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DEBILITATS
La crisi econòmica i la forta immigració dels darrers anys, han generat un alt nivell d’atur (registrat a
31.12.2013 de 20.689 persones , 18, 55 % de la població activa ) i, com a conseqüència, un augment
de les persones en situació de pobresa i fragilitat, en diferents nivells, a la nostra ciutat.
Una part important de les persones en situació d’atur provenen de la crisi específica del sector de la
construcció, i afecta,especialment, a persones amb baixa formació o , en tot cas, sense una formació
específica . Aquesta situació es pot cronificar perquè, moltes d’elles, no contemplen com a necessitat
el reciclatge i la formació.
Si s’inicia una certa reactivació econòmica i , per tant, unes noves oportunitats laborals, trobaran feina
les persones amb més formació específica.
Una part important dels immigrants d’aquests darrers anys no parlen el nostre idioma o el parlen
deficientment. Això es una dificultat afegida ja que no detecten com a important dominar l’idioma
correctament.
L’existència d’un alt nivell d’absentisme i de fracàs escolar i un baix nivell d’incorporació a la formació
professional, dificulta l’accés d’una part significativa dels joves a la seva primera entrada al mon laboral i
pot deixar un gruix de joves descol·locats professionalment.
Conseqüència de l’atur és l’existència de llars en les que no arriben recursos econòmics , o són molts
petits, i necessiten l’ajuda social per atendre les seves necessitats bàsiques d’habitatge i serveis
associats al mateix ( subministres de llum i aigua ), d’alimentació, de vestuari, de productes farmacèutic,
etc.
Els elevats preus dels habitatges i la manca de feina ha fet que moltes famílies perdin l’habitatge i
visquin en situacions molt precàries ( ocupant pisos buits, en habitacions o amb famílies).
La problemàtica de l’habitatge, amb l’evident situació de pisos no ocupats, per diferents motius, és una
mostra de que les coses no s’estan fent bé en la gestió d’aquest problema.
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AMENACES
La crisi de la indústria tèxtil i de la indústria metal·lúrgica associada a la mateixa , sectors molt intensius
en ocupació laboral d’aquest darrer quart de segle, ha determinat un canvi irreversible, segurament, en
l’estructura industrial de Sabadell.
La recuperació de l’activitat industrial pot ser lenta i, en tot cas, pot no tenir inicialment un impacte
rellevant en la disminució de l’atur.
Si no s’afronta decididament la formació i el reciclatge d’oficis, dels aturats de més edat per ser hàbils
en noves tecnologies , d’acord amb les noves necessitats laborals, i la preparació dels joves que
accedeixen per primer lloc al mon laboral, hi ha el risc de crear una generació de persones aturades, de
difícil incorporació al mon del treball, amb les conseqüències socials que se’n poden derivar en el futur
de manca d’arrelament social i d’exclusió social.
Les situacions de pobresa veiem que tenen la seva mobilitat. Segurament, cal , per tant, actualitzar
d’una forma més continuada, el coneixement de les situacions de marginalitat (Mapa de la pobresa a
Sabadell ), que afecten als grups de més fragilitat ( infants, ancians, recents immigrants, persones amb
problemes d’habitatge, famílies des estructurades, ..)per conèixer tant el que fa referència a les
mancances que es poden quantificar, com les que fan referència a les situacions de dolor personal i
familiar, és a dir, les conseqüències emocionals d’aquesta situació.
Sabadell ha perdut la iniciativa en temes que haurien de ser els motors de l’activitat econòmica i, per
tant, de creació d’ocupació. I aquesta iniciativa l’haurien de portar coordinadament l’Ajuntament amb
les principals Institucions econòmiques , patronals i Sindicals de la Ciutat i les principals empreses ,
juntament amb les entitats del tercer sector social. Cal un Pla de Xoc ciutadà per resoldre les situacions
de pobresa extrema i crònica. Això es el que es va fer als anys “ 60 “ del segle passat, en el moment en
que es varen assumir els grans dèficits derivats de la gran immigració que va arribar a Sabadell en
aquells anys.

FORTALESES
L’acció social de l’Ajuntament , connectada en Xarxa amb les entitats socials, Càritas, Creu Roja, EMAUS,
Rebost Solidari, Menjadors de les Mares Calcutes, Actua Vallès, SCAI, ja configura una arquitectura
molt valuosa per conèixer les situacions de pobresa i actuar , tal com ja es fa, per mitigar aquestes
situacions.
Tenim el Sector Salut, amb una important xarxa de serveis socials bàsics ( CAP´S ), juntament amb
l’estructura Hospitalària local que constitueix una valuosa plataforma als servei de l’atenció de les
necessitats sanitàries i, en termes generals, d’assistència a les persones amb mancances i fragilitats.
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Tenim una estructura de distribució d’aliments bàsics, el Rebost solidari, mitjançant especialment les
Parròquies i també altres centres de distribució, fan una aportació valuosa a la solució de les
mancances alimentàries. Segurament s’hauria de estudiar i millorar la qualitat nutricional dels aliments
distribuïts , especialment els que van destinats als infants i ancians.
Tenim ja iniciatives municipals per a la formació en oficis i inserció laboral. Caldria trobar fórmules per
integrar aquesta formació amb la inserció laboral, amb la complicitat de les Associacions Empresarials i
les pròpies empreses, mitjançant fórmules de mecenatge, de programes de pràctiques d’aprenentatge
en les pròpies empreses o en tallers patrocinats per l’Ajuntament i les entitats patronals, conjuntament,
... Aquesta acció seria també molt important des del punt de vista de la socialització dels joves i de camí
a l’emprenedoria.
Tenim una Xarxa Escolar i de Centres Cívics , en tot el territori, amb les seves infraestructures, que
podrien tenir un paper determinant en una acció de XOC d’iniciació a les llengües oficials de Catalunya
per a les persones grans , i de reforç escolar per els infants amb dificultats.
Els recursos aplicats i la cohesió política i organitzativa de les entitats protagonistes d’aquesta acció no
són suficients, davant l’excepcionalitat de l’actual situació de pobresa, derivada de la crisi econòmica i
la immigració.

OPORTUNITATS
Tenim l’oportunitat de estructurar un Pla d’Acció Ciutadana , amb intervenció de l’Ajuntament i de les
més rellevants institucions econòmiques i, patronals, de Sabadell i de les principals empreses,
juntament amb les entitats del tercer sector social, per arbitrar recursos i solucions excepcionals, per
fer front a aquesta situació , també excepcional.
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