu immigrat.  

 

     Aquest mercat submergit de l’habitatge es podria controlar per les institucions 

municipals, aplicant mesures que eviten aquestes pràctiques. 

 

     Pel que fa a les condicions d’habitabilitat, el problema d’apilament és 

considerable, la majoria viu a barris pocs accessibles, a pisos elevats sense 

ascensor, tenen els serveis mínims (aigua, llum, estés telefònic) però no tenen 

accés a altres equipaments com aigua calenta central, garatge, gas o ascensor. A 



 

més a més, la gran majoria de les persones entrevistades, tant els professionals 

com les persones immigrades reconeixen el diferencial existent entre l’habitatge 

de la resta de la població i el de la població immigrada. Aquest diferencial 

suposa que la població immigrada viu a les zones on no vol viure la població 

autòctona i als pisos més vells i en pitjors condicions. Amb això es confirma la 

hipòtesi que en general la població immigrada viu en unes condicions 

d’habitabilitat més precàries que la resta de la població, sempre tenint en compte 

que dintre del col·lectiu immigrat hi ha diferents situacions econòmiques i 

socials. 

 

     Finalment, resulta preocupant l’existència, cada vegada major, de població 

immigrada sense sostre o l’infrahabitatge dels sense papers. Algunes de les 

persones immigrades entrevistades reconeixen l’existència d’edificis en runes 

(que estan per a enderrocar), al centre de la ciutat, on s’amunteguen persones 

immigrades sense papers (majoritàriament venedors ambulants d’origen africà, 

però també xinesos i sudamericans), en unes condicions infrahumanes, per les 

quals paguen preus abusius.  

 

     Determinades circumstàncies fan que el col·lectiu immigrat siga vulnerable a 

quedar-se sense sostre o haver de viure en condicions infrahumanes, com és en la 

seua arribada o si estan a l’atur molt de temps (destaca l’elevada taxa d’atur entre 

la població immigrada). Per tant, això implica la necessitat de recursos d’acollida 

i recursos socials que atenguen les situacions de risc d’exclusió social per a 

evitar els sense sostre dintre del col·lectiu immigrat.  

 

     Així es confirma la segona hipòtesi plantejada a la investigació: la majoria de 

la població immigrada té unes condicions d’habitabilitat més precàries que la 

resta de la població a la ciutat d’Alacant. 

 

     La situació legal i laboral de la persona immigrada determina l’accés a 

l’habitatge i podríem dir que les dificultats són diverses. El primer obstacle és 



 

aconseguir els papers, sense els quals no pots treballar ni obrir un compte corrent 

(solament a Cajamar), el segon obstacle seria tenir un contracte de treball fix 

amb una nòmina suficient i haver cotitzat com a mínim un any a la seguretat 

social. Però, a més a més, els abusos són molt freqüents tant a l’habitatge 

(arrendataris i immobiliàries) com al treball (contractadors, encarregats) i a 

l’àmbit legal (advocats, administració pública, policia), no hi ha una convivència 

veïnal i es detecta un problema de convivència entre el col·lectiu immigrat i el 

col·lectiu gitano a Joan XXIII i Mare de Déu del Remei.  

 

     Pel que fa a la relació amb els veïns, no hi ha conflicte generalitzat però 

tampoc hi ha convivència. També es confirma, així, la tercera hipòtesi: la 

població immigrada té greus dificultats per a accedir a l’habitatge, cosa que 

dificulta la seua integració social. 

 

     A més a més, hi ha escassesa d’habitatge de lloguer, elevats preus, 

amuntegament, discriminació (preus i exigències), explotació de la banda de les 

immobiliàries i els serveis municipals són inexistents o insuficients. 

 

     La immigració ha generat una nova demanda d’habitatge que agreuja més 

encara el problema estructural d’accés. El col·lectiu immigrat presenta una 

problemàtica diferencial a causa dels problemes legals, econòmics i d’integració 

social (discriminació). La qüestió de la ciutadania i la irregularitat és un dels 

principals factors d’exclusió social. 

 

     Les mesures proposades tant pels professionals com per les persones 

immigrades van encaminades a la intervenció de l’Ajuntament en la informació, 

assessorament i mediació en general amb la col·laboració de les diferents ONG 

que els atenen (Cear, Creu Roja, Alacant Acull, Càritas). 

 

     Caldria traure pisos que estan buits en lloguer i mitjançar per a superar la 

barrera de la desconfiança dels arrendataris, controlant així les garanties 



 

d’habitabilitat i els preus de l’habitatge (de compra i lloguer). A més a més, 

l’Ajuntament hauria de construir habitatge de protecció oficial, rehabilitar cases 

velles i estimular ajudes per a l’accés a l’habitatge. 

 

     Una altra mesura imprescindible són campanyes de sensibilització i 

apropament de la població immigrada i autòctona (cinquena hipòtesi). Està 

generalitzada la idea que és l’immigrat el que s’ha d’integrar a la societat 

d’acollida, però la integració ha de ser mútua. El rebuig de la població autòctona 

i els constants abusos creen desconfiança entre la població immigrada i 

reaccionen protegint-se entre els seus compatriotes i aïllant-se de la societat.  

 

     La població autòctona veu l’immigrant com un competidor pels recursos que 

hi ha i, per tant, la millor manera de trencar amb aquesta idea seria ampliar les 

polítiques socials i de benestar per a tota la població (habitatge, sanitat, educació, 

ocupació). 

 

     D’altra banda, també s’haurien de prendre mesures que garantisquen igualtat 

de condicions en l’accés a la propietat de l’habitatge. Així caldria flexibilitzar els 

requisits per a concedir crèdits a la població immigrada, concedint hipoteques en 

igualtat de condicions i ampliar les ajudes a l’habitatge perquè la població 

immigrada tinga un major accés, ja que molts no poden demanar ajudes perquè 

tenen la hipoteca a financeres estrangeres (City Bank, per exemple). 

 

     A l’Estat espanyol no hi ha una política d’habitatge per a la població 

immigrada; l’únic que existeix és la mediació i algunes ONG i associacions que 

tenen pisos d’acollida temporal per a persones immigrades. Però els recursos són 

escassos i insuficients.  

 

     Pel que fa als serveis socials municipals, l’accés del col·lectiu immigrat a 

aquestos i a ajudes socials és molt limitat. En primer lloc, pel desconeixement i 

en segon lloc, perquè a la realitat està generalitzada la idea, fins i tot entre els 



 

mateixos treballadors socials, que hi ha poc recursos i són, preferentment, per a 

la població autòctona, excloent així al col·lectiu immigrat més vulnerable i 

necessitat. En segon lloc, la falta d’adaptació dels serveis socials municipals a la 

nova realitat multicultural, a les necessitats de tota la població, independentment 

de la seua situació legal i de la seua nacionalitat. 

 

     Per a poder facilitar l’accés a l’habitatge del col·lectiu immigrat caldria 

implantar una política d’immigració que gestione de manera adequada la 

integració social de la població immigrada a tots els àmbits. No hem d’oblidar 

que un dels principals obstacles per a accedir a l’habitatge és, en primer lloc, la 

situació legal (obtenció del permís de residència i de treball) , en segon lloc, la 

segregació laboral i, en tercer lloc, el rebuig social. Així, és necessària una 

intervenció més enllà de l’habitatge, més general que afavorisca la integració 

social i l’accés als recursos bàsics de la població immigrada i eradique la 

discriminació (abusos, estafes, explotació laboral...). 

 

     Per tant, falta una gestió política integral de la immigració, és a dir, una gestió 

completa que abaste tots els àmbits corresponents (acollida, regularització, 

ocupació, habitatge, formació, sanitat), ja que els recursos i les polítiques que hi 

ha són insuficients i poc eficaces, confirmant-se així la quarta hipòtesi. Però a 

més a més, ha de ser una política que afavorisca la integració social i la 

sensibilització de la població autòctona de manera que respecte i accepte al 

col·lectiu immigrat com a ciutadans de ple dret. Per a la qual cosa seria 

imprescindible la igualtat de drets entre població immigrada i resident, és a dir, 

la concessió dels drets de ciutadania per a la població immigrada.  

 

     L’anàlisi de la realitat i l’estudi de casos, sobre tot a l’àmbit local, visualitzen 

un fenomen complex, multidimensional i heterogeni, que cal anar gestionant i 

prendre mesures segons les necessitats dels diferents col·lectius i multiplicitat de 

situacions. 

 



 

     Però la integració no s’ha d’entendre com assimilació cultural, sinó com la 

creació d’una societat intercultural, plural i igualitària entre els diferents 

col·lectius. Per això caldria un pacte social entre la ciutadania i els agents polítics 

i socials, on l’administració local té un paper clau i ha de començar a dissenyar i 

crear recursos i polítiques d’acollida i integració que s’adapten a les necessitats 

actuals segons de la població, tant resident com immigrada. 

 

     Les institucions públiques tenen l’obligació d’oferir suficients serveis públics 

per a tota la població per igual. La població immigrada té dificultats d’accés als 

serveis públics i, per tant, necessita una atenció especialitzada per a poder-la 

incloure als serveis generals en igualtat de condicions que la resta de la població. 

No es tracta de crear serveis diferenciats per a població immigrada i resident, 

sinó de canalitzar la població immigrada als serveis generals (mediació). Malgrat 

que de vegades cal crear serveis específics per a la població immigrada, no ha de 

ser una pràctica generalitzada socialment, sinó una mesura necessària i 

imprescindible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2 La gestió de la immigració: propostes i polítiques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.2.1 Integració i polítiques d’immigració 

     Les polítiques públiques en matèria d’immigració són reduïdes o 

inexistents, desordenades, incompletes i, sovint, amb perspectives equivocades. 

La manca d’una política d’immigració i integral d’integració per a la població 

immigrada fa que siga una de les mesures imprescindibles per a afavorir tant la 

integració social com l’accés a l’habitatge i els recursos bàsics (educació, 

treball, sanitat), ja que la desigualtat de drets entre població immigrada i 

autòctona és un dels factors clau de discriminació i d’exclusió (civil, laboral, 

econòmica, social, cultural). 

 

     Solé defineix el concepte d’integració com “un procés a través del qual es 

produeix gradualment la interpenetració (en termes i pla potencial d’igualtat) 

d’elements socioeconòmics (inserció i mobilitat en l’estructura ocupacional), 

culturals (lingüístics, simbòlics, institucional) i de participació electoral, entre 

l’exogrup i l’endogrup o grup minoritari establits en un territori comú, 

configurant una unitat de població (amb elements propis de cultura com la 

llengua), que comparteix una mateixa identitat que els distingeix d’altres unitats 

de població o grups” (Solé, 1997: 40). 

 

Segons l’autora, “la integració de la població immigrada fluctuarà entre la 

integració social i la integració cultural. Però és en el procés d’inserció en 

l’estructura ocupacional on es produeix la seua integració, mentre que 

difícilment es pot parlar de procés d’aculturació o acomodació i acceptació de les 

condicions de vida, costums, valors i símbols de la societat receptora” (Solé, 

1997: 41). 

 

     Evidentment, no totes les persones immigrades provenen de la mateixa 

cultura i, per tant, aquells que més facilitats tenen per a integrar-se són els més 

propers culturalment, que en aquest cas seria el col·lectiu llatinoamericà. Ara bé, 

això no vol dir que la resta de col·lectius siguen inintegrables o que comporten 

un perill social o cultural, sinó que s’han de prendre mesures específiques per a 



 

poder atendre tota la població per igual i evitar l’exclusió dels col·lectius més 

vulnerables.  

 

     Altres autors parlen d’acomodació, s’ha d’acomodar a la nova realitat 

multicultural tant la població autòctona com la immigrada, de manera que 

s’arribe a un contracte social (Zapata, 2004). S'ha generalitzat la idea que la 

població immigrada és la que ha d’acatar les normes i costums d’ací, però la 

població autòctona també s’ha d’acomodar a la nova realitat de manera que 

reconega la població immigrada com a ciutadans de ple dret. 

 

     La diversitat dels corrents migratoris provoca una gran heterogeneïtat en la 

població estrangera. Si la integració no ha de plantejar greus dificultats per a 

individus que posseeixen una qualificació elevada, està molt menys assegurada 

per als immigrats més desafavorits. L’experiència d’alguns països europeus 

mostra que mesures de tipus jurídic i administratiu sobre l’estatut dels estrangers 

i les seues condicions d’estada, no són suficients per a garantir la seua integració. 

Tenir en compte a aquesta població en la política general de l’Estat (condicions 

de treball, allotjament, educació...) resulta indispensable. Això exigeix a l’Estat 

espanyol un millor coneixement d’aquestes poblacions (Izquierdo, 1992). 

 

     L’àmbit de les polítiques socials d’intervenció amb immigrats el trobem en 

una posició subordinada, actuant amb mesures parcials i criteris erràtics, la major 

part de dels Estats europeus no han segut capaços d’integrar les diferències 

socials i culturals dels col·lectius immigrats en les societats receptores. La seua 

diversitat cultural tampoc ha sigut integrada en el bagatge de la cultura pública, 

més enllà de la presència simbòlica de manifestacions folklòriques. L’exemple 

de l’Estat espanyol, on els actors socials, principalment ONG i sindicats, presten 

serveis en règim de subsidiarietat al col·lectiu immigrat a causa de la manca de 

polítiques públiques. Això evidencia la parcialitat i descoordinació de les accions 

desenvolupades en aquest àmbit. A més a més, cal assenyalar la desorientació 

existent, ja que s’impliquen excessivament en la prestació de serveis o 



 

programes a curt termini, i manca una reflexió profunda al voltant de les 

estratègies que a mitjà i llarg termini puguen portar a la plena integració social 

de les persones immigrades (Ruiz, 2001). 

 

     L’única resposta viable a la polarització urbana, segons Wacquant (2001), 

seria la reconstrucció de l’Estat del benestar que adapte la seua estructura i 

polítiques a les condicions econòmiques i socials emergents (salari de ciutadania 

o subsidi que done cobertura social sense condicions). 

 

     Segons Zapata, en l’actualitat a l’Estat espanyol el factor més important de 

canvi social és la immigració, i cal debatre com gestionar el procés. L’autor 

proposa la teoria de l’acomodació, entesa com el mínim marc de referència que 

permeta als actors cooperar entre ells en el procés de definició d’un marc 

institucional. Unes comprensions compartides sobre les principals qüestions i 

sistemes de prioritats relacionades amb les polítiques d’immigració. Però on 

s’han d’acomodar tant la població immigrada com l’autòctona, referint-se a 

l’establiment de relacions verticals en el marc de les nostres institucions 

públiques (Zapara, 2004). 

 

Una política d’acomodació implicaria: 1) Consens polític; 2) Han de ser 

polítiques pragmàtiques; 3) Ha d’implicar absència de discriminació; 4) 

L’objectiu bàsic és que els immigrats i els autòctons se senten autònoms; 5) Ha 

d’apuntar a la subjectivitat de les persones. És a dir, en última instància, els que 

han de dir si estan acomodats o no són els immigrats i els autòctons; 6) Es 

justifica amb arguments imparcials, és a dir, que els principis que la legitimen 

una política han de poder ser acceptats per tots, els immigrats i la resta de la 

població; 7) Suposa la gestió d’identitats culturals, suposa negociació entre 

diferents comunitats (Zapata, 2004). 

 

“Un immigrant i un autòcton estan acomodats quan no tenen necessitat de 

justificar les tensions i els conflictes que tenen al relacionar-se entre ells a les 



 

diferents esferes públiques per qüestions vinculades amb la seua nacionalitat, 

color de la pell, condició jurídica, o per considerar que s’afavoreix més a uns que 

a altres. En definitiva, l’objectiu últim d’una política d’acomodació és que la 

diferència  entre  immigrats  i  autòctons  no  tinga  un  significat  social i polític”   

( Zapata, 2004: 17). 

 

     D’acord amb Zapata (2004) és important localitzar les zones de contacte i les 

zones de conflicte per a poder previndre i actuar davant qualsevol conflicte i, 

sobretot, no deixar que les situacions conflictives arriben a extremar-se. 

 

     Per a Pajares, la integració de la població immigrada i la lluita contra el 

racisme és, sobre tot, un procés que ha de basar-se en la igualtat de drets, ja que a 

mesura que els drets de les persones immigrades es van equiparant, s’eliminaran 

aspectes claus de la seua inferiorització i resultarà més fàcil combatre qualsevol 

situació de discriminació o expressió de xenofòbia. A més a més, es podrà 

abordar en millors condicions qualsevol conflicte que puga sorgir en el terreny 

de les pautes culturals (Pajares, 1999). 

 

     De Lucas i Torres (2002: 70-71)) argumenten que de la concepció 

d’integració definida, del seu caràcter multidimensional i de les fronteres i 

obstacles es deriven tres constatacions: 

 

1. La integració perquè siga una realitat, i tinga uns mínims de qualitat 

democràtica, afecta moltes de les bases de l’actual contracte social, entre 

altres a les tendències socioeconòmiques, els criteris de ciutadania i de 

funcionament de la llar pública, els factors de cohesió i identitat social 

comuna, així com la gestió d’una diferència creixent. 

 

2. Sovint es parla dels problemes que ens planteja la immigració. La 

necessitat de reescriure el contracte social no ens ve imposada per la 

presència d’immigrants sinó pels problemes i limitacions que manifesta 



 

el nostre funcionament social. La precarització socioeconòmica dels 

sectors més dèbils i amb menys recursos en una societat més competitiva, 

l’augment del risc d’exclusió per a aquestos sectors, els diversos 

símptomes de malestar respecte a la identitat i el sentit, la necessitat de 

readequar l’estat-nació i la vella ciutadania als nous temps. 

 

3. Cal concebre un procés d’integració com un procés amb dues bandes. Hi 

ha un esforç, un compliment de drets i obligacions de la banda dels 

immigrants. I cal subratllar la nostra responsabilitat: transformar-nos de 

societat receptora a societat d’acollida. És a dir, que una majoria social 

accepta i incorpora els canvis normatius, d’orientació i funcionament 

econòmic, institucionals i de codi identitari comú que facen possible un 

procés d’integració. 

 

 

     D’acord amb Cachón (2003), de Lucas i Torres (2002) ha arribat l’hora 

d’emprendre la qüestió de la immigració com una qüestió política, amb un debat 

social. Cal gestionar la diversitat cultural, repensar el concepte de ciutadania i 

integrar a la població immigrada. Però l’enfocament hauria de ser diferent a 

l’utilitzat fins ara, donant una visió del que aporta la població immigrada a la 

nostra societat, i no solament com a generadora de problemes. Però aquest debat 

hauria d’abastar la dimensió política i els Drets Humans. 

 

     A partir d’aquestes orientacions polítiques, “la Comissió europea presentà una 

Comunicació al Consell i al Parlament Europeu sobre una política comunitària 

de migració (22 novembre 2000) que introdueix el concepte de ciutadania cívica 

i apunta quatre aspectes clau” (Cachón, 2003: 296-297). 

 

1. L’exclusió social afecta els immigrats de forma excessiva afavorint el 

racisme i la xenofòbia. 

 



 

2. La integració és un procés bidireccional que implica l’adaptació tant de la 

banda de la població immigrada com de la població autòctona. Cal 

promocionar el respecte per les diferències culturals i socials, però també 

el respecte dels drets humans, valorar la diversitat i que la pertinença a la 

societat es basa en una sèrie de drets i responsabilitats per a tots els seus 

membres, nacionals o immigrats. 

 

3. Una política d’integració ha de ser immediata i a llarg termini on 

col·laboren tant la societat d’acollida com els emigrants. Els responsables 

polítics haurien de promoure una política d’integració per a tots els 

nouvinguts, adaptada a les necessitats individuals. 

 

4. Requereix una coordinació a escala nacional i local, i la UE podria 

contribuir desenvolupant una estratègia pedagògica (especialment a 

escala local), i desenvolupar directrius o normes comunes sobre mesures 

d’integració. 

 

 

     Per a poder parlar de política d’immigració cal acceptar uns requisits mínims 

de legitimitat, d’acord amb els principis i regles de l’estat de dret i de la 

democràcia, i, per tant, el reconeixement i garantia dels Drets Humans. No hi ha 

política d’immigració sense tres peces (de Lucas i Torres, 2002: 28). 

 

1. Una gestió legal dels fluxos (no domini o control unilateral), respectuosa 

amb els principis de l’estat de dret, que sembla exigir el reconeixement 

de l’equiparació de drets, més enllà fins i tot dels drets humans bàsics. 

 

2. Un ambiciós programa de codesenvolupament que associe els països de 

recepció amb els països d’origen i transforme a la immigració en un 

factor beneficiós per a aquestes dues parts i per als immigrats, que són els 

principals agents d’aquest procés. 



 

3. Mecanismes, polítiques públiques, d’integració o acomodació. 

 

     El govern de l’Estat espanyol té una oportunitat per a refer un model de 

política d’immigració de manera que recupere el consens social (de Lucas i 

Torres, 2002). 

 

     Les comunitats autònomes i l’administració municipal són una peça clau en la 

política d’immigració. La situació actual és heterogènia i, sobretot, les 

comunitats autònomes no s’han dotat d’instruments propis de gestió o són molt 

recents o insuficients, malgrat que actualment ja hi ha moltes Comunitats 

Autònomes amb polítiques d’immigració pròpies (de Lucas i Torres, 2002).  

 

     Un exemple clar és el del País Valencià, s’acaba de crear la Conselleria 

d’Immigració i Ciutadania i el Govern valencià ja està preparant una llei 

d’Integració de l’Immigrant on s’estableix una diferenciació entre immigrants 

comunitaris i no comunitaris, ja que els no comunitaris hauran de signar un 

contracte d’integració en el qual es comprometen a complir les lleis i a respectar 

els valors i costums valencians. Un contracte que en lloc de facilitar la 

integració, més bé posa obstacles al fer una discriminació negativa (signar un 

paper per complir la llei) de dit col·lectiu. A més a més, una cosa són les normes 

i altra ben distinta les tradicions i costums 

(www.migrantesenlinea.org/www.publico.es). 

 

     Les dades i la realitat fan palesa la necessitat de gestió de la diversitat 

cultural, la necessitat d’elaborar una política d’immigració adequada a les 

necessitats de la nova societat multicultural. A l’estat espanyol tenim una 

política d’estrangeria basada en la llei d’estrangeria, el control de fronteres i el 

control policial que no respecta els drets humans (violència, tortures, agressions 

sexuals i assassinats en els moments de les detencions, deportacions i a les 

fronteres, per les forces de seguretat de l’estat. Podeu consultar els informes 



 

anuals d’Amnistia Internacional, SOS Racisme, Comissió Espanyola d’Ajuda al 

Refugiat o Metges Sense Fronteres).  

 

     Metges Sense Fronteres denuncia que quasi el 25 % de les consultes 

mèdiques fetes entre abril de 2003 i agost de 2005 a Ceuta i Melilla a polissons 

van ser causades per accions de violència directa o indirecta, un 44 % de les 

quals van ser comeses per les forces policials; patiren des de traumatismes fins a 

defuncions (Padilla i Sans, 2005).  

 

     Una política d’immigració implicaria, en primer lloc, com a requisit 

imprescindible, el respecte dels drets humans. Per a fer-ho, caldria, entre altres 

coses, implantar una política d’asil més solidària (som un dels països menys 

solidaris d’Europa), millor servei de rescat i acollida (rescat de pasteres, centres 

d’internament d’immigrants) i mesures que garantisquen els drets de les persones 

immigrades (polissons), sobretot pel que fa a assistència lletrada i de traductors, i 

els centres d’internament on la tortura policial (pallisses amb la porra embolicada 

amb tovalloles mullades per no deixar marca) i la manca de respecte dels drets 

humans més bàsics, com és l’alimentació o l’assistència mèdica (quan hi ha un 

malentès de la banda dels immigrats), és una pràctica habitual, segons les 

persones immigrades entrevistades E.24, E.25 i E.26. També és necessari la 

formació de les forces i cossos de seguretat de l’estat en interculturalitat i drets 

humans, i la penalització de les conductes i agressions xenòfobes i racistes i la 

tortura (CEAR, 2005; Amnistia Internacional, 2005). 

 

     D’altra banda, caldria que el govern espanyol iniciara accions diplomàtiques 

amb el Marroc i Algèria per a exigir el respecte dels drets humans dels immigrats 

subsaharians i la lluita contra el tràfic de persones, on els principals implicats són 

les forces i cossos de seguretat d’Algèria i el Marroc, com asseguren les persones 

immigrades entrevistades E.24, E.25 i E.26. A més a més, la Unió Europea 

hauria de recolzar i propiciar relacions amb el Marroc i Algèria, que faciliten 

l’entesa per a lluitar contra les màfies que trafiquen amb persones i fer respectar 



 

els drets humans de les persones immigrades des de l’Àfrica subsahariana (cada 

dia moren milers de persones immigrades subsaharianes al Marroc i Algèria, 

com relaten les persones immigrades entrevistades E.24, E.25 i E.26). Finalment, 

per a garantir un mínim respecte dels drets humans per a les persones 

immigrades, caldria implantar una política d’acollida.  

 

     Actualment de l’acollida es responsabilitzen ONG i fundacions, com la Creu 

Roja o la Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat, on l’acollida real 

l’assumeixen els propis immigrats que ja estan assentats a l’Estat espanyol, 

perquè aquestes organitzacions, com assenyalen les persones immigrades 

entrevistades E.24, E.25 i E.26, els donen alguna cosa de roba, menjar i un lloc 

per a dormir (sovint precàries) un mes o mes i mig, els que no tenen coneguts es 

queden al carrer, la resta els envien amb algun compatriota que els acull. No hi 

ha suficients recursos d’acollida i caldria un acord del govern central amb les 

autonomies. D’altra banda, els subsaharians que arriben en pastera no són 

tractats mèdicament malgrat trobar-se en una situació de salut molt vulnerable 

(desnutrició, deshidratació, estat de shock, ansietat, depressió, malalties mentals, 

malalties provocades per les dolentes condicions de vida com la pneumònia, i per 

la tortura policial). 

 

     Evidentment una política d’acollida implicaria un centre per als nouvinguts, 

però no amb tutela policial, sinó un centre d’acollida on se’ls facilitara, a banda 

de les necessitats bàsiques (abric, alimentació, un sostre on dormir, atenció 

mèdica), l’aprenentatge de l’idioma i les normes i costums de la societat 

receptora. A més a més, de facilitar una integració laboral i d’habitatge el més 

autònoma possible. 

En segon lloc: 

 

- L’adaptació de les institucions públiques a la nova realitat multicultural, 

però no creant serveis i institucions diferenciades per a les persones 

immigrades, sinó d’una manera integral en les institucions existents, on 



 

s’establisquen relacions d’interculturalitat; és a dir, on l’intercanvi siga 

mutu i no un intercanvi unidireccional. Per tal d’arribar a unes relacions 

d’interculturalitat caldria formar el personal de les institucions públiques 

i privades, que serviria també per a fer més efectiva la integració social 

de la població immigrada. 

 

- La concessió dels drets de ciutadania (polítics, socials, econòmics i 

culturals) a la població estrangera no comunitària. Aquest tema és 

polèmic en el debat polític perquè alguns sectors pensen que caldria 

modificar el concepte tradicional de nacionalitat. Hi ha, però una 

proposta alternativa i molt viable que consistiria a crear la figura del 

resident i concedir-li una sèrie de drets equiparables amb els dels 

nacionals, separant així la ciutadania de la nacionalitat.  

 

Els ciutadans estrangers poden sol·licitar la nacionalitat 

espanyola quan han residit a l’Estat espanyol durant deu anys 

per norma general. Poden obtenir-la aquelles persones que 

resideixen a l’Estat espanyol i disposen d’autorització de 

residència o les persones adoptades per espanyols abans dels 

vint anys. 

 

Però hi ha determinades excepcions que contribueixen a una 

selecció ètnica de la immigració: 

 

· Els asilats polítics: 5 anys. 
 
· Els   naturals   de  països   iberoamericans,  Andorra,   

Filipines,  Guinea    

  Equatorial, Portugal i sefardites: 2 anys. 

 
· Nascuts en territori espanyol o casats amb un nacional: 1 
any. 
 



 

· Aquelles  persones  que  hagen  estat sota  la  tutela, guarda 

o acolliment   

  d’un ciutadà o institució espanyols durant dos anys 

consecutius: 1 any. 

 
· S’han inclòs facilitats per a aquelles persones que tenen 

mare, pare,  

  àvia o avi espanyols. 

 

En altres països europeus, com França, la doble nacionalitat s’aplica 

directament perquè les persones estrangeres puguen mantenir la seua 

nacionalitat originària. Però a l’Estat espanyol excepte els països que 

tenen convenis de doble nacionalitat, que són l’Argentina, Bolívia, Xile, 

Costa Rica, Equador, Hondures, Nicaragua, Paraguai, Perú i República 

Dominicana, la resta de la població estrangera per a obtenir la 

nacionalitat espanyola ha de renunciar a la nacionalitat d’origen. 

 

El segle XXI exigeix una nova forma de fer política i açò suposa que han 

de redefinir-se una sèrie de conceptes polítics que són claus per a 

entendre la nova realitat. Això implicaria la indivisibilitat entre dret de 

sufragi actiu i nacionalitat. Mentre els drets dels éssers humans han anat 

augmentant progressivament, els drets de ciutadania han anat reduint-se. 

On la clau seria el concepte de nacionalitat (Ramiro, 2005). 

 

Si els nacionals de països que formen part de la Unió Europea poden 

votar a les eleccions municipals, sempre que tinguen fixada la residència 

a l’Estat espanyol, sense perdre la nacionalitat. Perquè no poden votar els 

ciutadans de països tercers? 

 

Per tant, s’haurien de proposar altres criteris, diferents de la nacionalitat, 

a l’hora d’adjudicar drets de participació política com el dret de vot 

(Ramiro, 2005). Així eliminaríem la distinció de drets segons la 



 

nacionalitat que implica excloure políticament i socialment al col·lectiu 

immigrat segons la seua condició socioeconòmica, la seua cultura, 

ètnia... que atempta contra els principis bàsics de qualsevol democràcia, 

al convertir-se en una selecció racial que condemna  aquelles persones 

procedents dels països més pobres del món i més diferents pel que fa als 

trets culturals i físics. 

El col·lectiu africà és el més perjudicat en tots els aspectes (el Marroc, 

Algèria, Senegal, Nigèria, Ghana, Mali, Congo, Gàmbia, Camerun...), ja 

que mentre el col·lectiu llatinoamericà pot obtenir la nacionalitat amb dos 

anys de residència, el col·lectiu africà necessita deu anys de residència 

per a obtenir la nacionalitat. A més a més, les diferències culturals, 

físiques i de context migratori fa que hi haja un major rebuig social. 

 

La nova forma de fer política ha de reivindicar el tarannà crític i 

transformador, cap a una societat més justa i igualitària; abandonant-se la 

creença que l’actual societat és la millor possible i la por als riscos de les 

innovacions sociopolítiques (Ramiro, 2005). 

 

-  Caldria aplicar polítiques d’integració en els serveis i recursos bàsics 

(sanitat, habitatge, educació, treball) per a la població immigrada, i 

polítiques de sensibilització per a la població autòctona. Es tracta 

d’afavorir el coneixement i l’intercanvi entre la població autòctona i 

immigrada, de manera que ambdós col·lectius s’acomoden a la nova 

realitat i estiguen igualment reconeguts socialment. 

 

- Codesenvolupament. Implicaria l’establiment de relacions de cooperació 

del Govern espanyol amb els països emissors d'emigrants, de manera que 

aquests puguen desenvolupar-se i les persones puguen viure de manera 

digna al seu país, així com l’establiment d’acords en matèria 

d’immigració (visats, deportacions...) i el benefici mutu de relacions 

bilaterals interculturals. On es facen partícips els immigrats en el 



 

desenvolupament i les transformacions democràtiques dels països 

d’origen. És una via molt important de cooperació (Aubarell, 2004-

2005). 

 

- La voluntat política queda en oblit. Hi influeix de manera decisiva el fet 

que el col·lectiu estranger no comunitari no té representació política, ja 

que no tenen dret de vot, i, per tant, no estan representats políticament ni 

són un mercat electoral per tal que els representants polítics defensen els 

seus interessos. És més, s’utilitza el tema de la immigració electoralment 

i políticament afavorint les actituds xenòfobes i racistes més populistes 

(el cas més clar seria el del Partit Popular, consulteu l'informe anual de 

SOS Racisme, en què hi ha diverses denúncies per fer declaracions 

racistes). 

 

 

     Una política d’immigració per a : 1) facilitar l’accés als recursos bàsics i la 

integració social de la població immigrada; 2) assegurar el respecte del drets 

humans i democràtics: dret a emigrar, a una vida digna, treball, habitatge, salut, 

educació, igualtat d’oportunitats, participació política, reconeixement cultural, 

llibertat; 3) sensibilitzar a la societat i previndre les manifestacions xenòfobes i 

racistes; 4) augmentar l’ajuda de cooperació al desenvolupament però per a 

millorar les condicions de vida del poble, no dels seus governants; 5) establir 

relacions i acords amb tots els països emissors en igualtat de condicions, donant 

prioritat als països més pobres, no als més rentables i semblants físicament i 

culturalment, per evitar una selecció ètnica de la immigració. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

6.2.2 La gestió de la immigració al País Valencià: La ciutat d’Alacant. Una 

proposta de gestió local. 

 

     La guia de recursos per a la població immigrada (vegeu annex) reflecteix la 

manca de coordinació i d’adaptació dels serveis públics tant municipals com 

provincials i autonòmics, a la nova realitat multicultural, provocant una greu 

mancança de recursos. La prova n'és l’atenció que presten diferents ONG, 

associacions i sindicats a la població immigrada que, a més a més, es veuen 

desbordades. Així, hi ha molts llocs on atenen la població immigrada però quasi 

tots tenen els mateixos serveis, de manera que no s’aprofundeix en cap aspecte i 

moltes vegades sorgeixen situacions d’emergència difícils de solucionar o amb 

una manca d’atenció o arbitrarietat legal. Els serveis estan molt diversificats i 

dispersos per la ciutat. 

 

     Pel que fa a la gestió local, a la ciutat d’Alacant, un factor clau és que, d’una 

banda, els serveis socials locals estan dispersos, sectorialitzats i no són 

suficients, és a dir, hi ha un servei d’atenció per a la població immigrada al 

Centre Social 1 i punts de trobada als barris més segregats de la ciutat, que és on 

viu més nombre de població immigrada (Mare de Déu del Remei i Joan XXIII). 

D’una altra banda, la resta d’associacions, ONG i sindicats que atenen la 

població immigrada tenen serveis molt limitats, depenen en gran mesura dels 

voluntaris; no es tracta d’una atenció especialitzada i coordinada; de vegades 

resulta bastant arbitrària.11 
                                                 
11 Un jove africà va patir un vessament cerebral el 2 d’agost de 2005, fou donat d’alta en el 

Servei d'Urgències de l'Hospital General d’Alacant el dia següent, amb la part esquerra del cos 

totalment paralitzada. Ni la Creu Roja, ni el Secretariat Diocesà de Migracions, ni SOS Racisme, 

ni els serveis socials municipals (Centre Social Illa de Cuba), ni Amnistia Internacional, ni el 

CITMI-CITE, ni Alacant Acull, ni Esquerra Unida, tot i ser avisats dels fets ocorreguts i no han 



 

     Els agents socials es troben desorientats i han d’improvisar segons 

l’experiència i els esdeveniments. És per això que cal un Pla Municipal 

d’Integració per a la Població Immigrada, que implicaria la creació d’un Centre 

Municipal d’Acollida i Integració per a la Població Immigrada a la ciutat amb 

personal especialitzat. 

 

     Un fet clau per a poder gestionar correctament la immigració és el 

reconeixement de l’existència d’una estructura ètnica i de classes que es 

reprodueix en la societat, però que també ho fa entre el col·lectiu immigrat i en 

els serveis públics i privats. Els col·lectius més diferents, pel que fa tant als trets 

físics com culturals i amb menys formació, són els més vulnerables.  

 

     En el nostre cas, podríem concretar que el col·lectiu llatinoamericà té més 

facilitats perquè té llaços històrics i culturals amb l’estat espanyol. El 

coneixement de l’idioma facilita molt el desenvolupament social i personal però 

dins del col·lectiu llatinoamericà també hi ha una estructura de classes i ètnica 

segons el país de procedència. No és considerat igual un ciutadà argentí o xilè 

que un ciutadà equatorià o colombià.  

 

     En canvi, el col·lectiu africà, amb menys formació, és el més vulnerable i un 

dels que tenen més dificultats d’inserció social (laboral, d’habitatge) i viu en 

condicions més precàries (immigrats del Magrib i l’Àfrica subsahariana). Caldria 

parar atenció al col·lectiu africà, llatinoamericà, d’Europa de l’est i asiàtic, però 

al segment de població més vulnerable, al que afecta de manera important el 

nivell de formació i el país de procedència (sobretot les persones provinents de 

les zones rurals solen tenir menys formació i recursos). A més a més, cal tenir en 

                                                                                                                                    
fet res. Càritas al començament va prestar-hi ajuda, però actualment se n’ha desentès. El cas fou 

denunciat davant del Síndic de Greuges, el qual telefonà una vegada a l’Hospital interessant-se 

pel seu estat de salut, però no ha fet res més. La Comissió Espanyola d’Ajuda al Refugiat 

(CEAR) ha sigut l’únic organisme que hi ha donat i dóna actualment suport institucional.  



 

compte les condicions d’immigració (immigració subsahariana) i la situació 

jurídica i administrativa. 

 

     També cal ressaltar que la població immigrada desconfia de les institucions 

públiques, que és difícil arribar a la població més vulnerable i que cal prendre 

mesures per a trencar aquestes estructures classistes i ètniques. Cal guanyar-se la 

confiança del col·lectiu immigrat no comunitari i concretar mesures per a poder 

aconseguir una acomodació o integració d’aquest col·lectiu i que siga acceptat 

socialment. 

 

     El col·lectiu estranger és molt divers, aquesta és una característica pròpia dels 

fluxos migratoris actuals tant al País Valencià com a l’Estat espanyol. És 

important tenir en compte els diferents col·lectius segons el país de procedència 

per a conèixer els orígens culturals i socials de les persones immigrades i 

gestionar així la diversitat cultural a la ciutat, ja que conèixer els trets culturals i 

socials de cada col·lectiu pot ajudar en la gestió de la diversitat cultural. 

 

Per exemple, dintre del col·lectiu marroquí està el poble saharahui que viu una 

situació molt delicada i que no es poden comptabilitzar al no fer-se aquestes 

diferenciacions. Un altre exemple seria el col·lectiu de l’Àfrica negra (Senegal, 

Nigèria, Gàmbia, Camerun, Mali, Ghana...), ja que encara que provenen de 

diferents països es dóna una visió homogeneïtzadora sense aprofundir en el 

coneixement dels seus orígens, sense que es produïsca cap intercanvi. 

 

     A més a més, tant l’atenció com les ajudes no han d’anar destinades 

fonamentalment a les famílies, ja que la majoria de població immigrada és 

soltera i jove, i cal tenir-ho en compte tant a l'hora d'elaborar polítiques socials 

com d'atendre aquest col·lectiu. 

 

     També cal tenir en compte que el fet de tenir papers no implica, 

necessàriament, inserció social ni laboral. I, per tant, quasi tots necessiten ajuda. 



 

Una ajuda molt diversificada depenent de la situació de cada individu, amb 

circumstàncies sovint molt precàries, i per a les quals no hi ha recursos o són 

insuficients o inadequats. 

 

     Un altre aspecte fonamental és que per tal de superar la desconfiança del 

col·lectiu immigrat caldria donar-hi un tracte igualitari, amb personal dels països 

d’origen que els atenguen, i una atenció independent de la situació legal que 

tenen. La població immigrada necessita una atenció individual i especialitzada. 

El padró municipal podria ser un bon instrument per a la captació de població 

immigrada, caldria actualitzar-lo contínuament i millorar-lo per tal d’obtenir 

dades elementals per a localitzar població vulnerable; hi ha dos factors clau: el 

país d’origen i el nivell de formació. A través d'aquesta informació es podrien 

sol·licitar entrevistes per a ajudar-los a integrar-se en la ciutat. Però aquestes 

dades del padró municipal, i també les dades personals de la població 

immigrada, haurien de ser intransferibles als cossos policials, hauria de ser 

informació reservada i exclusiva per a la gestió de la immigració. Es tracta de 

prevenir i poder actuar en les situacions de risc. 

 

     Pel que fa a les associacions d’immigrants són molt dèbils però caldria 

comptar amb elles i afavorir l’associacionisme dels immigrats per a poder 

intercanviar punts de vista i apropar-se a la seua realitat. 

 

     Les dades manifesten una tendència a l’augment del fluxos migratoris i, per 

tant, és important gestionar la diversitat cultural, la immigració, tenint en compte 

les condicions d’emigració de cada col·lectiu, de manera que els veïns i les 

veïnes d’Alacant gaudisquen d’una ciutat democràtica i plural independentment 

de la seua procedència o situació socioeconòmica. 

 

     Les associacions, ONG i sindicats que atenen la població immigrada a la 

ciutat tenen un paper de suport, de serveis extres, però no el paper de gestionar la 



 

diversitat cultural a la ciutat. És per això que cal una gestió municipal pública 

especialitzada. 

 

     El Pla d’Integració per a la Població Immigrada consistiria en una campanya 

per a la població autòctona de sensibilització i de lluita contra el racisme i la 

xenofòbia. Una altra campanya d’informació dels serveis de la ciutat per a la 

població immigrada i els drets i deures que tenen com a ciutadans. I la creació 

del Centre d’Acollida i Integració per a la Població Immigrada (CAIPI). 

 

     El CAIPI tindria la funció de gestionar la immigració a la ciutat, d’acollir i 

facilitar la integració de la població nouvinguda, però sense crear serveis 

específics per a la població immigrada, sinó que faria de filtre per a desviar els 

casos als serveis públics adequats i facilitaria mediadors, traductors i intèrprets, i 

també el seguiment dels casos. Així mateix, de redactar una memòria anual amb 

els aspectes més rellevants de la gestió local, la integració de la població 

immigrada i autòctona i propostes de millora. 

 

     Finalment, cal tenir en compte que el col·lectiu immigrat necessita 

acompanyament i cal planificar la disponibilitat de suficient personal. 

 

El CAIPI hauria de tenir els departaments següents: 

 

1. Departament d’Acollida. S’encarregaria d’informar, assessorar i facilitar 

recursos bàsics. És necessari que dispose de personal que parle anglès, francès i 

àrab. Hauria de donar informació bàsica de la cultura de la societat d’acollida, els 

costums, l’organització política i administrativa, l’accés als serveis socials bàsics 

(sanitat, educació, habitatge, treball) i els drets i deures que tenen com a 

ciutadans. També hauria de tenir un telèfon d’assistència les 24 hores. Per al 

departament d’acollida seria imprescindible comptar amb una casa d’acollida on 

poder allotjar a les persones immigrades que acaben d’arribar i no tenen 

habitatge. 



 

 

2. Departament d’Atenció Social. S’ocuparia d’atendre els casos que necessiten 

assistència social i derivar-los als serveis públics, mitjançar i fer-ne un seguiment 

(accés a ajudes, educació, sanitat, habitatge...). Aquest departament hauria de 

tenir una àrea especialitzada en l’atenció als menors no acompanyats i una altra 

en l’atenció a les dones immigrades que pateixen violència de gènere. 

 

3. Departament Jurídic. S’encarregaria de tramitar permisos de residència i 

treball, asil i refugi, convalidació de títols, reagrupament familiar, contingents 

anuals, autorització de tornada, catàleg d’ocupacions de difícil cobertura, 

nacionalitat i totes les tramitacions que necessiten. A més, disposaria d’una 

oficina de denúncies contra les agressions racistes i el tracte discriminatori, amb 

un telèfon de guàrdia per a emergències les 24 hores. 

 

4. Departament d’Inserció Laboral. Borsa de treball de persones que tenen 

dificultats d’inserció laboral, contactes amb empreses i mediació amb el Servef, 

orientació i assessorament en la recerca de treball, una secció de millora de 

l’ocupació per a facilitar l’ascens laboral i social de les persones immigrades;  

 

5. Departament de Formació. Cursos d’alfabetització, llengua, graduat escolar, 

cursos professionals, cursos per a facilitar l’obtenció del carnet de conduir, 

cursos de cultura i civisme. 

 

6. Departament d’Habitatge i Participació Ciutadana. Borsa d’habitatges de 

lloguer; mediació amb arrendataris, immobiliàries i financeres; mesures per a 

afavorir la convivència als barris i projectes per a propiciar la participació social 

i cultural de la població immigrada a la ciutat, en general, no només a 

determinats barris. 

 



 

7. Departament de Sanitat. Oferiria atenció psicològica, mediació amb els 

serveis sanitaris públics, educació per a la salut i gestió dels casos de persones 

immigrades malaltes dependents i en situació de risc. 

  

8. Departament de Mediació, Traducció i Interpretació: la mediació no tracta 

solament dificultats de llengua sinó també d’enteniment i, per tant, seria 

recomanable que els mediadors foren dels països d’origen de la població 

immigrada. Aquest departament s’encarregaria d’oferir mediadors, traductors i 

intèrprets a la resta. 

 

9. Departament d’associacions: Establiria contacte amb les diferents 

associacions d’immigrants i que treballen amb aquest col·lectiu de la ciutat per a 

comparar experiències, intercanviar informació i realitzar activitats conjuntes. 

 

10. Departament de Cultura i Sensibilització: S’encarregaria de les campanyes 

de sensibilització tant per a la població autòctona com per a la immigrada, 

informant la població immigrada dels serveis que tenen a la ciutat i donant-los 

uns coneixements bàsics de la cultura i els costums d’ací; també donant a 

conèixer a la població autòctona les cultures i els països d’origen de les persones 

immigrades. 

 

11. Departament de Codesenvolupament. Tindria la funció d’elaborar projectes 

de codesenvolupament amb els països d’origen de la població immigrada, de 

manera que la població immigrada participe activament junt amb col·lectius i 

associacions autòctones, intentant arribar a acords amb els governs dels països 

que pertoque. L’objectiu primordial de qualsevol projecte ha de ser l’establiment 

de recursos per a la població del país receptor d’ajuda, perquè puguen tenir unes 

condicions de vida dignes i un futur pròsper al seu país d’origen (assistència 

sanitària, alimentació, educació, formació professional, cooperatives agrícoles, 

afavorir la formació d’empreses, millora d’infraestructures, acords comercials...). 

Aquesta tasca és fonamental per a conèixer les necessitats i la realitat social i 



 

econòmica de cada país emissor d’immigrants, on el principals actors han de ser 

les poblacions i els governs destinataris de cada projecte. Aquesta és la millor 

política de control dels fluxos migratoris i podria oferir informació molt valuosa 

(com els orígens de cada col·lectiu) per a poder gestionar adequadament la 

immigració. 

 

12. Departament de Coordinació i Investigació. Tindria dues tasques 

fonamentals: coordinar tots els departaments i, en segon lloc, investigar el procés 

migratori a la ciutat, l’acomodació de la població immigrada i autòctona, així 

com el funcionament del CAIPI i els resultats de la seua tasca. El treball 

investigador és fonamental per a poder avançar i millorar la gestió de la 

immigració a la ciutat. 

 

El CAIPI oferiria suport i assessorament als centres socials, sanitaris, educatius i 

a les institucions públiques i privades que en necessiten, facilitant l’accés als 

serveis públics i als recursos bàsics, així com l’acomodació, la inserció social de 

la població immigrada i el respecte dels drets humans a la ciutat. 

 

Finalment, el CAIPI podria estar subvencionat per l’Ajuntament d’Alacant i la 

Diputació, així podria assessorar els ajuntaments de la província d’Alacant que 

ho sol·liciten. 
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Taula 8.1 
 
Població estrangera no comunitària segons continent de procedència, nivell de formació i sexe a Alacant 2001 
 

                                                 Nivell de formació 

Sexe Continent de 
procedència 

Total Analfabets % Sense 
estudis 

% Primer 
grau 

% Segon 
grau 

% Tercer  
grau 

% 

Àfrica 1.440       97   36,06   175   42,48    453   45,71    628   29,30    87   19,29
Amèrica 2.568     160   59,48   211   51,34    468   47,22 1.386   64,68  343   76,05
Àsia    249       12     4,46     23     5,60      69     6,96    125     5,83    20     4,43
Oceania        2          .      .        .         .        1     0,10        1     0,05       .      . 
Apàtrides        6          .      .       2     0,49         .      .        3     0,14      1     0,22
Total 4.265     269 100   411 100    991 100 2.143 100  451 100 

Homes

%    100         6,30        9,64       23,23       50,25     10,57  
Àfrica    829       86   31,62   107   25,29    239   27,16    349   16,05    48   10,19
Amèrica 3.154     169   62,13   287   67,85    577   65,57 1.722   79,21  399   84,71
Àsia    227       12     4,41     29     6,85      64     7,27    100     4,60    22     4,67
Oceania        3         3     1,10        .         .         .       .        2     0,09      1     0,21
Apàtrides        2         2     0,73        .          .         .       .        1     0,04      1     0,21
Total 4.215     272 100   423 100    880 100 2.174 100  471 100 

Dones 

%    100         6,45      10,03       20,88       51,58     11,17  
Total 8.480     541    834  1.871  4.317   922  Total 
%    100         6,38        9,94       22,06       50,91     10,87  

 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 



 
 

                            Taula 8.2 
 
                            Població estrangera no comunitària segons estat civil a Alacant 2001 
 
 

               Continent de procedència 

Estat civil Total % Àfrica Amèrica Àsia Oceania Apàtrides

Total 8.480 100 2.269 5.722 476     5     8 
Solter 4.583   54,04 1.217 3.158 203     2     3 
Casat 3.194   37,66    907 2.026 255     2     4 
Vidu    215     2,54      42    165     8     0     0 
Separat    282     3,32      53    225     4     0     0     
Divorciat    206     2,43      50    148     6     1     1 

 
                            Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Taula 8.3 
 
Població estrangera no comunitària segons any d’arribada a Alacant, el País Valencià i l’Estat espanyol a Alacant 2001 
 
 

                                                           Any d’arribada 
 Total 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1991- 

1995 
1981- 
1990 

Abans  
de 1980 

Total 8.480 2.122 1.687 1.108 574 354 257 764 754    858 Alacant 
%    100      25,02      19,89      13,07     6,77     4,17     3,03     9,01     8,89      10,12
Total 8.480 2.029 1.692 1.114 567 348 264 787 779    900 País 

Valencià %    100      23,93      19,95      13,14     6,69     4,10     3,11     9,28     9,19      10,61
Total 8.480 1.768 1.594 1.076 589 357 278 901 872 1.045 Estat 

espanyol %    100      20,85      18,80      12,69     6,94     4,21     3,28   10,62   10,28        5,95
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
Taula 8.4 
 
Població estrangera no comunitària segons l’any d’arribada a l’habitatge a Alacant 2001 
 

                                                             
                                                                     Any d’arribada a l’habitatge 

2001 1997 Continent 
de 
 Procedència

Total 
 

2000 1999 1998 
 

1996 1991- 
1995 

1981-
1990 

1971- 
1980 

1961-
1970 

1941-
1960 

Abans 
de 1941 

Total 8.480 3.120 1.511 1.089 576 328 256 507 424 243 67 17 8 
%    100    36,79    17,82      12,84     6,79     3,87     3,02     5,98     5     2,86   0,79   0,20 0,09 
Àfrica 2.269    597    464    420 223 126   93 157 112   53 18   1 5 
Amèrica 5.722 2.425 1.317    573 302 184 133 277 261 184 49 14 3 
Àsia    476      98     62      94   49   18   29   73   45     6   0   2 0 
Oceania        5        0       0        0     1     0     0     0     4     0   0   0 0 
Apàtrides        8        0       2        2     1     0     1     0     2     0   0   0 0 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 



 
 

      Taula 8.5 
 
       Règim de tinença de l’habitatge de la població total segons continent de procedència a Alacant 2001 
 
 

                           Règim de tinença de l’habitatge 

Continent de procedència Total En propietat En lloguer Cedit gratuït  
o a baix preu 
per altra llar o empresa... 

Altra forma

Total 8.480 3.226 4.987   173     94 
%    100      38,04      58,81       2,04       1,11 
Àfrica 2.269 1.037 1.129     66     37 
Amèrica 5.722 1.922 3.656     90     54 
Àsia    476    259    197     17       3 
Oceania        5        4        1        .        . 
Apàtrides        8        4        4        .        . 

 
Europa       274.050 234.694 31.469 5.162 4.924 
%        100         85,64        11,48        1,88        1,80 

 
 
       Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Taula 8.6 
 
Estructura de la llar de la població estrangera no comunitària segons continent de procedència a Alacant 2001 
 
 

                         Continent de procedència 
Estructura de la llar Població total Àfrica Amèrica Àsia Oceania Apàtrides % 
Total 8.480 2.269 5.722 476 5 8 100 
Una dona de 16 a 64 anys    201      50    144     7 . .     2,37 
Un home de 16 a 64 anys    293    132    143   15 . 3     3,45 
Una dona de 65 o més anys      21       1      19     1 . .     0,25 
Un home de 65 o més anys      15       3      10     2 . .     0,18 
Una dona adulta amb un o més menors    155     33    122     . . .     1,83 
Un home adult amb un o més menors      49     20      23     6 . .     0,58 
Dos adults de 16 a 64 anys sense menors    868   226    603   38 1 .   10,23 
Dos adults, un almenys de 65 anys o més, sense 
menors 

   169     29    134     5 . 1     1,99 

Dos adults i un menor    506   111    368   24 3 .     5,97 
Dos adults i dos menors    411   103    280   24 . 4     4,85 
Dos adults i tres o més menors    224     99    111   14 . .     2,64 
Dos adults de 35 anys o més, un de 16 a 34 anys,  
sense menors 

   242     34    192   16 . .     2,85 

Dos adults de 35 anys o més, un de 16 a 34  
anys i un menor 

   183     39    128   16 . .     2,16 

Dos adults de 35 anys o més, un de 16 a 34 
 anys i dos o més menors 

   199     63    135     1 . .     2,35 

Altra llar de dos adults amb o sense menors 1.071   295    732   44 . .   12,63 



 
 

Dos adults de 35 anys o més, dos de 16 a 34 anys, 
sense menors 

   184 
 

    27    141   16 . .     2,17 

Dos adults de 35 anys o més, dos de 16 a 34 anys i 
un menor 
 

     91     16      59   16 . .     1,07 

Dos adults de 35 anys o més, dos de 16 a 34 anys i 
dos o més menors 

   197   68    117   12 . .     2,32 

Altra llar de quatre adults, amb menors o sense    897 240    612   45 . . 
 

  10,58 

Cinc o més adults, amb menors o sense 2.504 680 1.649 174 1 .   29,53 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Taula 8.7 
 
Estat de l’edifici de la població estrangera no comunitària segons continent de procedència a Alacant 2001 
 
 
 
 

                                                   Estat de l’edifici 

Continent de procedència Total Ruïnós % Dolent % 
 

Deficient % Bo % No és 
aplicable

% 

Total 8.544   148 1,73   385   4,51 1.371 16,05 6.576   76,97   64 0,75
Àfrica 2.312     52 2,25   109   4,71    432 18,68 1.699   73,49   20 0,86
Amèrica 5.740     93 1,62   247   0,04    831 14,48 4.525   78,83   44 0,77
Àsia    479       3 0,63     27   5,64    106 22,13    343   71,61     .       .
Oceania        5        .      .        .    .         .         .        5 100     .       .
Apàtrides        8        .      .       2 25        2 25        4   50     .       .
 

 
Continent de procedència Total Ruïnós Dolent Deficient Bo No és aplicable 
Europa 276.036   6.506  11.989  35.848 228.492   1.745 
%        100          2,36           4,34         12,99          82,78          0,63 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Taula 8.8 
 
Altura de l’habitatge de la població estrangera no comunitària segons continent de procedència a Alacant 2001 
 
 

                                                                    
                                                                      Altura de l’habitatge 

Continent de 
procedència 

Total Altura 
    1 

Altura 
    2 

Altura 
    3 

Altura 
    4 

Altura 
    5 

Altura 
    6 

Altura 
    7 

Altura 
    8 

Altura 
    9 

Altura 
10 o superior

Total 8.480 1.035 1.552 1.622 1.446 1.377    659   266 189   64   270 
%    100      12,20      13,30      19,13      17,05      16,24        7,77       3,14     2,23     0,75       3,18 
Àfrica 2.269    342    453    420    397    408    129     38   31     9     42 
Amèrica 5.722    637 1.011 1.089    963    922    480   215 148   51   206 
Àsia    476      54      87    113      83      45      47     13   10     2     22 
Oceania        5         .        1         .        2        2         .        .      .      .        . 
Apàtrides        8        2         .         .        1         .        3        .      .     2        . 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE.



 
 

Taula 8.9 
 
Disponibilitat d’ascensor a l’habitatge de la població estrangera no comunitària segons continent de procedència a Alacant 
2001 

                 

                       Disponibilitat d’ascensor 

Continent de procedència Total Amb 
ascensor

% Sense 
ascensor

% No és 
aplicable

% 

Total 8.544 3.507 41,05 4.973 58,20     64 0,75
Àfrica 2.312    804   9,41 1.488 17,41     20 0,23
Amèrica 5.740 2.485 29,08 3.211 37,58     44 0,51
Àsia    479    210   2,46    269   3,15        .   . 
Oceania        5        3   0,03        2   0,02        .   . 
Apàtrides        8        5   0,06        3   0,03        .   . 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
Taula 8.10 
 
Disponibilitat de porteria a l’habitatge de la població estrangera no comunitària segons continent de procedència a Alacant 
2001 
 
 

                                           Disponibilitat de porteria 

Continent de 
procedència 

Total Solament 
automàtic

% Solament 
encarregat 

% Ambdós % No en 
 té 

% No és 
aplicable 

% 

Total 8.544 6.629 77,59      64 0,75   600   7,02 1.187 13,89    64 0,75 
Àfrica 2.312 1.775 76,77      30 1,30   112   4,84    375 16,22    20 0,86 
Amèrica 5.740 4.460 77,70      34 0,59   457    7,96    745 12,98    44 0,77 
Àsia    479    383   0,80         .       .     29   6,05      67 13,99       .       . 
Oceania        5        5 100         .       .        .    .         .         .       .       . 
Apàtrides        8        6   75         .       .       2 25         .         .       .       . 
 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 



 
 

Taula 8.11 
 
Dimensió de la llar de la població estrangera no comunitària segons continent de procedència a Alacant 2001 
 
 

                                                                    Dimensió de la llar 

Continent de 
procedència 

Total 1 
persona

2 
persones

3 
persones

4 
persones

5 
persones 

6 
persones

7 
persones

8 
persones

9 
persones

10 o 
més 
persones

Total 8.480 530 1.123 1.309 1.480 1.246 959 556 415 279 583 
%    100     6,25      13,24      15,44      17,45      14,69   11,31     6,56     4,89     3,29     6,87 
Àfrica 2.269 186    271    302    357    331 223 191 149   82 177 
Amèrica 5.722 316    804    949 1.028    825 714 319 234 162 371 
Àsia    476   25      46      55      91      89   22   46   32   35   35 
Oceania        5      .        1        3         .        1      .      .      .      .      . 
Apàtrides        8     3        1         .        4         .      .      .      .      .      . 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 2001, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Taula 8.12 
 
Aigua corrent a l’habitatge de la població estrangera no comunitària segons 
continent de procedència a Alacant 2001 
 

                            
                            Aigua corrent 

Continent de 
procedència 

Total Proveïment
públic 

Proveïment
privat 

No té 
aigua 
corrent 
 

No és  
aplicable 

Total  
8.544 

8.264   182     34     64 

%     
100 

     96,72       2,13       
0,40 

      0,75 

Àfrica  
2.312 

2.247     40       5     20 

Amèrica  
5.740 

5.526   141     29     44 

Àsia    479    478       1        .        . 
Oceania        5        5        .        .        . 
Apàtrides        8        8        .        .        . 
 
 
Europa 276.036 236.139 9.685 1.531 1.681 
%        100        85,55        3,51       0,55       0,61 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Taula 8.13 
 
Evacuació d’aigües residuals a l’habitatge de la població estrangera no 
comunitària segons continent de procedència a Alacant 2001 
 
 

            Evacuació d’aigües residuals 
Continent de 
procedència 

Total Clavegueram Altre 
tipus 

No en 
té 

No és 
aplicable 

Total 8.544 6.851 1.535     94     64 
%    100      80,18      

17,97 
      
1,10 

      0,75 

Àfrica 2.312 1.900    371     21     20 
Amèrica 5.740 4.557 1.066     73     44 
Àsia    479    382      97        .        . 
Oceania        5        5         .        .        . 
Apàtrides        8        7        1        .        . 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 
 
 
 
Taula 8.14 
 
Gas a l’habitatge de la població estrangera no comunitària segons continent 
de procedència a Alacant 2001 
 
 

                        Gas 
Continent de procedència Total En té No en té No és aplicable 
Total 8.544 1.992 6.488     64 
%    100      23,31      75,94       0,75 
Àfrica 2.312    462 1.830     20 
Amèrica 5.740 1.421 4.275     44 
Àsia    479    107    372        . 
Oceania        5         .        5        . 
Apàtrides        8        2        6        . 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 
 
 
 
 
 



 
 

Taula 8.15 
 
Aigua calenta central a l’habitatge de la població estrangera no comunitària 
segons continent de procedència a Alacant 2001 
 

      Aigua calenta central 

Continent de procedència Total En té No en té No és  
aplicable 

Total 8.544 1.032 7.448     64 
%     100      12,08      87,17       0,75 
Àfrica 2.312   353 1.939     20 
Amèrica 5.740   640 5.056     44 
Àsia    479     38    441        . 
Oceania        5        .        5        . 
Apàtrides        8        1        7        . 
 
Europa  276.036  35.451 238.904   1.681 
%        100        12,84          86,56          0,61 
 
 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 
 
 
 
Taula 8.16 
 
Línia telefònica a l’habitatge de la població estrangera no comunitària 
segons continent de procedència a Alacant 2001 
 

              Línia telefònica 

Continent de procedència Total En té No en té No és 
aplicable 

Total  8.544 7.802   678     64 
%    100       91,31       7,93       0,75 
Àfrica 2.312 2.092   200     20 
Àsia 5.740 5.248   448     44 
Amèrica    479    451     28        . 
Oceania        5        5        .        . 
Apàtrides        8        6       2        . 
 
Europa 276.036 254.092  20.263    1.681 
        100          92,05           7,34           0,61 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 



 
 

Taula 8.17 
 
Garatge a l’habitatge de la població estrangera no comunitària segons 
continent de procedència a Alacant 2001 
 

                 Garatge 
Continent de procedència Total En té No en té No és 

aplicable 
Total 8.544   332 8.148       64 
%    100       3,88      95,36       0,75 
Àfrica 2.312     91 2.201     20 
Amèrica 5.740   212 5.484     44 
Àsia    479     29    450        . 
Oceania        5       .        5        . 
Apàtrides        8       .        8        . 
 
Europa 276.036  20.640 253.715 1.681 
%        100           7,48          91,91        0,61 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 
 
 
Taula 8.18 
 
Accessibilitat al barri de residència de la població estrangera no 
comunitària segons continent de procedència a Alacant 2001 

 
Accessibilitat al barri 

Continent de procedència Total Accessible No 
accessible

No és 
aplicable 

Total 8.544 1.724 6.756     64 
%    100      20,18      79,07       0,75 
Àfrica 2.312    348 1.944     20 
Amèrica 5.740 1.268 4.428     44 
Àsia    479    103    376        . 
Oceania        5        2        3        . 
Apàtrides        8        3        5        . 
 
Europa 276.036  68.614 205.741 1.681 
%        100         24,86          74,53        0,61 
 
 
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del cens de població i habitatges de 
2001, INE. 



 
 

8.2 ENTREVISTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.1 

Immobiliària: Promokey 

Càrrec: Responsable d’oficina 

Nom i Cognoms: M. del Mar Sánchez  

Data, hora i lloc de l’entrevista: 12-05-2005, 1:20h. C/ Cerdà núm. 54 baix  

 

 

1. Quin tipus de serveis són els que més vos demandan la població 

immigrada? 

 

2. ¿Quins desavantatges financers (finançament, despeses, facilitats...) i 

burocràtics té una persona immigrada respecte a una persona nacional 

que vulga comprar un habitatge? 

 

3. A l’hora de llogar un habitatge, quins són els principals obstacles amb els 

quals es troba una persona immigrada? 

 

4. ¿Quina diferenciació hi ha entre l’habitatge d’una persona immigrada i 

una nacional, en general? (barri, altura, condicions de l’habitatge). 

 

5. Quines mesures s’haurien de prendre perquè la població immigrada 

estiguera en igualtat de condicions al mercat immobiliari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.2 

Immobiliària: Tempocasa 

Càrrec: Assessor immobiliari 

Nom i Cognoms: Antonio Zamarreño 

Data, hora i lloc de l’entrevista: 19-05-2005, 1:00h. C/ General Elizaizin núm. 31 

 

 

1. Quin tipus de serveis són els que més vos demandan la població 

immigrada? 

 

2. ¿Quins desavantatges financers (finançament, despeses, facilitats...) i 

burocràtics té una persona immigrada respecte a una persona nacional que 

vulga comprar un  habitatge? 

 

3. A l’hora de llogar un habitatge, quins són els principals obstacles amb els 

quals es troba una persona immigrada? 

 

4. ¿Quina diferenciació hi ha entre l’habitatge d’una persona immigrada i una  

    nacional, en general? (barri, altura, condicions de l’habitatge). 

 

5. Quines mesures s’haurien de prendre pequè la població immigrada 

estigués en igualtat de condicions al mercat immobiliari? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.3 

Associació: Coordinadora d’Associacions d’Immigrants i AIMA (Associació 

d’Immigrants marroquins d’Alacant). 

Càrrec: Membre de la Coordinadora i Coordinador d’AIMA 

Nom i cognoms: Hicham El Idrisssi 

Data, hora i lloc de l’entrevista: 07-06-2005, 19.30h. Cafeteria Estació 

Autobusos  

 

 

1. Quins creu que són els principals obstacles amb els quals es troba la 

població immigrada a l’hora d’accedir a l’habitatge? Perquè? 

 

2. Quina diria que és la tipologia de l’habitatge de la població immigrada a 

Alacant? 

 

3. Creu que la població immigrada té unes condicions d’habitabilitat molt 

precàries? Per què? 

 

4. Quines conseqüències té l’exclusió residencial i d’habitabilitat en la vida 

de la població immigrada? 

 

5. Hi ha conflictes a les comunitats de veïns o altres associacions de barri? 

Quins? Perquè? 

 

6. Quines mesures pensa que s’haurien de prendre per a millorar la situació? 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.4 

Associació: Creu Roja d’Alacant 

Càrrec: Treballadora social (responsable del programa d’asil i habitatge 

d’emergència per a homes immigrats). 

Nom i cognoms: Rebeca Medina 

Data, hora i lloc de l’entrevista: 24-05-2005, 12.30h. Avinguda Novelda núm. 28 

Alacant 

 

 

1. Quins creu que són els principals obstacles amb els quals es troba la 

població immigrada a l’hora d’accedir a l’habitatge? Per què? 

 

2. Quina diria que és la tipologia de l’habitatge de la població immigrada a  

    Alacant? 

 

3. Creu que la població immigrada té unes condicions d’habitabilitat molt 

precàries? Per què? 

 

4. Quines conseqüències té l’exclusió residencial i d’habitabilitat en la vida 

de la població immigrada? 

 

5. Hi ha conflictes a les comunitats de veïns o altres associacions de barri? 

Quins? Per què? 

 

6. Quines mesures pensa que s’haurien de prendre per a millorar la situació? 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.5 

Associació: Alacant Acull 

Càrrec: Treballadora social  

Nom i cognoms: M. Carmen Hernández 

Data, hora i lloc de l’entrevista: 06-06-2005, 1:00h. C/ Àguila núm. 35  

 

 

1. Quins creu que són els principals obstacles amb els quals es troba la 

població immigrada a l’hora d’accedir a l’habitatge? Per què? 

 

2. Quina diria que és la tipologia de l’habitatge de la població immigrada a  

    Alacant? 

 

3. Creu que la població immigrada té unes condicions d’habitabilitat molt 

precàries? Per què? 

 

4. Quines conseqüències té l’exclusió residencial i d’habitabilitat en la vida 

de la  població immigrada? 

 

5. Hi ha conflictes a les comunitats de veïns o altres associacions de barri? 

Quins? Per què? 

 

6. Quines mesures pensa que s’haurien de prendre per a millorar la situació? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.6 

Associació: Càritas Interparroquial d’Alacant 

Càrrec: Directora 

Nom i cognoms: Lourdes Riquelme 

Data, hora i lloc de l’entrevista: 11-05-2005, 11:00h. C/ Avinguda Aguilera núm. 

55 Alacant 

 

 

1. Quins creu que són els principals obstacles amb els quals es troba la 

població immigrada a l’hora d’accedir a l’habitatge? Per què? 

 

2. Quina diria que és la tipologia de l’habitatge de la població immigrada a  

    Alacant? 

 

3. Creu que la població immigrada té unes condicions d’habitabilitat molt 

precàries?  Per què? 

 

4. Quines conseqüències té l’exclusió residencial i d’habitabilitat en la vida 

de la població immigrada? 

 

5. Hi ha conflictes a les comunitats de veïns o altres associacions de barri? 

Quins? Per què? 

 

6. Quines mesures pensa que s’haurien de prendre per a millorar la situació? 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

E.7    Persona immigrada 1 

Edat: 27 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Equador 

Temps de residència a la ciutat: 6 anys 

Barri de residència: Joan XXIII 

Formació: 2n grau 

Data, hora i lloc: 19-05-2005, 21:00h. Hendrix C/ Garcia Morato, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o 

no, nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. ¿Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir 

a l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un 

immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? 

Per què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.8  Persona immigrada 2 

Edat: 39 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Casat 

País de procedència: Equador 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: 1r grau 

Data, hora i lloc: 29-05-2005, 17:00h. Gelateria Joan XXIII, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

      nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

      immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.9  Persona immigrada 3 

Edat: 39 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Algèria 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Zona Ajuntament 

Formació: 2n grau 

Data, hora i lloc: 30-05-2005, 11:00h. Tenda Zona Ajuntament, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

    nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

    l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

    immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.10  Persona immigrada 4 

Edat: 42 anys  Sexe: Femení 

Estat civil: Soltera 

País de procedència: el Marroc 

Temps de residència a la ciutat: 5 anys 

Barri de residència: Nou Alacant 

Formació: 3r grau 

Data, hora i lloc: 03-06-2005, 18.30h. Cafeteria Residència Nou Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

    nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

    l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

    immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.11  Persona immigrada 5 

Edat: 27 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Parella de fet         

País de procedència: Colòmbia 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Sant Blai 

Formació: 3r grau 

Data, hora i lloc: 04-06-2005, 16:45h. Cafè Di Roma, Plaça Manila, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.12  Persona immigrada 6 

Edat: 38 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Casat 

País de procedència: el Marroc 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Els Àngels 

Formació: 3r grau 

Data, hora i lloc: 10-06-2005, 11.30h. Cafeteria Sant Vicent del Raspeig 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.13  Persona immigrada 7 

Edat: 27 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: el Marroc 

Temps de residència a la ciutat: 3 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: 2n grau 

Data, hora i lloc: 10-06-2005, 18.30h. Cafè Di Roma, Plaça Manila, Alacant  

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

      immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.14  Persona immigrada 8 

Edat: 25 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Casat 

País de procedència: Equador 

Temps de residència a la ciutat: 5 anys 

Barri de residència: Carolines Altes 

Formació: 2n grau 

Data, hora i lloc: 10-06-2005, 20:30h. Domicili particular  

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

      immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus  que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.15  Persona immigrada 9 

Edat: 25 anys  Sexe: Femení 

Estat civil: Soltera 

País de procedència: Colòmbia 

Temps de residència a la ciutat: 6 anys 

Barri de residència: Sant Blai  Formació: 2n grau 

Data, hora i lloc: 14-06-2005, 18:30h. Tenda de productes alimentaris 

Colombians, C/ Garcia Morato, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

       immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.16  Persona immigrada 10 

Edat: 36 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Colòmbia 

Temps de residència a la ciutat: 5 anys 

Barri de residència: Mercat Central  Formació: 2n grau 

Data, hora i lloc: 14-06-2005, 19:15h. Tenda de productes alimentaris 

Colombians, C/ Garcia Morato, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus  que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.17  Persona immigrada 11 

Edat: 32 anys  Sexe: Femení 

Estat civil: Soltera 

País de procedència: Colòmbia 

Temps de residència a la ciutat: 1 any i mig 

Barri de residència: Carolines Baixes  Formació: 1r grau 

Data, hora i lloc: 14-06-2005, 18:00h. Tenda de productes alimentaris 

Colombians, C/ Garcia Morato, Alacant 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.18  Persona immigrada 12 

Edat: 32 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Senegal 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: bàsica 

Data, hora i lloc: 15-11-2006, 18:00h. Domicili particular 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

       l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.19  Persona immigrada 13 

Edat: 30 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Argentina 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: bàsica 

Data, hora i lloc de l’entrevista: 17-05-2007, 19:00h. Plaça Alger 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. ¿Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

      l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus  que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.20  Persona immigrada 14 

Edat: 29 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Argentina 

Temps de residència a la ciutat: 5 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: bàsica 

Data, hora i lloc: 19-05-2007, 20:00h. Plaça Alger 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. ¿Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

      l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.21  Persona immigrada 15 

Edat: 29 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Senegal 

Temps de residència a la ciutat: 5 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: bàsica 

Data, hora i lloc: 20-05-2007, 20:00h. Plaça Alger 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

       l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

       immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

8. Quines mesures penses que s’haurien de prendre per a millorar aquesta 

situació? 



 
 

E.22  Persona immigrada 16 

Edat: 28 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: el Marroc 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: bàsica 

Data, hora i lloc: 21-05-2007, 20:00h. Plaça Alger 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

      nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

       l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

      8. Quines  mesures  penses  que  s’haurien  de  prendre per a millorar aquesta      

      situació? 



 
 

E.23  Persona immigrada 17 

Edat: 32 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Algèria 

Temps de residència a la ciutat: 4 anys 

Barri de residència: Mare de Déu del Remei 

Formació: bàsica 

Data, hora i lloc: 22-05-2007, 20:00h. Plaça Alger 

 

1. Quines són les teues condicions actuals d’habitatge? (si és propietari o no,  

 nombre de persones que hi viuen i condicions d’habitabilitat). 

 

2. Quins són els principals impediments que t’has trobat a l’hora d’accedir a  

 l’habitatge? 

 

3. Has tingut una bona convivència amb els veïns o has tingut problemes? 

 

4. Com veus la convivència, en general, al barri? Hi ha conflictes? 

 

5. Has notat un tracte diferencial pel fet de ser immigrant? Com és aquest 

tracte? 

 

6. Quins creus que són els principals problemes amb els quals es troba un  

 immigrant, en general, a l’hora d’accedir a l’habitatge? 

 

7. Creus que hi ha una diferenciació residencial i de qualitat en l’habitatge 

entre la població immigrada i la resta de la població? Quines diferències? Per 

què creus que es produeixen aquestes diferències? 

 

      8. Quines  mesures  penses  que  s’haurien  de  prendre per a millorar aquesta   

      situació. 



 
 

E.24  Persona immigrada 18 acollida per la Creu Roja 

Edat: 33 anys  Sexe: Masculí 

Estat civil: Solter 

País de procedència: Senegal 

Data i hora: 25-11- 2006, 12.00h. 

 

- No es poden facilitar més dades personals de la persona entrevistada ni el 

lloc de l’entrevista per raons de seguretat, atès que es tracta d’una 

persona immigrada subsahariana “sense papers” que ha fet la travessia en 

pastera. L’entrevista s’ha fet amb l’ajuda d’un mediador-traductor. 

 

1. Perquè decideixes marxar del teu país? 
 
2. Del teu país, on vas en primer lloc? 
 
3. I després? 
 
4. On comença la màfia? 
 
5. On vos duen? 
 
6. Quina quantitat de diners demanen? Qui són els implicats? 
 
7. Quines condicions de vida hi ha? 
 
8. Què fa la policia i la població marroquina? 
 
9. Després què passa? 
 
10. Quan arribeu a Canàries com vos tracten? On aneu?  
 
11. Com és el tracte a la comissaria? I al centre d’internament? 
 
12. Què fa la Creu Roja amb les persones immigrades que traslladen a la 
península? 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
E.25  Persona immigrada 19 acollida per Cear 

Edat: 29 anys 

Sexe: Masculí 

Estat civil: Casat 

País de procedència: Senegal 

Data i hora: 10-04- 2007, 11.00h. 

 

- No es poden facilitar més dades personals de la persona entrevistada ni el 

lloc de l’entrevista per raons de seguretat, atès que es tracta d’una 

persona immigrada subsahariana “sense papers” que ha fet la travessia en 

pastera. L’entrevista s’ha fet amb l’ajuda d’un mediador-traductor. 

 

1. Perquè decideixes marxar del teu país? 
 
2. Del teu país, on vas en primer lloc? 
 
3. I després? 
 
4. On comença la màfia? 
 
5. On vos duen? 
 
6. Quina quantitat de diners demanen? Qui són els implicats? 
 
7. Quines condicions de vida hi ha? 
 
8. Què fa la policia i la població marroquina? 
 
9. Després què passa? 
 
10. Quan arribeu a Canàries com vos tracten? On aneu?  
 
11. Com és el tracte a la comissaria? I al centre d’internament? 
 
12. Què fa Cear (Comissió espanyola d’ajuda al refugiat) amb les persones 

immigrades que traslladen a la península? 

 

 



 
 

E.26  Persona immigrada 20 acollida per la Creu Roja 

Edat: 28 anys 

Sexe: Masculí 

Estat civil: Casat 

País de procedència: Mali 

Data i hora: 11-04- 2007, 18.00h. 

 

- No es poden facilitar més dades personals de la persona entrevistada ni el 

lloc de l’entrevista per raons de seguretat, atès que es tracta d’una 

persona immigrada subsahariana “sense papers” que ha fet la travessia en 

pastera. L’entrevista s’ha fet amb l’ajuda d’un mediador-traductor. 

 

1. Perquè decideixes marxar del teu país? 
 
2. Del teu país, on vas en primer lloc? 
 
3. I després? 
 
4. On comença la màfia? 
 
5. On vos duen? 
 
6. Quina quantitat de diners demanen? Qui són els implicats? 
 
7. Quines condicions de vida hi ha? 
 
8. Què fa la policia i la població marroquina? 
 
9. Després què passa? 
 
10. Quan arribeu a Canàries com vos tracten? On aneu?  
 
11. Com és el tracte a la comissaria? I al centre d’internament? 
 
12. Què fa la Creu Roja amb les persones immigrades que traslladen a la 
península? 
 

 

 



 
 

8.3 GUIA  DE  RECURSOS  SOCIALS  PER  A LA POBLACIÓ  

IMMIGRADA  AL PAÍS VALENCIÀ: 

 

La guia de recursos socials per a la població immigrada al País Valencià és       

fonamental per a poder conèixer els recursos existents i les seus mancances, 

d’una banda. D’altra banda, també resulta imprescindible la comparació de les 

capitals del País Valencià pel que fa als recursos d’acollida i integració 

existents per a la població immigrada. Gandia s’ha inclòs perquè és una ciutat 

on la immigració ha crescut molt i l’Ajuntament té una de les polítiques 

d’immigració local més avançades o desenvolupades. 

 

8.3.1 Alacant 

 

8.3.1.1  Serveis socials municipals 
 

· Atenció en centres socials segons empadronament i domicili. 
 
· Servei d’Atenció a l’Immigrant (SAI) Centre Social 1. 
 
· Allotjament alternatiu: centre d’acollida per a persones sense llar i xarxa 
d’habitatges semitutelats. 
 
· Mediació intercultural: mediació lingüística en els diferents centres 
socials, campanyes divulgatives d’accés als recursos de protecció social, 
assessorament a associacions i grups d’immigrats en la realització de 
projectes o activitats que en fomenten la integració social a Alacant, i 
informació sobre els recursos i serveis específics per a immigrats a la 
ciutat. 
 
· Servei d’Assessorament  en Immigració i Interculturalitat, Centre Social 
1.  
C/ dels Sants Metges, 8. Tel.: 965 20 94 99/ 965 20 95 78. Horari: 
dimecres i divendres de 9.00 a 14.00 h. 
 
· Punt de Trobada Intercultural (PEI). Espai d’informació dels recursos i 
serveis de la ciutat i del barri (habitatge, educació, ocupació, sanitat...), 
de mediació en cas de conflicte provocat per la diferència cultural i 
lingüística i de convivència a través d’activitats que faciliten la trobada 
entre els antics i nous veïns del barri (cursos, tallers, tertúlies...): 
   



 
 

PEI Mare de Déu del Remei. Plaça d’Argel, 5, 2a planta. Tel.: 965 17 82 
12. Horari: dimarts i divendres de 10:30 a 13:00 h, dimecres de 19.00 a 
21.00 h. 
 
PEI Joan XXIII. C/ Baríton Paco Latorre, s/n.  
Tel.: 965 18 45 50/ 965 18 17 42. Horari: dilluns i divendres d’11.00 a 
13.00 h, dimecres de 17.30 a 19.30 h. 
 

- Serveis socials municipals per a col·lectius vulnerables 
 
· Servei de Mediació Laboral: orientació, assessorament i 
acompanyament.  
C/ Pi Sant, 1-A.Tel.: 965 17 57 12. 
 
· Servei de Captació i Mediació d’Habitatges en Règim de Lloguer a 
través dels centres socials municipals. 
 
· Equip d’Eradicació d’Habitatge Precari. C/ Rafael Asín, 12. 
Tel.: 965 25 47 12/ 965 25 47 64. 

 
 

Tipus d’ajudes: 
 
1. Prestacions econòmiques reglades (PER). Subvencions de contingut 
econòmic i de caràcter temporal dirigides a les persones de manera 
individual o a famílies amb mancança de mitjans de subsistència. 
 
2. Ajudes per a cobrir despeses excepcionals d’habitatge o amb greus 
problemes específics que afecten l’autonomia personal, social o 
econòmica i que no puguen resoldre amb mitjans econòmics propis 
(ACP). 
 
3. Ajudes d’acolliment familiar: despeses de manutenció, despeses 
extraordinàries i de disponibilitat. 
 
4. Ajudes temporals per al lloguer d’habitatge individual (famílies 
monoparentals). 
 
 
CENTRES SOCIALS: 

 
· Centre Social 1 

C/ dels Sants Metges, 8. Tel.: 965 20 94 99/ 965 20 95 78. Fax: 965 20      
94 99. A/e: centrosocial.1@alicante-ayto.es 
 
 

 



 
 

· Centre Social 2 
  Centre Social Comunitari Illa de Cuba. C/ Illa de Cuba, 40. 
  Tel.: 965 93 00 39/  965 93 01 86. Fax: 965 93 01 87.  
  A/e: centrosocial.2@alicante-ayto.es 
 
· Centre Social 3  

              C/ Hèrcules, 28-30. Tel.: 965 28 45 65/ 965 28 47 65.  
              Fax: 965 28 44 11. A/e: centrosocial.3@alicante-ayto.es 
              Tallers per a xiquets i adults 
 
            · Centre Social 4 
              C/ del Pi Sant, 1-A. Tel.: 965 17 57 12/ 965 18 27 75/ 965 17 11 32.  
              Fax: 965 17 82 45. A/e: centrosocial.4@alicante-ayto.es 
              Servei de mediació laboral 
 
            · Centre Social 5 
              Centre Social Comunitari Mare de Déu del Carme.  
              C/ Serra de Cavalls, 1. Tel.: 965 17 47 45/ 965 17 52 46. 
              Fax: 965 25 97 14. A/e: centrosocial.5@alicante-atyo.es 
              Programes d’alfabetització 
 
            · Centre Social 6 
              Equip d’eradicació d’habitatge precari. C/ Rafael Asín, 12.  
              Tel.: 965 25 47 12/ 965 25 47 64. Fax: 965 25 97 14 
              Atén famílies en procés de reallotjament incloses en el Pla Municipal  
              d’Intervenció i Eradicació de l’habitatge precari. 
 
           · Centre Social 7 
             C/ Barcelona, 12 (cantonada Arquitecte Vidal). Tel.: 965 98 05 60. 
             Fax: 965 20 81 63. A/e: centrosocial.7@alicante-ayto.es   
             Tallers per a xiquets 
 
 
      8.3.1.2 Associacions, ONG, sindicats i adreces d’interès 
 

- COMISSIÓ ESPANYOLA D’AJUDA AL REFUGIAT (CEAR) 
C/ Rafael Asín, 12-13. Tel.: 966 37 83 28/ 966 37 83 27 
Telèfon de guàrdia per a emergències: 609 57 27 95 
Web: www.cear.es 
Serveis 

      · Àrea de Formació i Ocupació (borsa de treball, cursos professionals,      
        cursos de castellà) 
      · Àrea de Serveis Socials (habitatge, informació i orientació) 
      · Àrea Jurídica 
      · Àrea de Voluntariat 
      · Àrea de Sensibilització 
 



 
 

- ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL I DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOL. PER A COLÒMBIA I IBEROAMÈRICA (ACULCO ): 
C/ Pintor Velázquez, 9, entresòl esq. Tel.: 965 20 06 56/ 657 24 38 69 
A/e: alicante@aculco.org 
Serveis 
·Disposa de personal especialitzat que treballa per promoure la integració 
 sociocultural i la participació ciutadana de la població d’origen 
iberoamericà. 
·Forma part del SAI (Servei d’Assessoria en Immigració i 
Interculturalitat). 
·Atenció primera (informació i assessorament general). 
·Assessoria jurídica (atenció jurídica en anglès i castellà per als socis). 
·Inserció laboral (borsa de treball). 
·Tallers i cursos ( informàtica, idiomes, serveis bancaris, habilitats 
socials,xerrades i conferències). 
·Compra d’habitatge a l’estat espanyol i Colòmbia (assessorament). 
·Assessoria psicològica. 
·Activitats culturals. 
·Cooperació al desenvolupament i codesenvolupament.    

 
- ASSOCIACIÓ DE SOLIDARITAT AMB ELS TREBALLADORS 

IMMIGRANTS (ASTI). SECRETARIAT DIOCESÀ DE MIGRACIÓ 
C/ Doctor Isidoro de Sevilla, s/n (al costat del núm. 1), barri Divina 
Pastora (autobús 04). Tel./ fax : 965 12 74 85. Mòbil: 606 34 76 56. 
A/e: s.d.migración@terra.es 
Serveis 
·Atenció jurídica 
·Atenció social 

 
- ALACANT ACULL  

C/ Águila, 25, 3r (autobús 3). Tel.: 965 11 52 85.  
A/e: alicanteacoge@terra.es 
Serveis 
·Acollida, informació i orientació 
·Atenció social 
·Atenció jurídica 
·Atenció mèdica 
·Integració laboral (borsa de treball) 
·Tallers, cursos i sensibilització 
 

- ASSOCIACIÓ HUMANITÀRIA AMERICANA D’ALACANT 
C/ Enriqueta Elizaizin, 13-D. Tel.: 636 39 58 19/ 965 10 42 08  
A/e: asohma2002@yahoo.es 
Serveis 
·Atenció humanitària 
·Orientació per a accedir als serveis públics 
·Assessoria jurídica 



 
 

·Formació i sensibilització 
 

- CREU ROJA  
Av. Novelda, 28.  
Tel.: 965 25 41 4 (informació general) /965 91 86 74 (atenció estrangers)  
Serveis 
Inserció sociolaboral mitjançant l’agència de col·locació ofereixen 
serveis d’orientació i informació  laboral, suport a l’autocupació i 
microcrèdits i serveis de mediació laboral (av. Comte Lumiares, 3. Tel.: 
965 91 62 51. Fax: 965 91 62 67. A/e: trs.alicantecruzroja.es). 
·Intervenció social en població immigrada: actuacions d’emergència 
 i repartiment d’ajuda humanitària i acollida. 
·Formació 
·Sensibilització 
 

- CÀRITAS 
Av. Aguilera, 55. Tel.: 965 11 49 71/ 965 11 48 36. Fax: 965 11 50 79. 
A/e: caritasalc@terra.es. Web: www.caritasoa.org 
Serveis 
·Acollida 
·Assessoria jurídica 
·Inserció sociolaboral 
·Dona 
 

- CENTRE LOYOLA 
C/ Gravina, 4, 1r 
S’ofereix saló cafeteria com a espai de trobada les vesprades dels 
diumenges de 17.00 a 20.00 h. (cursos de formació). 

 
- MÉDICOS DEL MUNDO 

C/ Sant Carles, 11, baix. 03012 Alacant. Tel.: 965 25 96 30. 
Serveis 
·Accés atenció sanitària primària (targeta sanitària) 
·Educació per a la salut i la prevenció de la sida 
·Mediació intercultural 

 
- CC OO PV, CITMI-CITE 

C/ Cardenal Belluga, 10. Tel.: 965 98 25 83  
Serveis 
·Assessorament jurídic i laboral 
·Formació 

 
- UGT 

C/ Pablo Iglesias, 23. Tel.: 965 14 87 15 
A/e: Alacant-alacanti@pv.ugt.org 
Serveis 
·Informació i orientació 



 
 

·Assessorament jurídic i tramitació de documents 
·Orientació sociolaboral 
 

- CGT 
C/ Sant Carles, 120, 1r. Tel./ Fax: 965 21 67 77. A/e: alacant@cnt.es 
Serveis 
·Assessorament jurídic i laboral 
 

- CNT 
C/ José Reus García, 3, entresòl dreta. Tel.: 965 18 22 11/ 965 17 07 17.  
Fax: 965 16 07 17. A/e: alacant@cgt.es 
 

- AMNISTIA INTERNACIONAL 
Apartat de correus 512.03080 Alacant. A/e: aialicante@jazzfree.com 
Secretariat Estatal. C/ Fernando VI, 8, 1r esq. 28004 Madrid. 
Tel.: 913 10 12 77. A/e: info@es.amnesty.org 
Servei d’assessorament jurídic i denúncies 
S’encarrega de denunciar les agressions contra els drets humans. Publica 
un informe anual d’àmbit estatal. 

 
- CORTS VALENCIANES, EL SÍNDIC DE GREUGES 

C/ Pasqual Blasco, 1. 03001 Alacant. Tel.: 900 21 09 70/ 965 93 75 00  
Web: www.sindicdegreuges.gva.es 
Servei de denúncies i reclamacions 
El Síndic de Greuges és una institució pública que s’encarrega d’actuar 
davant del mal funcionament de les administracions públiques. 

 
- CORTS GENERALS, EL DEFENSOR DEL POBLE 

C/ Eduardo Dato, 31. 28010 Madrid. Tel.: 914 32 79 00 
Web: www.defensordelpueblo.es 
Servei de denúncies i reclamacions 
El Defensor del Poble s’encarrega de garantir els drets dels ciutadans 
(incloent-hi la població immigrada). 

 
- EL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU 
      Web: www.euro-ombudsman.eu.int 

Servei de denúncies i reclamacions 
El Defensor del Poble Europeu investiga les reclamacions relatives a la 
mala administració en l’acció de les institucions i òrgans de la Unió 
Europea. 
 

- OFICINES D’ESTRANGERIA 
Dependència de Treball. C/ Pintor Lorenzo Casanova, 6.  
Tel.: 965 13 47 41.  
Oficina d’Estrangers. C/ Ebenisteria, 4-6. Tel.: 965 01 93 00 
Oficina d'Estrangers (PME). C/ Camp de Mirra (Sant Blai).  
Tel.: 965 25 08 22 



 
 

- CONSOLATS 
Algèria. Av. Eusebi Sempere, 14. Tel.: 965 22 99 44/ 965 22 76 05 
Brasil. C/ Reis Catòlics, 31. Tel.: 965 92 88 52 
Guatemala. C/ Els Àlbers, 24. Sant Joan d’Alacant. Tel.: 965 65 55 94 
Marroc. C/ Duc de Saragossa, 4. Tel.: 965 21 85 20 
Mèxic. Av. Dr. Gadea, 9, entresòl. Tel.: 965 22 93 14 
República Dominicana. C/ A. Lozano, 13-15, 6D. Tel.: 965 14 13 52 
* Els països que no apareixen és perquè tenen els consolats a Madrid, 
Barcelona o Las Palmas (Canàries). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.3.2 València 

 

   8.3.2.1 Serveis socials municipals 
Atenció en centres socials segons l’empadronament i el domicili 
Serveis 
 
·Informació, orientació i assessorament als ciutadans i col·lectius sobre 
els drets i recursos socials existents. 
 
·Ajuda a domicili. Pretén facilitar la permanència de l’individu en el 
seu medi habitual a través de la prestació de serveis de caràcter 
domèstic, social, personal i educatiu. 
 
·Menor. Té com a objectius prevenir les situacions de necessitat, 
marginalitat i d’inadaptació, així com la protecció i assistència del 
menor, oferint-los els recursos necessaris per a un adequat 
desenvolupament físic i psicològic harmònic amb el seu entorn. 
 
·Programes d’atenció i inserció social. Dirigit a famílies amb falta de 
mitjans de subsistència per a donar suport a la seua integració social. 
 
·Cooperació social. L’objectiu és potenciar la vida de la comunitat 
propiciant la participació i fomentant la iniciativa social, 
l’associacionisme i el voluntariat. 

 
Centres Socials: 
 

            Ciutat Vella. C/ Fonda de Morella, 2. Tel.: 963 52 54 78 (ext. 4167). 
Fax: 963 91 87 74. A/e: cmssciutatvella@valencia.es 
 
Sant Marcel·lí. C/ Miquel Català Gomis (advocat), s/n.  
Tel.: 963 52 54 78 (ext. 2865/ 2866). A/e: cmssanmarcelino@valencia.es 
 
Trafalgar. C/ Trafalgar, 34. Tel.: 963 52 54 78 (ext. 2729/ 2730). 
Fax: 963 98 18 30. A/e: cmsstrafalgar@valencia.es 
 
Benimaclet. C/ Sant Esperit, 15. Tel.: 963 52 54 78 (ext. 4380/ 4390).  
Fax: 963 53 99 64. A/e: cmssbenimaclet@valencia.es 
 
Campanar. C/ Gravador Enguídanos, s/n. Tel.: 963 52 54 78 (ext. 2775). 
Fax: 963 49 47 73. A/e: cmsscampanar@valencia.es 
 
Fuensanta. C/ Verge de la Fuensanta, s/n. Tel.: 963 52 54 78 (ext. 4670/ 
4671). Fax: 963 59 93 52. A/e: cmssfuensanta@valencia.es 
 
Malva-rosa. C/. Beato Juan Grande (cantonada Vicent de la Roda), 40.  



 
 

Tel.: 963 52 54 78 (ext. 2570). Fax: 963 56 29 81. 
A/e: cmssmalvarrosa@valencia.es 
 
Natzaret: C/ Parc Natzaret, 94. Tel.: 963 67 55 16. Fax: 963 67 24 60.  
A/e: cmssnazaret@valencia.es 
 
Olivereta: C/ Torres, 4, baix. Tel.: 963 52 54 78 (ext. 4680/ 4681).  
Fax: 963 59 93 91. A/e: cmssolivereta@valencia.es 
Quatre Carreres. C/ Arabista Ambrosio Huici, s/n (darrere Col·legi 
Metges). 
Tel.: 963 52 54 78 (ext. 4080/ 4090). Fax: 963 33 10 73.  
A/e: cmssquatrecarreres@valencia.es 
 
Salvador Allende. C/ Sant Joan de la Penya, 3, 2n. Tel.: 963 52 54 78 
(ext. 4650). Fax: 963 53 99 65. A/e: cmsssalvadorallende@valencia.es 
 
CENTRE DE SUPORT A LA IMMIGRACIÓ (CAI) 
C/ Tomás de Villaroya, 17, baix. Tel.: 963 78 33 92. Fax: 963 36 50 18.  
A/e: cai@valencia.es 
 
El CAI és un recurs especialitzat que complementa la xarxa de serveis 
socials generals en l’àmbit municipal, proporciona suport tècnic en la 
intervenció amb persones immigrades. Atén persones derivades des del 
personal tècnic dels equips socials municipals i presta informació, 
orientació i assessorament a la resta d’entitats de la iniciativa social que 
desenvolupen actuacions amb el col·lectiu immigrat. 
 
Serveis 
 
·Àrea de detecció i seguiment del fenomen migratori: estudi, anàlisi i 
seguiment permanent de l’evolució dels moviments migratoris a la ciutat, 
a través de l’Observatori Municipal del Fenomen de la Immigració. 
 
·Àrea d’informació, orientació i assessorament jurídic. 
 
·Àrea de mediació sociocultural: promoció i potenciació d’intercanvi i 
trobada entre les diferents manifestacions culturals, servei de traducció i 
interpretació. 
 
·Àrea de mediació sociolaboral: relació coordinada amb les entitats 
públiques i privades que desenvolupen actuacions en matèria 
d’informació, orientació laboral i intermediació laboral. A més, manté 
relació amb el Servei d’Ocupació i Promoció de Projectes Emprenedors, 
depenent de la Delegació d’Ocupació, Comerç i Abastiments. 
 
 

 



 
 

    8.3.2.2 Associacions, ONG, sindicats i adreces d’interès 
 

COMISSIÓ ESPANYOLA D’AJUDA AL REFUGIAT (CEAR) 
C/ Francisco Moreno Usedo, 21, baix. Tel.: 963 16 24 77. Fax: 963 44 09 
31. 
A/e: coordval@cear.es Web: www.cear.es 
Serveis 
·Agència de col·locació sense ànim de lucre 
·Atenció social i jurídica d’immigrants i refugiats (asil, habitatge, 
orientació   
sociolaboral, programes de formació) 
·Voluntariat 
·Sensibilització 

 
ASSOCIACIÓ DE REFUGIATS, ASILATS I IMMIGRANTS DEL 
PAÍS VALENCIÀ (ARACOVA) 
C/ Juristes, 5, baix. 46001 València. Tel.: 963 92 54 44. Fax: 963 92 54 
21. 
A/e: Aracova-ong@telefonica.net. Web: www.aracova.org 
Serveis 
·Acollida 
·Orientació i informació 
·Assessorament jurídic 
·Mediació laboral 
·Accés a l’atenció sanitària primària 
·Convalidació de títols acadèmics 
·Escolarització de fills de persones immigrades 
·Primeres necessitats (roba, calçat, aliments...) 

 
ASSOCIACIÓ VALENCIANA D’AJUDA AL REFUGIAT (AVAR) 
C/ General Barroso, 26. Tel.: 963 54 00 85. Fax: 963 54 02 57.   
A/e: avar@platavol.org 
Serveis  
(atén immigrants i peticionaris d’asil o refugi, menors i joves entre 14 i 
20 anys) 
·Classes de castellà i contextualització cultural 
·Assessorament jurídic  
·Intervenció social amb menors i famílies. 
·Sensibilització 
·Orientació sociolaboral 
 
ASSOCIACIÓ PER A LA COMUNICACIÓ I INSERCIÓ INTEGRAL 
DE L’ESTRANGER 
C/ Alcúdia de Crespins, 9, baix. Tel.: 963 66 65 35. 
Serveis 
·Informació general 
·Orientació jurídica i laboral 



 
 

·Classes de castellà 
 
CENTRE D’ACOLLIDA A REFUGIATS (CAR) 
C/ Xirivella, 2, bis. Tel.: 963 59 12 20/ 963 59 12 17. Fax: 963 50 01 50. 
Serveis  
(per a estrangers que hagen presentat sol·licitud d’asil admesa a tràmit i 
sense mitjans econòmics) 
·Allotjament i manutenció 
·Assistència psicosocial urgent i primària 
·Integració sociocomunitària i laboral 
 
CENTRE D’ESTUDIS PER A LA INTEGRACIÓ SOCIAL I 
FORMACIÓ D’IMMIGRANTS (CEIM) 
C/ Ferran el Catòlic, 78. Tel.: 963 15 22 20. Fax: 963 91 43 53. 
A/e: ceim@ceim.net. Web: www.ceim.net 
Serveis 
·Centre de documentació i biblioteca especialitzats en matèria 
d’immigració                
·Màsters, cursos i activitats de formació relacionades amb la immigració 
·Estudis, monografies i publicacions sobre immigració 
·Servei d’acollida: informació i assessorament a la població immigrada 
·Actuacions de formació no reglada, formació contínua i formació 
professional ocupacional dirigida a immigrants 
·Observatori de seguiment de la immigració a la Comunitat Valenciana 
·Activitats de voluntariat 
 
CENTRE GUIA D’ATENCIÓ A L’IMMIGRANT 
C/ Naturista Arévalo Baca, 7, baix. Tel.: 963 93 63 71. Fax: 963 93 63 
70. 
A/e: inmigracion@pv.ugt.org 
Serveis 
·Informació i assessorament 
·Orientació i derivació a recursos especialitzats 
·Tramitació i seguiment d’expedients 
·Atenció jurídica per a estrangers 
·Sensibilització de delegats sindicals i treballadors 
 
UNIÓ DE POBLES SOLIDARIS (UPS) 
C/ Simó Ortiz, 3, baix esq. Tel.: 963 92 62 18. Fax: 963 27 08 86. 
A/e: ups@upsolidaris.com 
Serveis 
·Millorar l’accés del col·lectiu a través d’habitatges semitutelats 
·Informació, assessorament i derivació 
·Suport psicològic i jurídic 
·Foment de la formació i recerca d’ocupació 
·Projectes de cooperació amb els països del Sud 
 



 
 

ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ I INSERCIÓ PROFESSIONAL 
(APIP) 
C/ Roger de Flor, 13. Tel./ fax: 963 91 50 29. A/e: apipv@redestb.es 
Web: www.apip.org 
Serveis 
·Assessorament. 
·Cursos de castellà 
·Informació jurídica 
·Formació ocupacional 
·Orientació laboral 
·Allotjament temporal 
 
 
ASSOCIACIÓ MANO AMIGA 
C/ Guadalaviar, 5 1r i 2n. Tel.: 963 40 78 80. Fax: 963 49 28 45. 
A/e: manoamigavalencia@yahoo.es 
Serveis 
·Classes de castellà 
·Classes formatives (cuina, costura, manualitats) 
·Oci i temps lliure (campaments) 
·Cursos d’anglès orientats a hostaleria 
·Cursos d’ofimàtica 
 
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL IBN BATUTA (ASCIB) 
C/ Sant Josep de Calasanç, 2, 1r. Tel.:  963 38 24 00/  665 08 00 85. 
Serveis 
·Informació i orientació 
·Assessorament jurídic i sociolaboral 
·Cursos d’àrab 
·Activitats de sensibilització per a estudiants i joves a centres 
d’ensenyament i promoció de la cultura del Magrib 
 
ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL I DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT   PER   A   COLÒMBIA   I   
IBEROAMÈRICA 
C/ Peu de la Creu, 17. Tel.: 963 38 05 20/ 636 82 13 54. 
Serveis 
·Disposa de personal especialitzat que treballa per promoure la integració 
sociocultural i la participació ciutadana de la població d’origen 
iberoamericà 
·Forma part del SAI (Servei d’Assessoria en Immigració i 
Interculturalitat) 
·Atenció primera (informació i assessorament general) 
·Assessoria jurídica (atenció jurídica en anglès i castellà per als socis. 
·Inserció laboral (borsa de treball) 
·Tallers i cursos ( informàtica, idiomes, serveis bancaris, habilitats 
socials, xarrades i conferències). 



 
 

·Compra d’habitatge a l’estat espanyol i Colòmbia (assessorament) 
·Assessoria psicològica 
·Activitats culturals 
·Cooperació al desenvolupament i codesenvolupament   
 
VALÈNCIA ACULL   
C/ Sant Joan Bosco, 10, baix. Tel.: 963 66 01 68. Fax: 963 66 01 68. 
A/e: valencia-acoge@teleline.es 
Serveis 
·Atenció social 
·Atenció jurídica 
·Formació i classes de castellà 
·Activitats socioculturals 
·Labors de sensibilització a la comunitat 

 
CREU ROJA 
C/ Mossèn Fenollar, 9, baix. Tel.: 963 80 22 44. 
Serveis 
Inserció sociolaboral mitjançant l’agència de col·locació ofereixen 
serveis d’orientació i informació laboral, suport a l’autocupació i 
microcrèdits i serveis de mediació laboral (Av. Comte Lumiares, 3. Tel.: 
965 91 62 51. Fax: 965 91 62 67. A/e: trs.alicantecruzroja.es). 
·Intervenció social en població immigrada: actuacions d’emergència i 
repartiment d’ajuda humanitària i acollida 
·Formació 
·Sensibilització 
 
CÀRITAS 
Plaça Cisneros, 5. Tel.: 963 91 92 05. Fax: 963 92 52 76.  
A/e: cdvalencia@caritas-espa.org Web: www.caritas-espa.org 
Programa de migracions 
·Informació i acollida 
·Assessoria jurídica 
·Inserció sociolaboral 
·Dona 
·Habitatges tutelats i semitutelats (disposen de 3 habitatges tutelats per a 
estrangers amb 6 places). 
 
CENTRE DE PROMOCIÓ I ESTUDIS HISPANOAFRICANS 
(CEPEHA) 
C/ Sant Donís, 8, baix. Tel.: 963 92 35 87/ 963 91 04 73/ 963 94 50 99.  
Fax: 963923587. A/e: cepeha@caramail.com 
Serveis 
·Informació i orientació 
·Assessorament jurídic 
 
 



 
 

ASSOCIACIÓ HISPANOAMERICANA PER LA INTEGRACIÓ 
Av. del Saler, 4, bloc 2, escala C. Tel.: 963 16 21 90. 
Serveis 
·Informació general 
·Orientació jurídica i laboral 
·Activitats culturals i esportives 
 
ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL SUD-AMERICANA (AISA): 
C/ Les Garrigues, 5, 7è C. Tel.: 963 51 24 27. 
Serveis 
Informació general 
·Orientació jurídica i laboral 
·Activitats culturals i esportives 
 
ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS ARGENTINS A VALÈNCIA 
Plaça Nàpols i Sicília, 12. A/e: info@argentinosenvalencia.org 
Web: www.argentinosenvalencia.org 
Serveis 
·Trobades 
·Activitats del consolat 
 
ASSOCIACIÓ DE LA GUINEA EQUATORIAL DE LA COMUNITAT 
VALENCIANA 
C/ Escultor Frechina, 7, 24a. Tel.: 963 58 05 26. 
Serveis 
·Informació, orientació i assessorament 
 
ASSOCIACIÓ DE DONES ÀRABS DE LA MEDITERRÀNIA 
C/ Escrivà, 18, 7a. Tel.: 696 75 96 77. 
Serveis  
·Informació, orientació i assessorament 
·Sensibilització 
 
ASSOCIACIÓ D’IMMIGRANTS SENEGALESOS 
C/ Sevilla, 5. Tel.: 646 04 21 23/ 659 26 00 42.  
A/e: farr9256@hotmail.com 
Serveis 
·Informació i orientació 
            

            COMUNITAT  ISLÀMICA DE VALÈNCIA 
C/ Méndez Núñez, 47-49, baix. Tel./ fax: 963 30 93 03. 
Serveis (qualsevol persona immigrada sense importar-ne la religió) 
·Assistència, orientació i ajuda a l’immigrant 
·Ajuda espiritual als musulmans 
·Celebració de contractes matrimonials 
·Servei mèdic 
·Ajudes puntuals en situacions d’emergència 



 
 

CENTRE CULTURAL ISLÀMIC DE VALÈNCIA 
C/ Arquitecte Rodríguez, 21, baix. Tel.: 963 60 33 30. Fax: 963 62 06 91. 
A/e: info@webcciv.org. Web: www.webcciv.org 
Serveis 
·Actes religiosos 
·Actes culturals (conferències, xarrades, congressos...) 
·Ajuda material (menjar i roba) 
·Col·legi d’àrab 
·Promoció de la dona musulmana 
 
OFICINA D’INFORMACIÓ SOCIOLABORAL 
C/ Joaquim Ballester, núm. 39. Tel.: 963 07 94 82. De dilluns a 
divendres de 9.00  
a 14.00 h (línies EMT: 1, 2, 8, 29). Departament d’emigració. Tel.: 963 
88 10 20. 
Serveis 
·Atén emigrants en temes de treball, seguretat social, etc., en l'àmbit 
provincial i depèn del Ministeri de Treball. 
 
ASSOCIACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT SOCIAL VALENCIÀ 
(ADESO) 
C/ Batxiller, 32, 25a. Tel.: 963 37 60 32. Fax: 963 37 19 58. 
Serveis 
·Formació i inserció laboral 
 
CC OO PV CITMI-CITE 
Plaça Nàpols i Sicília, 11. Tel.: 963 92 56 96.  
A/e: citmicitepv-gestion@pv.ccoo.es 
Serveis 
·Informació i assessorament jurídic 
·Formació a població immigrant i autòctona 
·Campanyes de sensibilització 
·Investigacions, estudis i publicacions 
·Inserció sociolaboral 
 
UGT 
C/ Arquitecte Mora, 7 46010 València. Tel.: 963 88 41 40. 
A/e: ugt-pv@pv.ugt.org 
Serveis 
·Informació i orientació 
·Assessorament jurídic i tramitació de documents 
·Orientació sociolaboral 

 
CGT 
Av. del Cid, 154, baix. Tel.: 963 83 44 40/ 963 83 44 56. 
Fax: 963 83 44 47. A/e: sec.general@cgtpv.org  
Web: http://www.cgtpv.org 



 
 

CNT 
C/ Conca, 80, 2n. Tel./ fax: 963 41 93 41. A/e: cntvalencia@gmail.com  
Web: http://www.nodo50.org/valencia_llibertaria/ 
 
CENTRE D’ATENCIÓ SOCIOSANITÀRIA A IMMIGRANTS 
(CASSIM) 
C/ Dr. Monserrat, 1, baix esq. Tel.: 963 91 97 23. Fax: 963 91 66 93. 
A/e: medicosmundoval@ctv.es Web: www.medicosdelmundo.org 
Serveis (persones immigrants sense recursos i sense protecció sanitària 
plública) 
·Informació, orientació i assessorament 
·Educació per a la salut 
·Atenció sociosanitària 
·Derivació a especialitats 
·Prestació farmacèutica 
 
METGES DEL MÓN 
C/ Carnissers, 14, baix esq. Tel.: 963 91 67 67. A/e: mdm-
cv@wanadoo.es  
(educació per a la salut mental en població immigrada) 
Serveis 
·Accés atenció sanitària primària (targeta sanitària) 
·Educació per a la salut i la prevenció de la sida 
·Mediació intercultural 
·Educació per a la salut mental en població immigrada 
 
SOS RACISME: 
C/ Vinatea, 16, 46001 València. Tel. / fax: 963 92 09 96      
A/e: sosracis@teleline.es 
·Servei d’assessorament jurídic i denúncies 
S’encarrega de denunciar les agressions racistes i contra els drets 
humans, publica un informe anual d’àmbit estatal. 
 
AMNISTIA INTERNACIONAL 
C/ Carnissers, núm. 14, baix dta. 46001 València. 
A/e: valencia@es.amnesty.org Web: valenciaes.amnesty.org 
Secretariat Estatal. C/ Fernando VI, 8, 1r esq. 28004 Madrid. 
Tel.: 913 10 12 77. A/e: info@es.amnesty.org 
·Servei d’assessorament jurídic i denúncies 
S’encarrega de denunciar les agressions contra els drets humans i publica 
un informe anual d’àmbit estatal. 
 
CORTS GENERALS, EL DEFENSOR DEL POBLE 
C/ Eduardo Dato, 31. 28010 Madrid. Tel.: 914 32 79 00.  
Web: www.defensordelpueblo.es 
·Servei de denúncies i reclamacions 



 
 

El Defensor del Poble s’encarrega de garantir els drets dels ciutadans 
(incloent-hi la població immigrada). 
 
EL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU 
Web: www.euro-ombudsman.eu.int 
Servei de denúncies i reclamacions 
El Defensor del Poble Europeu investiga les reclamacions relatives a la 
mala administració en l’acció de les institucions i òrgans de la Unió 
Europea. 
 
OFICINA D’ESTRANGERIA PER A NO COMUNITARIS 
C/ Els Mestres, 2. Tel.: 963 07 92 50.  
Informació i cita prèvia: 963 07 92 50/ 963 07 92 51/ 963 07 92 91/ 963 
07 92 92.  
Línies EMT: 2, 5, 6, 8, 11, 16, 26, 28, 29, 36, 80, 95, N2. 
 
CONSOLATS 
Bolívia. C/ Mestre Clavé, 2. Tel.: 963 51 14 06. 
Brasil. Apt. correus: 101. Polígon industrial Font del Gerro. 46088 
Paterna. 
Tel.: 961 34 00 12. 
Colòmbia. C/ Cronista Carreres, 9, 1B. Tel.: 963 51 74 17/ 963 53 35 49. 
Costa d’Ivori. C/ Ciril Amorós, 6, entresòl. Tel. 963 53 39 00. 
Equador. C/ Alfons El Magnànim, 1-5. Tel.: 963 51 22 85. 
El Marroc. C/ Pau, 38. Tel.: 963 52 34 43. 
El Salvador. C/ Ciril Amorós, 53, 5è. Tel.: 963 51 22 85. 
Filipines. C/ Ivis Sant Àngel, 27B. Tel.: 963 36 10 36. 
Guatemala. C/ Dr. Moliner, 2-15. Tel.: 963 39 25 43. 
Haití. C/ Llúria, 30 2n. Tel.: 963 51 57 81. 
Hondures. Pl. Hondures, 37, 43a. Tel.: 963 72 28 98/ 963 74 45 60. 
Letònia. C/ Moratín, 14, 10è E. Tel.: 963 51 96 48. Fax.: 963 52 28 79. 
Perú. C/ Xàtiva, 10, 3r C. Tel.: 963 51 59 27. 
República Dominicana. C/ Troia, 2, 2n, Tel.: 963 52 17 80. 
Serra Leone. C/ Ciril Amorós, 48, 3r 5a. Tel.: 963 51 39 90/ 963 53 00 
76. 
Síria. C/ Sant Vicent, 129, 2n 3a. Tel.: 913 42 07 77. 
Turquia. C/ Jesús, 30, 9a. Tel.: 963 85 64 70. 
Uruguai. C/ Colom, 48, 2n 4a. Tel.: 963 52 40 44. 
Xile. C/ Marqués de Sotelo, 4-5. Tel.: 963 52 15 44. 
*Els països que no hi apareixen és perquè tenen els consolats a Madrid, 
Barcelona o Las Palmas (Canàries). 
 
 

 

 

 



 
 

8.3.3 Gandia 

 

       8.3.3.1 Serveis socials municipals 
 

   · Informació i assessorament als Centres socials. 
 

   · Gestió i accés a recursos bàsics: ajudes econòmiques d’emergència, 
prestacions econòmiques d’acolliment familiar, allotjament i altres serveis, 
ajudes per als infants (beques de menjador...). 

 
· Programa d’inserció laboral per a col·lectius exclosos d’altres recursos 
d’inserció laboral o que necessiten acompanyament (seguiment 
individualitzat, mediació amb empreses i coordinació amb les diferents 
entitats de promoció de l’ocupació). 

 
 · Accés a l’habitatge: ajudes d’allotjament, ajudes per a habitatges en 
lloguer i habitatges municipals en règim precari per a facilitar l’accés a 
l’habitatge dels sectors més desafavorits en règim de cessió temporal per a 
facilitar el procés d’integració social. 

 
· Cooperació social i voluntariat: dirigit a totes les persones, grups, entitats i 
associacions. Amb els següents objectius: 1) Sensibilitzar els ciutadans cap 
a la solidaritat a l’àmbit comunitari; 2) Fomentar i donar suport a la 
participació ciutadana; 3) Responsabilitzar els ciutadans en la necessitat de 
crear un teixit social com a xarxa de suport als problemes existents. Es 
canalitza mitjançant el projecte de cooperació amb associacions (suport 
tècnic i econòmic) i el projecte de voluntariat social (formació). 

 
· CENTRE DE MEDIACIÓ I CONVIVÈNCIA: 

 
  Cursos de mediació per a policies locals, protecció civil i veïns. 

 
  Xerrades als centres socials dels diferents barris de la ciutat amb l’objectiu        
 de solucionar conflictes d’una manera econòmica i ràpida. 

 
  Horari d’atenció al públic: de 9 a 14h. de dilluns a divendres; dimarts,    

          dimecres i dijous de 17 a 20h. 
 

          Avinguda Marqués de Camp núm. 1 Edifici  Escola  Pia, local  núm. 4,  
          Tel.: 962 95 96 24/ 962 95 95 49 

 
 Centres socials: 
 
  Centre social Beniopa  
  C/ Mestre Michavila núm. 1, Tel.: 962 87 02 92 
  



 
 

Centre social Benipeixcar  
C/ Sants de la Pedra, Tel.: 962876744 

 
Centre social Corea  
C/ Perú núm. 18, Tel.: 962 87 11 20 
 
Centre social El·líptica  
C/ Gandia, Tel.: 962 87 75 76 
 
Centre social Grau  
C/ Mare de Déu Blanqueta núm. 17, Tel.: 962 84 24 77 
 
Centre social Raval 
C/ De la Moreria núm. 11, Tel.: 962 95 96 25 
 
Centre social Santa Anna 
C/ Santa Anna núm. 1, Tel.: 962 87 08 23 
 
Centre social Roís de Corella,  
Passeig Germanies, Tel.: 962 96 13 39  

        
 

8.3.3.2 Associacions, ONG, sindicats i adreces d’interès 
 
-  CÁRITAS Interparroquial  

     C/ Duc Carles de Borja núm. 15, Tel.: 962 96 21 53 
           Serveis 
           ·Acollida 
           ·Assessoria jurídica 
           ·Inserció sociolaboral 
           ·Dona 
           ·Centre d’acollida per a immigrats 

 
-  CREU ROJA 

           C/ Sant Rafael núm. 14, Tel.: 962 96 50 76 
           Serveis 
           Inserció   sociolaboral    mitjançant    l’agència  de   col·locació   ofereixen      
           serveis   d’orientació  i   informació   laboral,   suport   a   l’autocupació   i     
           microcrèdits i serveis de mediació laboral. 

   ·Intervenció   social  en  població  immigrada:  actuacions  d’emergència  i     
    repartiment d’ajuda humanitària i acollida. 

           ·Formació 
           ·Sensibilització 
 

- CC.OO.PV 
C/ Ciutat de Laval núm. 22, Tel.: 962 87 77 45 
Serveis 



 
 

            ·Assessorament jurídic i laboral 
            ·Formació 

 
- UGT 

C/ Abat Sola núm. 71, Tel.: 962 86 29 98 
Serveis 
·Informació i orientació 
·Assessorament jurídic i tramitació de documents 
·Orientació sociolaboral 

 
- Informació municipal 

Plaça Major núm. 1, Tel.: 962 95 94 03 
 

- Oficina DNI 
C/ Ciutat de Laval, Tel.: 962 95 45 86 
 

- Protecció ciutadana 
Plaça Major núm. 1, Tel.: 962 95 94 39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     



 
 

8.3.4 Castelló de la Plana 

 

            8.3.4.1 Serveis socials municipals 
Atenció en centres socials segons l’empadronament i el domicili. 
 
Serveis 
 
·Informació, orientació i assessorament als ciutadans i ciutadanes sobre 
els seus drets i els recursos existents en l’àmbit dels serveis socials 
 
·Prevenció, detecció i anàlisi de les situacions de risc i necessitat social.  
 
·Desenvolupament de l’associacionisme com a via per a la cooperació 
social. 
 
·Prestació dels serveis de convivència i reinserció social, com a 
alternatives a l’internament en institucions. 
 
·Cooperació i animació comunitària, estimulant la participació de les 
entitats socials en els assumptes socials que més directament els afecten. 
 
·Realització de les altres actuacions que es determinen. 
 
Centres Socials 
 
1. Serveis socials centrals. Ronda Millars, 14, baix. Tel.: 964 24 47 22. 
Fax: 964 24 13 11. A/e: ssociales@ayuncas.es 
Horari d’atenció: de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 h.  
 
2. Centre Social Sant Miquel. C/ Onda, 11. Horari d’atenció: dimarts i 
dijous de 9:00 a 14:00 h. 
 
3. Centre Social Barris del Nord. C/ Rambla Carbonera, 18.  
Tel.: 964 20 03 91. Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h. 
 
 
4. Centre Social El Grau. C/ Camí Serradal, 2, baix. Tel.: 964 28 13 68  
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h. 
 
5. Centre Social Estepar–Marrada. Grup Sant Llorenç, bloc 1, baix. 
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h. 
 
6. Centre Social Barris del Sud. Ctra. Almassora, 1. Tel.: 964 25 18 19.  
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h. 
 
 



 
 

7. Centre Social Rafalafena. Tel.: 964 22 40 05.  
Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9:00 a 14:00 h. 
 
8. Centre Social Urban II. C/ Santa Creu de Tenerife, 7.  
Tel.: 964 24 76 00. Horari d’atenció: dimarts i dijous de 9.00 a 14.00 h. 

 
 
     8.3.4.2 Associacions, ONG, sindicats i adreces d’interès 
 

CREU ROJA 
C/ Camí de Sant Josep, 10. 12005 Castelló. Tel.: 964 72 48 50/ 954 72 48 
52. 
Serveis 
·Inserció sociolaboral. A través de l’agència de col·locació ofereix serveis 
d’orientació i informació laboral, suport d’autoocupació i microcrèdits i 
serveis de mediació laboral.  
·Intervenció social en població immigrada. Actuacions d’emergència i 
repartiment d’ajuda humanitària i acollida. 
·Formació 
·Sensibilització 

 
CÀRITAS 
C/ Germanies, 4. Tel.: 964 25 55 21 (guia pràctica per a l'immigrant). 
Serveis 
·Acollida 
·Assessoria jurídica 
·Inserció sociolaboral 
·Dona 

 
CC OO PV CITMI-CITE 
Pl. de les Aules, 6. Tel.: 964 22 60 16/ 964 26 07 69. Fax: 964 23 11 07.  
A/e: uc1512@pv.ccoo.es 
Serveis 
·Assessorament jurídic i laboral 
·Formació 

 
UGT 
C/ Ferrers, 23. Tel.: 964 22 65 08/ 964 22 78 84. 
A/e: planaalta@pv.ugt.org 
Serveis 
·Informació i orientació 
·Assessorament jurídic i tramitació de documents 
·Orientació sociolaboral 
 
 
 

 



 
 

CGT 
C/ Cerdán de Tallada, 23B, entresòl. Tel. /fax: 964 25 06 36.  
A/e: cgtkastello@hotmail.com   
Web: http://www. cgt.es/kastello/ 

 
CNT  
C/ Sant Miguel, 4. Tel./ Fax: 964 24 48 50.  
A/e: soulaplana@gmail.com 
Web: http://www.sakeos.net/soulaplana/ 

 
AMNISTIA INTERNACIONAL 
C/ d'Enmig, 22, 3r D. 12001 Castelló. A/e: castello@es.amnesty.org 
Secretariat Estatal. C/ Fernando VI, 8, 1r esq. 28004 Madrid.  
Tel.: 913 10 12 77. A/e: info@es.amnesty.org 
·Servei d’assessorament jurídic i denúncies 
S’encarrega de denunciar les agressions contra els drets humans i publica 
un informe anual d’àmbit estatal. 

 
CORTS GENERALS, EL DEFENSOR DEL POBLE 
C/ Eduardo Dato, 31. 28010 Madrid. Tel.: 914 32 79 00. 
Web: www.defensordelpueblo.es 
·Servei de denúncies i reclamacions 
El Defensor del Poble s’encarrega de garantir els drets dels ciutadans 
(incloent-hi la població immigrada). 

 
EL DEFENSOR DEL POBLE EUROPEU 
Web: www.euro-ombudsman.eu.int 
·Servei de denúncies i reclamacions 
El Defensor del Poble Europeu investiga les reclamacions relatives a la 
mala administració en l’acció de les institucions i òrgans de la Unió 
Europea. 

 
OFICINES D’ESTRANGERIA 
Dependència de Treball. Pg. Ribalta, 10, 2a. Tel.: 964 75 92 50. 
Unitat d’Estrangeria. Pl. Maria Agustina, 6. Tel.: 964 75 90 00 
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