
Economia Aplicada II  Comerços immigrants 
  Grup 20 

 1 

Índex 

 

 

1. Introducció.................................................................................................pàg.2 

2. Historia del Raval......................................................................................pàg.3 

3. Situació actual del barri.............................................................................pàg.6 

4. Evolució de les nacionalitats d‟immigrants més nombroses al Raval ......pàg.9 

4.1. Les 10 nacionalitats d‟immigrants més nombroses al barri .......pàg.13 

5. Els comerços d‟immigrants al Raval ......................................................pàg.25 

6. Facturació ..............................................................................................pàg.28 

6.1. Facturació del Raval .................................................................pàg.28 

6.2. Facturació de Sarrià .................................................................pàg.30 

6.3. Comparació facturació .............................................................pàg.31 

7. Remeses ................................................................................................pàg.33 

8. Comerços d‟immigrants com a revitalitzant de barris deprimits .............pàg.36 

9. Comerços d‟immigrants, a qui van dirigits? ............................................pàg.37 

10. Formació i manteniment d‟un comerç immigrant ...................................pàg.38 

11. Actitud dels comerciants i consumidors autòctons ................................pàg.39 

11.1. Comerciants autòctons contra comerciants immigrants ........pàg.39 

11.2. Les classes populars davant els comerços d‟immigrants ......pàg.40 

11.3. Entrevista a Josep Aragonès .................................................pàg.42 

11.4 Enquesta sobre el comerç al Raval ........................................pàg.45 

12. Conclusions ...........................................................................................pàg.48 

13. Bibliografia ............................................................................................pàg.51 

  

 

 

 
 
 

 

 

 



Economia Aplicada II  Comerços immigrants 
  Grup 20 

 2 

COMERÇOS D’IMMIGRANTS AL RAVAL 

 

1. Introducció 

 

La gran immigració que estem vivint en els últims anys ha esdevingut un 

tema que preocupa a la gent d‟avui en dia. Existeixen opinions molt diverses 

dins la societat i la política respecte a com afrontar-la. 

 

El treball que es presenta a continuació tractarà de determinar des d‟un 

punt de vista econòmic i social si l‟arribada d‟immigrants és positiva o negativa 

per l‟economia on emigren. És amb aquest objectiu que es realitza un estudi en 

el barri del Raval, on actualment els immigrants representen gairebé el 50% de 

la població, fent-ne una comparativa amb Sarrià, un dels barris amb menys 

immigrants de Barcelona. Finalment, el treball també tractarà de determinar 

quin és el grau d‟integració dels immigrants i la resposta de la població 

autòctona davant la seva arribada. 

 

El treball esà compost per diferents apartats. Començarem per la historia 

del Raval i la situació actual del barri. També parlarem sobre la immigració i la 

facturació del Raval, comparant-ho amb Sarrià i el total de la ciutat de 

Barcelona. Analitzarem les remeses que envien els immigrants. Estudiarem les 

característiques dels comerços del Raval i, per últim, tractarem la opinió dels 

comerciants autòctons i dels consumidors envers l‟establiment massiu de 

comerços d‟immigrants al barri del Raval. 

 

 Per realitzar el treball ens hem trobat amb moltes dificultats, sobretot a 

l‟hora d‟obtenir determinades dades d‟interès referents al nostre objecte 

d‟estudi, ja que fins ara ningú havia investigat en aquest camp en particular. 
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2. Historia del Raval 

 

 

El Barri del Raval forma part del districte de Ciutat Vella, el casc antic de 

Barcelona, juntament amb altres barris com el Gòtic, la Barceloneta i el Born. El 

Raval està delimitat per les Rambles al oest i pel Paral·lel al est, mentre que el 

mar i la Ronda de Sant Antoni defineixen la part sud i nord respectivament. Es 

caracteritza per ser un barri amb carrers petits i foscos, amb algunes zones en 

estat de decadència. En els últims anys s‟està impulsant un gran canvi per 

sortir de la situació de marginalitat en que es trobava el barri mitjançant canvis 

tant arquitectònics com econòmics, els quals estan donant al Raval un renovat 

atractiu turístic, especialment en la zona nord. 

 

Abans del segle XIV, el barri del Raval era només un camp obert amb 

terres cultivades per a la ciutat de Barcelona. Entre el segle XV i la 

desamortització de Mendizábal l'any 1837, les frustrades expectatives de 

creixement del barri van deixar dins les muralles gran quantitat de sòl edificable, 

situació que va provocar que el Raval anés perdent progressivament la seva 

personalitat rural per convertir-se en una zona de convents.  

 

A començaments del segle XVIII, es va produir un inici d'urbanització i 

les indústries van començar a intercalar-se entre els horts, convents i cases 

gremials, que fins aleshores havien caracteritzat el barri. Entre 1770 i 1840, es 

va dur a terme la industrialització definitiva del barri, i van aparèixer nous 

carrers amb fàbriques i habitatges per als treballadors. El creixement 

demogràfic i el desenvolupament de les fàbriques són dos fenòmens 

íntimament relacionats, i en el cas del Raval aquesta interrelació va provocar 

que els treballadors de les fàbriques es quedessin al Raval per viure a prop de 

la feina, fet que provocà que el barri es convertís en el més dens d'Europa.  

 

A principis del segle XIX, les fàbriques van viure el seus moments més 

importants. Dues són les raons per les quals les fàbriques van escollir el Raval 

per instal·lar-s'hi: en primer lloc, el Raval era l'única zona a l'interior de les 

muralles que permetia l'edificació de construccions grans i, en segon lloc, la 
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inestabilitat política feia poc atractiu establir indústries en altres zones que a 

més eren lluny de la sortida natural de Barcelona com a ciutat portuària. Però la 

urbanització desmesurada va fer créixer la marginació en un barri on els 

lavabos eren compartits per tota una finca, fet que provocà molts problemes 

epidèmics, així com una augment substancial de la taxa de mortalitat. 

 

Al segle XX la composició social del Raval va seguir sent principalment 

obrera, i es va convertir en el centre dels primers moviments obrers. La 

concentració de població, una xarxa viària estreta, la proximitat del port i la 

dedicació de molts immobles a bars i sales d'espectacles van configurar la zona 

sud del barri, que va passar a ser un barri problemàtic i socialment conflictiu i 

precisament per aquestes característiques es va denominar “barri xinès”, ja que 

era sorprenent les similituds que tenia amb els autèntics barris xinesos nord-

americans. La prostitució, la droga, els furts i els problemes veïnals han donat 

molt mala fama al barri. 

 

   Durant els anys vuitanta (segle XX), l'Administració impulsà una decidida 

política de reformes i rehabilitació d'habitatges, de creació d'equipaments i 

obertura d'espais per a la comunitat. Aquest canvi fou més radical amb l‟inici de 

les Olimpíades el 1992, que suposà l‟edificació de noves vivendes i el 

tancament dels focus de prostitució i tràfic d‟heroïna. També es van crear nous 

serveis socials i culturals, artístics, etc. Precisament el baix preu de les 

vivendes i locals va potenciar la ubicació d‟artistes, artesans i galeristes, molts 

d‟ells estrangers. Posteriorment van començar a proliferar els locals d‟oci, com 

restaurants, bars i tendes. La creació del MACBA i el CCCB, dos dels centres 

de cultura més importants de l‟Ajuntament de Barcelona, van formar part 

d‟aquest gran canvi que encara segueix afectant al Raval. L‟any 1999 es van 

tirar a terra algunes finques per poder obrir la Rambla del Raval, seguint amb la 

idea de canviar la percepció popular de marginalitat que tenia el barri.  

 

Amb una gran densitat poblacional, al Raval hi conviuen moltes 

nacionalitats i cultures diferents, des de catalans i espanyols fins a 

pakistanesos, filipins, i marroquins (les 3 nacionalitats estrangeres més 
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abundants). Les autoritats estan intentant a dia d‟avui aconseguir una 

convivència i una multiculturalitat. 
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3.Situació actual del Raval 

 

 

Segons el cens de l‟any 2005 el barri del Raval té una població de 

45.000 habitants dels quals un 47,7% són immigrants, tot i això cap de les 

comunitats supera el 10% de població, cosa que ens dóna una idea a primera 

vista de l‟heterogeneïtat d‟aquest barri.  

 

La composició ètnica del barri avui en dia ve donada per una banda per 

la gent que ha viscut generació rere generació al barri, i per l‟altra principalment 

per les dues onades migratòries més important del segle XX: la de la dècada 

de 1930 amb l‟arribada d‟aranesos, murcians i altra gent de nacionalitat 

espanyola; i la iniciada aproximadament uns 15 anys enrere, amb la 

modernització ja comentada del barri, que va propiciar l‟arribada massiva 

d‟immigrants estrangers de moltes nacionalitats, amb el conseqüent 

establiment de varis tipus de negocis. Sembla doncs, que és aquesta última 

onada la que ha suposat una canvi més profund, ja que no només ha arribat 

nova població, sinó que aquesta també ha transformat la fisonomia i 

composició del barri. 

 

Tot i la importància d‟aquestes arribades no es podria explicar la 

composició actual del barri del Raval sense fer esment de l‟èxode que es va 

patir en la dècada de 1960, on la inseguretat en el barri (drogues, delinqüència, 

prostitució...) va fer que es passés de 90.000 a 45.000 persones, 

aproximadament. Els comerços també ho van patir i es va donar la mateixa 

reducció (fet que explica millor la dinamització econòmica donada per l‟arribada 

dels immigrants creadors de nous comerços).  

 

Avui en dia tenim un Raval molt diferent al de fa ben pocs anys, cosa 

que ha aportat beneficis al barri però també hi ha creat conflictes de divers 

origen. L‟arribada d‟un grup nou de gent a un barri on la població està envellida 

acostuma a deriva fàcilment en un conflicte. L‟any 2002, com a protesta per la 

situació, els comerciants nacionals van optar per no decorar el carrer amb llums 

de Nadal, assumpte que va fer que l‟Ajuntament de Barcelona hi parés atenció i 
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que els mitjans de comunicació se‟n fessin ressò, i així va ser com es va crear 

una institució mediadora entre immigrants i nacionals, la Fundació Tot Raval. 

 

 

 

La fundació Tot Raval és una organització que agrupa associacions. 

Està composta per 55 membres d‟àmbit social, cultural i econòmic, tots ubicats 

al barri. El objectiu de Tot Raval és fomentar activitats conjuntes, coordinar 

projectes, buscar la integració i la participació social dels immigrants, la gent 

gran i els nens. En definitiva, impulsar i facilitar la millora del barri. 

 

  Aquesta organització va tractar de buscar el fons del problema i 

finalment es va concloure que només es tractava d‟un problema de 

comunicació. L‟Associació de Comerciants existent no comptava amb cap 

immigrant a la seva Junta, i Tot Raval va considerar que la Junta havia de ser 

representativa de la realitat comercial del barri; d‟aquesta manera es va 

constituir un Junta amb 8 persones, 4 d‟elles immigrants (amb diferents llocs 

d‟origen). Actualment continua havent-hi problemes, raó per la que s‟ha de 

continuar treballant en la integració d‟aquest comerç en el barri i s‟ha de 

reforçar l‟associacionisme comercial. És curiós veure com nosaltres anem als 
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establiments d‟immigrants, mentre que pocs d‟ells entren als nostres, i aquest 

fet es dona per la falta d‟integració dels estrangers. 

 

El futur del Raval passa, doncs, no tant sols per l‟estabilització de 

l‟heterogeneïtat, sinó per vetllar per una bona integració inherent a aquest tret 

característic del barri.  
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4. Evolució de les nacionalitats més nombroses al Raval  

 

Juny 2000 

Barcelona Raval 

58186 7013 

 

Nacionalitats 
Immigrants 
a Barcelona 

Immigrants al 
Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants 
al Raval 

Immigrants al 
raval/ 
Immigrants a 
Barcelona 

Pakistan   2414 1322 4,149 18,851 54,764 

Filipines   2839 1450 4,879 20,676 51,074 

Marroc   6403 1396 11,004 19,906 21,802 

Equador   4186 360 7,194 5,133 8,600 

Bangla Desh   181 124 0,311 1,768 68,508 

Índia   693 223 1,191 3,180 32,179 

Itàlia   2662 102 4,575 1,454 3,832 

República 
Dominicana   

3530 450 6,067 6,417 12,748 

França   2663 74 4,577 1,055 2,779 

Bolívia   354 13 0,608 0,185 3,672 

TOTAL 25925 5514 44,555 78,625   

 

L‟any 2000 la nacionalitat més abundat al Raval eren els filipins. Destaca 

també que gairebé el 60% dels immigrants del barri eren de 3 nacionalitats:  

pakistanesos, filipins i marroquins.  

 

Gener 2001 

Barcelona Raval 

74019 8748 

 

Nacionalitats 
Immigrants a 
Barcelona 

Immigrants 
al Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants al 
Raval 

Immigrants al 
raval/Immigrants 
a Barcelona 

Pakistan   3405 1735 4,600 19,833 50,954 

Filipines   3176 1685 4,291 19,262 53,054 

Marroc   7165 1506 9,680 17,215 21,019 

Equador   8204 667 11,084 7,625 8,130 

Bangla Desh   300 206 0,405 2,355 68,667 

Índia   788 259 1,065 2,961 32,868 

Itàlia   3142 122 4,245 1,395 3,883 

República 
Dominicana   

4136 519 5,588 5,933 12,548 

França   2943 81 3,976 0,926 2,752 

Bolívia   583 32 0,788 0,366 5,489 

TOTAL 33842 6812 45,721 77,869   
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La principal diferencia respecte l‟any anterior, és que els pakistanesos 

passen a ser la nacionalitat immigrant que més presencia té al barri i 

mantindran aquest lloc fins a l‟actualitat. 

 

 

Gener 2002 

 

Barcelona Raval 

113809 12765 

 

 

Nacionalitats 
Immigrants a 
Barcelona 

Immigrants 
al Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants al 
Raval 

Immigrants al 
raval/Immigrants 
a Barcelona 

Pakistan   6112 2696 5,370 21,120 44,110 

Filipines   3859 2153 3,391 16,866 55,792 

Marroc   9751 1803 8,568 14,125 18,490 

Equador   17975 1353 15,794 10,599 7,527 

Bangla Desh   587 382 0,516 2,993 65,077 

Índia   1485 343 1,305 2,687 23,098 

Itàlia   4572 211 4,017 1,653 4,615 

República 
Dominicana   

5031 600 4,421 4,700 11,926 

França   3684 122 3,237 0,956 3,312 

Bolívia   1116 66 0,981 0,517 5,914 

TOTAL 54172 9729 47,599 76,216   

 

 

Durant el 2001 el nombre d‟immigrants al barri va augmentar gairebé un 

50%, passen de 8748 a 12765 el gener del 2002. Cal esmentar que a partir 

d‟aquest any els marroquins representen un tant per cent menor respecte el 

total, tot i que no disminueixen en nombre. 
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Gener 2003 

 

Barcelona Raval 

163046 17614 

 

Nacionalitats 
Immigrants a 
Barcelona 

Immigrants 
al Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants al 
Raval 

Immigrants al 
raval/Immigrants 
a Barcelona 

Pakistan   9944 4413 6,099 25,054 44,379 

Filipines   4903 2735 3,007 15,527 55,782 

Marroc   11985 2047 7,351 11,621 17,080 

Equador   26891 1929 16,493 10,952 7,173 

Bangla Desh   748 543 0,459 3,083 72,594 

Índia   2358 452 1,446 2,566 19,169 

Itàlia   7013 323 4,301 1,834 4,606 

República 
Dominicana   

5947 617 3,647 3,503 10,375 

França   4709 172 2,888 0,976 3,653 

Bolívia   2455 138 1,506 0,783 5,621 

TOTAL 76953 13369 47,197 75,900   

 

Podem veure que  el 75,9% del total d‟immigrants del Raval s‟agrupen en 

aquestes 10 nacionalitats. 

 

Gener 2004 

 

Barcelona Raval 

202489 19955 

 

Nacionalitats 
Immigrants a 
Barcelona 

Immigrants 
al Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants al 
Raval 

Immigrants al 
raval/Immigrants 
a Barcelona 

Pakistan   10198 4237 5,036 21,233 41,547 

Filipines   5871 3309 2,899 16,582 56,362 

Marroc   13594 2211 6,713 11,080 16,265 

Equador   32946 2211 16,271 11,080 6,711 

Bangla Desh   889 686 0,439 3,438 77,165 

Índia   2792 521 1,379 2,611 18,660 

Itàlia   9619 453 4,750 2,270 4,709 

República 
Dominicana   

6777 708 3,347 3,548 10,447 

França   6577 284 3,248 1,423 4,318 

Bolívia   4810 224 2,375 1,123 4,657 

TOTAL 94073 14844 46,458 74,387   

 

Podem remarcar que al 2004 els immigrants provinents de Bangla Desh 

residents al Raval representen un 77,2% del total de la comunitat a Barcelona.  
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Gener 2005 

 

Barcelona Raval 

230942 21615 

 

Nacionalitats 
Immigrants a 
Barcelona 

Immigrants 
al Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants al 
Raval 

Immigrants al 
raval/Immigrants 
a Barcelona 

Pakistan   11997 4651 5,195 21,517 38,768 

Filipines   6470 3591 2,802 16,613 55,502 

Marroc   14508 2230 6,282 10,317 15,371 

Equador   31828 1897 13,782 8,776 5,960 

Bangla Desh   1271 988 0,550 4,571 77,734 

Índia   3064 645 1,327 2,984 21,051 

Itàlia   11678 518 5,057 2,396 4,436 

República 
Dominicana   

7218 656 3,125 3,035 9,088 

França   7706 341 3,337 1,578 4,425 

Bolívia   8314 345 3,600 1,596 4,150 

TOTAL 104054 15862 45,056 73,384   

 

A partir d‟aquest any el nombre d‟equatorians comença a reduir-se a 

Barcelona i al Raval, tant en nombre com en tant per cent. 

 

Gener 2006 

 

Barcelona Raval 

260058 23085 

 

Nacionalitats 
Immigrants a 
Barcelona 

Immigrants 
al Raval 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants al 
Raval 

Immigrants al 
raval/Immigrants 
a Barcelona 

Pakistan   14251 5113 5,480 22,149 35,878 

Filipines   6660 3560 2,561 15,421 53,453 

Marroc   15522 2254 5,969 9,764 14,521 

Equador   31423 1721 12,083 7,455 5,477 

Bangla Desh   1645 1310 0,633 5,675 79,635 

Índia   3543 754 1,362 3,266 21,281 

Itàlia   14447 670 5,555 2,902 4,638 

República 
Dominicana   

7697 640 2,960 2,772 8,315 

França   9061 417 3,484 1,806 4,602 

Bolívia 11495 500 4,420 2,166 4,350 

TOTAL 115744 16939 44,507 73,377   

 

En l‟actualitat cal destacar  que els pakistanesos son més de 5000 al 

barri, molt més nombrosos que qualsevol altre nacionalitat.  



Economia Aplicada II  Comerços immigrants 
  Grup 20 

 13 

4.1. Les 10 nacionalitats més nombroses al Raval 

 

Pakistan 

 

Pakistan/Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 2414 3405 6112 9944 10198 11997 14251 

Immigrants al Raval 1322 1735 2696 4413 4237 4651 5113 

 

 

 

 

 

 

 

Més d‟un terç dels immigrants pakistanesos de Barcelona resideixen al barri 

del Raval, tal i com es pot veure en el gràfic. Això vol dir que entre els 

immigrants residents al Raval en l‟actualitat, la pakistanesa és la nacionalitat 

més abundant en el barri, tot i que cal dir que no succeeix el mateix a 

Barcelona en general, on els pakistanesos no estan ni tan sols entre els 3 

països que més immigrants aporten a la ciutat. També cal destacar que fa 7 

anys, al 2000, més del 50% dels pakistanesos establerts a Barcelona, 

concretament el 54‟76%, residien al Raval, mentre que ara s‟han dispersat per 

tota la ciutat a mida que han anat arribant, sobretot des de l‟any 2003. 
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Filipins 

 

Filipins 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 2839 3176 3859 4903 5871 6470 6660 

Immigrants al Raval 1450 1685 2153 2735 3309 3591 3560 

 

 

 

 

 

 

 

Els filipins són també una de les nacionalitats entre els immigrants que 

són mes presents en el barri del Raval, concretament la segona que mes 

abunda. Cal destacar que l‟any 2000, primer any del que disposem de dades, 

els filipins eren els immigrants més extesos en el barri. També a partir del gràfic 

podem observar que el nombre d‟aquests ha augmentat al Raval 

proporcionalment al nombre de filipins que han immigrat a Barcelona. En total, 

més del 50% de filipins que resideixen a Barcelona ho fan al Raval. 
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Marroc 

 

Marroc 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 6403 7165 9751 11985 13594 14508 15522 

Immigrants al Raval 1396 1506 1803 2047 2211 2230 2254 

 

 

 

 

 

 

 

El nombre de Marroquins a Barcelona s‟ha triplicat en els últims 7 anys, 

mentre que tal i com s‟observa en el gràfic, la majoria no han anat a parar al 

Raval, sinó que s‟han integrat en altres barris de la ciutat. Tot i aquest fet, els 

marroquins són la tercera nacionalitat més abundant al barri. 
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Equador 

 

Equador 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 4186 8204 17975 26891 32946 31828 31423 

Immigrants al Raval 360 667 1353 1929 2211 1897 1721 

 

 

 

 

 

 

 

La presència d‟equatorians a Barcelona ha experimentat un espectacular 

augment en els últims 6 anys de gairebé 30.000 persones. Aquest fet contrasta 

totalment amb el seu estancament al Raval, on el nombre d‟equatorians 

residents al barri no suposa ni un 6% del total dels que viuen a la ciutat. Això 

només s‟explica dient que els equatorians han preferit establir-se en altres 

barris de la ciutat, on de ben segur són molt més nombrosos. 

 



Economia Aplicada II  Comerços immigrants 
  Grup 20 

 17 

 

Bangla Desh 

 

Bangla Desh 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 181 300 587 748 889 1271 1645 

Immigrants al Raval 124 206 382 543 686 988 1310 

 

 

 

 

 

 

 

Si hi ha alguna cosa que destacable en aquest gràfic és que de tots els 

immigrants que provenen de Bangaldesh, la majoria d‟ells resideixen al barri. 

Tant és així que l‟any 2006, dels 1645 immigrants provinents d‟aquest país 

residents a Barcelona, gairebé un 80% es trobaven al Raval. Cal dir també que 

els immigrants que són d‟aquesta nacionalitat han anat augmentant força i de 

forma constant (de forma proporcional a Barcelona i al Raval). 
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Índia 

 

Índia   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 693 788 1485 2358 2792 3064 3543 

Immigrants al Raval 223 259 343 452 521 645 754 

 

 

 

 

 

 

 

Els hindús no destaquen per la seva abundància ni a Barcelona ni al 

Raval. Tot i això el seu creixement al Raval ha estat petit però constant. També 

cal dir que són pocs els hindús que resideixen al Raval del conjunt que ho fan a 

Barcelona. 
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Itàlia 

 

Itàlia   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a Barcelona 2662 3142 4572 7013 9619 11678 14447 

Immigrants al Raval 102 122 211 323 453 518 670 

 

 

 

 

 

 

 

Els italians són els tercers que més presents es troben a la ciutat de 

Barcelona, havent augmentat el seu nombre en gairebé 12.000 persones des 

de l‟any 2000 fins l‟actualitat. Això contrasta amb el seu estancament o tímid 

creixement que en el mateix període de temps s‟ha produït al barri del Raval, 

on no són una de les nacionalitats que més destaca en nombre. Així doncs, 

sembla que, com altres nacionalitats, els italians sovint no van a parar al Raval, 
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ja que només el 4,6% de tots els italians que resideixen a Barcelona ho fan en 

aquest barri, i opten per establir-se en altres barris. 

 

República Dominicana  

 

República 
Dominicana   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a 
Barcelona 

3530 4136 5031 5947 6777 7218 7697 

Immigrants al Raval 450 519 600 617 708 656 640 

 

 

 

 

 

 

 

Els dominicans, igual que els italians, tot i ser abundants en nombre a la 

ciutat de Barcelona no ho són al Raval (només suposen el 8,3% del total l‟any 
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2006). És important destacar, tal i com es pot apreciar en el gràfic, que els 

immigrants d‟aquesta nacionalitat són, dintre de les 10 nacionalitats més 

nombroses al barri del Raval, els que menys han crescut en el període que 

aquí s‟analitza, arribant a decréixer els anys 2005 i 2006. Aquest estancament 

contrasta amb el creixement dels dominicans del 118% pel que fa al total de la 

ciutat de Barcelona. 

 

França 

 

França   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a 
Barcelona 

2663 2943 3684 4709 6577 7706 9061 

Immigrants al 
Raval 

74 81 122 172 284 341 417 
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Els francesos que venen a viure a Barcelona no ho fan al Raval. El 

nombre de residents francesos al barri ha augmentat molt poc des de l‟any 

2000, contràriament a com ho ha fet a la ciutat, on el nombre de francesos ha 

augmentat molt considerablement. 

 

Bolívia 

 

Bolívia   2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a 
Barcelona 

354 583 1116 2455 4810 8314 11495 

Immigrants al 
Raval 

13 32 66 138 224 345 500 
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L‟any 2000 tan sols 13 bolivians vivien al Raval. A l‟actualitat ho fan mig 

miler, un creixement força gran, però que es queda molt petit, tal i com 

s‟aprecia en el gràfic, si el comparem amb la quantitat de bolivians que han 

arribat a Barcelona en els darrers 7 anys. Així doncs, no arriba ni al 5% la 

quantitat de bolivians que viuen al Raval del total que viuen a Barcelona. 

 

Total 

 

TOTAL 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Immigrants a 
Barcelona 25925 33842 54172 76953 94073 104054 

 
115744 

Immigrants al 
Raval 5514 6812 9729 13369 14844 15862 

 
16939 
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Analitzant el total d‟immigrants que han arribat des de l‟any 2000 a 

Barcelona i al Raval, podem veure que a Barcelona el nombre d‟immigrants de 

les 10 nacionalitats analitzades ha augmentat de forma espectacular, 

quadruplicant-se en nombre, mentre que al Raval s‟ha triplicat. El creixement 

mitjà anual d‟immigrants en els últims 6 anys ha estat del 30% a Barcelona i del 

20% al Raval, aproximadament. Cal dir que aquest creixement és molt 

important. D‟altra banda, destacar que l‟any 2006, del total d‟immigrants 

residents a Barcelona, uns 115.000, el 14,6% residien al Raval.  

 

Resumint, podem dir que tret dels casos de pakistanesos, filipins i el cas 

extrem de Bangladesh, els immigrants d‟altres nacionalitats no es troben tots 

ells concentrats al Raval, sinó que estan dispersats per tota la ciutat de 

Barcelona. Centrant-nos en els casos de pakistanesos i filipins, es podria 

arribar a parlar de que estan formant una gran comunitat, ja que són molts i  

gairebé el 50% dels que es troben a Barcelona resideixen al Raval. Menció a 

part requereix el cas de Bangladesh, ja que el 80% dels immigrants procedents 

d‟aquest país que estan a Barcelona resideixen al barri del Raval. Tot i així cal 

apuntar que són inferiors en nombre als pakistanesos i filipins. 
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5. Comerços d’immigrants (mostra real) 

 

Comerç immigrant o ètnic: activitat econòmica sota la iniciativa d'un o 

diversos empresaris d'origen estranger i que té per objecte la venda de 

productes (basars, carnisseries...) o de determinats serveis (perruqueries, 

locutoris...) en un local comercial. 

 

En el barri del Raval aquests tipus de comerços habitualment es 

caracteritzen per una extensa jornada laboral, locals de petites dimensions, així 

com per una plantilla d‟empleats de la mateixa nacionalitat que el titular (en 

moltes ocasions familiars del mateix). 

 

Hem recorregut íntegrament els carrers del Carme, de l‟Hospital i Nou de 

la Rambla diferenciant entre comerços immigrants i nacionals, distingint els 

primers entre els establiments més habituals: supermercats, bars restaurant, 

botigues de moda i complements, locutoris i basars. 

 

Amb els tants per cent de comerços d‟immigrants i les recaptacions 

mitges aproximades depenent dels tipus de comerços, elaborarem una 

hipòtesis de la contribució que tenen en l‟economia del raval (aproximadament 

el PIB que aporten). 

 

 

C.Carme Nº comerços Tant Per Cent 

Nacionals 53 0,63 

Immigrants 31 0,37 

Total 84 1,00 

 

 

C.Hospital Nº comerços Tant Per Cent 

Nacionals 69 0,59 

Immigrants 47 0,41 

Total 116 1,00 
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C.Nou de la Rambla Nº comerços Tant Per Cent 

Nacionals 51 0,61 

Immigrants 33 0,39 

Total 84 1,00 

 

 

Raval Nº comerços Tant Per Cent 

Nacionals 173 0,61 

Immigrants 111 0,39 

Total 284 1,00 

 

 

  Moda Locutori Basar Supermercats Bar-Restaurant Altres Total 

C.Carme 7 6 4 7 3 4 31 

C.Hospital 13 7 3 10 7 7 47 

C.Nou de la 
Rambla 6 3 5 6 4 9 33 

Raval 26 16 12 23 14 20 111 

Tant Per 
Cent 0,23 0,14 0,11 0,21 0,13 0,18 1,00 

 

 

 

 

 

 

  Nacionals  Immigrants 
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C.Carme 53 31 

C.Hospital 69 47 

C.Nou de la Rambla 51 33 

 

 

 

 

  Nacionals  Immigrants 

C.Carme 0,63 0,37 

C.Hospital 0,59 0,41 

C.Nou de la Rambla 0,61 0,39 

 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70

C.Carme C.Hospital C.Nou de la 
Rambla

Percentatjes

Nacionals 

Immigrants

 

 

 

S‟observa que en els 3 carrers estudiats els percentatges són 

aproximadament els mateixos, tant en els comerços nacionals com en els 

immigrants. Aproximadament un 39% dels comerços són d‟origen estranger. 
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6. Facturació 

 Per tal de veure el impacte econòmic que ha representat l‟establiment dels 

comerços d‟immigrants a la zona del Raval, hem calculat l‟evolució de la 

facturació dels comerços del barri. Els anys compresos en el estudi comencen 

amb la última onada migratòria, l‟any 2000, i acaba el 2006. 

 Per a calcular la facturació del Raval, ja que només existeixen dades de 

Barcelona, s‟ha utilitzat la relació entre llicències i població Barcelona - Raval.  

6.1. Raval 

Llicències  

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Llicències Barcelona 35968 36245 36307 36184 32.310 38898 

Llicències Raval 1346 1401 1425 1426 1316 1472 

Llicències Raval/ 
Llicències Barcelona 3,74 3,87 3,92 3,94 4,07 3,78 

 

 S‟ha considerat el nombre de llicències del barri perquè és representatiu a 

l‟hora d‟estimar  el volum de facturació d‟una zona. Per això s‟ha calculat el tant 

per cent d‟establiments que hi ha al Raval del total de Barcelona.  

 

Població 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Població 
Barcelona 1.496.266 1.505.325 1.527.190 1.582.738 1.578.546 1.593.075 1.605.602 

Població 
Raval 35.295 37.498 40.968 45.611 44.983 46.322 47.064 

Població 
Raval/ 
Població 
Barcelona 2,36 2,49 2,68 2,88 2,85 2,91 2,93 

 Com que el nombre de llicències no és l‟única variable que cal considerar 

a l‟hora de calcular la facturació, s‟ha avaluat l‟evolució de la població del Raval 
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per saber si el tant per cent de llicències es correspon amb el tant per cent de 

població que representa el Raval a Barcelona. 

Facturació 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Facturació Barcelona 20.932 22.230 30.762 32.034 34.148 37.082 

Facturació Raval 401,03 440,29 619,74 649,32 715,69 722,04 

 

 Un cop analitzades les llicències i població al Raval en comparació amb 

Barcelona, s‟han observat algunes divergències. La població del Raval 

representa un 2,73% de la població de la ciutat, en canvi les llicències són un 

3,9%. Per això s‟ha fet la mitjana entre les dues variables, ja que s‟ha atorgat 

una importància similar  a l‟hora d‟estimar la facturació del Raval, una és el 

nombre de comerços que hi ha, i l‟altre el nombre de consumidors que 

comprarà al barri, o la gran majoria. 

 

 
 

 
Un cop calculat s‟ha vist que el creixement de la facturació era 

espectacular, creixia un 77% a Barcelona i un 80% al Raval en el període 

estudiat. Aquestes xifres no donen ninguna informació valuosa sobre quin 

efecte té l‟arribada d‟immigrants en el creixement econòmic del Raval, ja que a 

Barcelona també creix la facturació en un gran tant per cent. Per això s‟ha 

comparat el barri del Raval amb Sarrià, un barri amb unes dimensions en quan 

a població similar, però amb una realitat social molt diferent. Actualment la 

població estrangera a Sarrià representa un 11%, per sota de la mitjana de 

Barcelona 16,2%.  

 

 

 

  2001 2002 2003 2004 2005 

Creix. Anual Facturació Barcelona 6,2 38,4 4,1 6,6 8,6 

Creix. Anual Facturació Raval 9,8 40,8 4,8 10,2 0,9 
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6.2. Sarrià 

  

 El mètode per calcular la facturació de Sarrià, ha estat el mateix que al 

Raval. S‟han tingut en compte les llicències i la població per aproximar la 

facturació del barri. 

Llicències 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Llicències Barcelona 35968 36245 36307 36184 32.310 38898 

Llicències Sarrià 428 469 520 631 541 626 

Llicències Sarrià/ 
Llicències Barcelona 1,19 1,29 1,43 1,74 1,67 1,61 

  

 Podem observar que el nombre de llicències a Sarrià és molt baix, tant 

sols representa, aproximadament, un 1,5% del total de Barcelona. A més a més 

podem observar que en els últims dos anys la tendència es decreixent, es a dir 

s‟estan creant més botigues a la resta de Barcelona que a Sarrià. 

 

Població 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Població 
Barcelona 1496266 1505325 1527190 1582738 1578546 1593075 1605602 

Població Sarrià 33319 33697 34228 35554 35213 35743 35884 

Població Sarrià/ 
Població 
Barcelona 2,23 2,24 2,24 2,25 2,23 2,24 2,23 

  

 La població es manté estable al barri, no creix en tant per cent respecte 

Barcelona. Tot i així, la població de Sarrià respecte el total de Barcelona  

representa el doble que el tant per cent de llicències. 
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Gener 2006 

Nacionalitats 
Immigrants 
a Barcelona 

Immigrants 
a Sarrià 

% immigrants 
a Barcelona 

% immigrants 
a Sarrià 

Immigrants a 
Sarrià/Immigrants 
a Barcelona 

França 9061 609 3,484 14,545 6,721 

Itàlia 14447 357 5,555 8,526 2,471 

Japó 1701 277 0,654 6,616 16,285 

Estats Units  3328 277 1,280 6,616 8,323 

Alemanya 5355 227 2,059 5,422 4,239 

Equador 31423 185 12,083 4,418 0,589 

Colòmbia 14616 161 5,620 3,845 1,102 

Regne Unit 4721 158 1,815 3,774 3,347 

Mèxic 6036 151 2,321 3,606 2,502 

Argentina 13265 150 5,101 3,583 1,131 

TOTAL 103953 2552 39,973 60,951   

 

 Es pot observar que a Sarrià, pel que fa a població immigrant, no domina 

cap nacionalitat sobre una altre. Els francesos són els més nombrosos, tot i així, 

tant sols representen un 14,5% del total d‟immigrants al barri. El nombre total 

d‟immigrants a Sarrià és baix, sobretot si es compara amb barris com al Raval. 

També cal esmentar que els països d‟origen dels immigrants són molt diferents 

que al Raval, la majoria són de països desenvolupats. Això fa pensar  que la 

majoria dels immigrants residents a aquest barri no vénen  per sortir de la 

pobresa, sinó que ja formen part de la classe benestant.    

 

6.3. Comparació de la facturació 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Facturació Raval 401,03 440,29 619,74 649,32 715,69 722,04 

Facturació Sarrià 357,62 369,72 384,45 417,62 408,64 403,25 

 

          L‟any 2000 la diferència de facturació del Raval i Sarrià es relativament 

petita, sobretot si ho comparem amb l‟any 2005, quan el Raval factura un 75% 

més que Sarrià. La resposta  a aquesta diferencia, la trobem principalment en 

el creixement de la població en el període 2000-2006. El raval creix en un 33% 
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mentre que sàrria ho fa en un 7%. Aquest creixement tan brusc de la població 

es causa de l‟arribada massiva d‟immigrants que té lloc al Raval.  

           Per aquest motiu, es pot suposar que la facturació de Barcelona creix en 

gran mesura degut a l‟arribada d‟immigrants tal i com succeeix al Raval. En el 

barri de Sarrià on la població no creix al nivell d‟altres zones, la facturació 

s‟estanca.  
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7. Remeses d’immigrants del Raval al seu país d’origen 
 
 

Les remeses són quantitats de diner enviades per emigrants als seus 

països d‟origen. Les quantitats anuals de diner són tan grans que en alguns 

països han desplaçat a les exportacions tradicionals com la principal font 

d‟ingressos de l‟economia nacional.1 

Les remeses que envien els immigrants al seu país d‟origen és un factor 

que incideix sobre el sector econòmic de la zona en la que s‟estableixen, ja que 

afecten negativament a la balança de pagaments.  

Molts dels immigrants amb comerços al Raval envien una part de la 

facturació que treuen dels seus negocis a familiars que no han emigrat. Els 

comerços d‟estrangers reben diners de les compres que efectuen els client, 

però com que part d‟aquests diners els immigrants els destinen a les remeses, 

el flux monetari es redueix perjudicant l‟economia del Raval. 

 

Les dades de les remeses que envien els immigrants del Raval al seu 

país d‟origen no estan comptabilitzades, per tant les dades que apareixen a la 

taula són una aproximació. Per tal de calcular-ho hem buscat l‟evolució del total 

de remeses d‟immigrants a nivell de tot l‟estat espanyol i les hem dividit pel 

nombre d‟immigrants a Espanya per aproximar el que envia cada immigrant. El 

resultat l‟hem multiplicat pels immigrants del Raval 2  i hem obtingut una 

aproximació de les remeses que envies els estrangers del barri. 

 
 
Any 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Remeses 
(milions d'euros) 2,74  4,69 7,80 12,93 20,49 23,83 

Immigrants 5514 6812 9729 13369 14844 15862 
3 

                                                 
1
 Font: wikipedia.com 

2
 Vam preguntar a immigrants del Raval si envien remeses, i la gran majoria d’ells 

(95%) van contestar que sí. 
3

 Font: Banco de España y Dirección General del Tesoro y Política Financiera 

(Ministerio de Economía y Hacienda). 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emigraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Dinero
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Com podem veure a la taula les remeses dels immigrants al barri han 

augmentat molt en els últims anys, com també els nombre d‟estrangers a la 

zona. L‟evolució de les remeses, però, té un pendent més pronunciat que 

l‟evolució del nombre d‟immigrants, i per tant, les primeres tenen una taxa de 

creixement major que les segones.  

 

Els primers anys de l‟estudi corresponen amb el inici de l‟onada 

migratòria, i els immigrants necessitaven un temps per assentar-se. Amb el pas 

dels anys i l‟augment en els ingressos dels seus comerços, cada any que 

passa augmenten les remeses a una taxa major.  

 

  Hi ha un creixement de les remeses més o menys constant fins l‟any 

2004, quan aquestes augmenten espectacularment en gairebé 8 milions 

d‟euros respecte l‟any anterior. A partir d‟aquest any, podem veure que les 

remeses evolucionen més pronunciadament que el nombre d‟immigrants. 

 

Respecte al nombre d‟immigrants al Raval, és al 2003 quan el increment 

es fa més gran, ja que els estrangers augmenten un 37% respecte al 2002. A 

partir del 2004, la taxa de creixement esdevé menor. Aquests immigrants que 

van arribar durant el 2003 van ser un motiu per el que les remeses de l‟any 

següent s‟incrementessin considerablement. 

 

Per tant, l‟augment del nombre d‟immigrants fa que s‟incrementi el seu 

pes en el total del barri. Com a conseqüència, es redueix la marginalitat 
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d‟aquests, incrementen els ingressos dels seus comerços i augmenta el 

nombre de diners destinats a remeses. 

 

Aquest augment de les remeses és també un augment de la massa 

monetària que surt del país, i per tant és una de les conseqüències negatives 

de l‟establiment de comerços d‟immigrants al Raval. 
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8. Els comerços d’immigrants com a revitalitzant de barris 

deprimits 

El fet de que hagin obert nous comerços d‟immigrants coincideix amb un 

context de crisis prolongada del petit comerç tradicional, amb base familiar. És 

de destacar, que les zones on més comerços d‟immigrants s‟han establert, són 

les zones més deprimides comercialment en anys anteriors, com és el cas del 

Raval. Per tant, es pot dir que els comerços d‟immigrants estan revitalitzant la 

activitat comercial, econòmica i social en barris degradats i decaiguts. 

Cal destacar que les zones on hi ha més tendes d‟immigrants, coincideix 

també amb les de major residència d‟aquests. Així doncs, un motiu pel qual 

sorgeixen aquestes tendes és per respondre a necessitats específiques dels 

immigrants. 
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9. Comerços d’immigrants, a qui van dirigits? 

Si distingim els comerços d‟immigrants segons el tipus de clientela a la 

que van dirigits, el que predomina es la diversitat. Tal i com hem dit 

anteriorment, hi ha un tipus de comerç que efectivament, va dirigit a una 

clientela majoritàriament immigrant: una creixent oferta de béns i serveis 

consumits preferentment per aquests col·lectius que ja comencen a ser 

numèricament importants. Els més representatius en general, i en especial al 

Raval, son les carnisseries halal y els locutoris. Però també hi ha una gran 

quantitat de comerços d‟immigrants dirigits a un públic mes ampli, com és el 

cas dels supermercats, bars, tendes de moda, basars, o els coneguts “todo a 

cien”. 

 

Resumint, es pot veure que hi ha un ampli ventall de tendes: des de les 

tendes destinades als turistes, passant per les que hem mencionat 

anteriorment que van dirigides mes aviat als propis immigrants, fins als 

comerços dirigits a un públic mol mes ampli, com pot ser la gent aquí resident, 

que són els que mes predominen. A més a més, cal dir que aquesta distinció 

sempre es difícil d‟establir. Per tant, el que mes destaca dels comerços 

d‟immigrants es la diversitat de negocis i públics als que van destinats. 
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10. Formació i manteniment d’un comerç immigrant 

A Barcelona, la inversió inicial per constituir un basar, supermercat, un 

locutori.. etc. sol sorgir de l‟acumulació de beneficis que l‟immigrant en qüestió 

ha estalviat dels seus treballs anteriors. Els baixos preus dels locals en carrers 

on no hi ha gaire comerç, las mínimes reformes realitzades per ells mateixos 

amb els materials mes econòmics, y la mà d‟obra familiar, permeten a molts 

immigrants començar l‟aventura que per a ells suposa el obrir una nova tenda. 

El manteniment d‟aquest tipus de negocis necessita del treball familiar o 

de persones molt properes que molt sovint, per no dir sempre, treballen sense 

contracte laboral, i amb sous més baixos per jornades més llargues del comú 

en el mercat de treball local. A Barcelona, així com al Raval, els comerços 

d‟immigrants estan enormement fragmentats en comerços de base familiar, 

trobant així un mode d‟integració econòmica que els evita la subordinació i la 

discriminació pròpia de la inserció laboral dels immigrants al mercat de treball. 
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11. L’actitud dels comerciants i consumidors autòctons en vers 

els comerços immigrants 

Els comerços d‟immigrants i la seva instauració en els barris 

econòmicament més deprimits del centre de Barcelona, com és el cas del 

Raval, ha generat dues tendències o actituds. La actitud que han pres els 

comerciants autòctons, els que sempre han existit al barri, que va en contra 

d‟aquests nous comerços que són d‟immigrants, i la de les classes populars o 

gent del carrer, que en la seva majoria no veu com un gran problema 

l‟establiment d‟aquest tipus de comerços als seus barris, sinó tot el contrari. 

Per als comerciants autòctons, els comerços d‟immigrants desperten el 

fantasma de la desvalorització per dos motius: la degradació que segons ells 

comporta aquesta activitat comercial dels immigrants, i també per la creació de 

comunitats o barris d‟immigrants que segons el seu parer, evoquen marginalitat. 

A més, els comerciants autòctons culpen a aquests nous tipus de comerços de 

la crisis del petit comerç tradicional. 

En canvi, gran part de la gent del carrer, veu els comerços d‟immigrants 

com un element revitalitzant de barris que estan deprimits. I tot i que per a les 

classes populars, la visió que es sol tenir dels immigrants es mes aviat negativa, 

ja que es sol pensar que son símbol de pobresa, marginalitat i delinqüència, el 

fet de veure que aquests individus obren nous comerços, suposa una anomalia 

per a aquesta imatge preconcebuda. 

 

11.1. Comerciants autòctons contra comerciants immigrants: 

Al Raval, com també a tota Ciutat Vella, els botiguers de tota la vida 

culpen als comerciants immigrants de la crisi dels petits comerços familiars. 

Segons els primers és la creació i l‟auge de comerços d‟immigrants la culpa de 

la de la decadència dels seus comerços. Però ben mirat, el que defensen els 

comerciants autòctons es una contradicció, ja que veuen en la creació de petits 

comerços familiars la crisi del petit comerç familiar. Tot i així els comerços 
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d‟immigrants concentren gairebé totes les crítiques dels seus homòlegs 

autòctons, que veuen als primers desplaçant els comerços tradicionals i fent-se 

amb el seu negoci. I és que tot es vàlid a l‟hora de transmetre que els comerços 

d‟immigrants no són bons pel barri en general i pels comerços autòctons en 

particular. 

Els principals arguments utilitzats en contra dels establiments 

d‟immigrants per part dels autòctons són dos: l‟argument cultural i l‟argument 

dels privilegis administratius. 

L‟argument cultural és el que consisteix en presentar aquest tipus de 

comerços, el d‟immigrants, com activitats que desdibuixen el comerç català i 

formen un món apart amb les seves tendes. Un altre recurs al que recorren els 

comerciants autòctons, en una línia contraria, és la il·legitimitat de que aquests 

venguin productes que no son “propis” de la seva cultura.  

L‟altre argument utilitzat en contra de les botigues d‟immigrants és de 

tipus legal, es a dir, són els privilegis administratius dels que gaudeixen aquest 

tipus de comerços segons els comerciants autòctons, com per exemple, obrir 

sense permís, no respectar els horaris, beneficiar-se de “vacances fiscals”, 

vendre tota classe de productes sense tenir permís, etc. Tot això forma una 

sèrie de actes il·legals que l‟Administració “tolera” als comerços d‟immigrants 

mentre que “reprimeix” durament als comerços autòctons. Aquestes són les 

imputacions que més o menys circulen amb fluïdesa entre els comerciants. 

 

11.2. Les classes populars (gent del barri) davant els comerços 

d’immigrants 

La gent del barri sovint manifesta opinions sobre l‟activitat comercial dels 

immigrants contraries a les que elaboren els grups amb poder en el districte. I 

en molts sentits, les seves opinions contrasten a mes a mes amb les 

representacions denigrants dels immigrants que dominen en altres registres del 

discurs popular. 
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Un dels aspectes que mes valora la gent del barri en els nous comerços 

d‟immigrants es la revitalització i animació dels carrers on s‟instal·len. Ben lluny 

de percebre aquest tipus d‟activitat com una activitat degradant o inadequada, 

gran part de la gent del barri creu que aquests “donen vida” al carrer.  

Així doncs, la gent del carrer reconeix un paper dinamitzador i revitalitzant 

del barri als comerços d‟immigrants, el que contrasta amb les interpretacions 

elaborades per els comerciants. 

- Nova visió del immigrant: 

L‟immigrant normalment sol ser representat com una figura caracteritzada 

majoritàriament com aturada, sense treball i amb poques possibilitats de trobar-

ne, marginal i delinqüent, però la visibilitat i pujant creació dels comerços 

d‟immigrants representa una contradicció per la mencionada representació de 

l‟arquetip immigrant.  

La gent troba diferents explicacions en aquesta contradicció. Una 

d‟aquestes explicacions consisteix en reconèixer que entre els immigrants hi ha 

diferents realitats i condicions socials, introduint per tant, heterogeneïtat en el 

que sol ser representat com una categoria social homogènia (els immigrants). 

Una altra explicació però, concilia la idea d‟immigrant a categoria social i 

homogènia, amb “l‟anomalia” que representen els comerços d‟immigrants. 

Consisteix en posar en relació les tendes d‟immigrants amb la delinqüència. En 

aquest cas, el comerç es l‟activitat econòmica excepcional d‟una categoria 

social que per regla sembla que hagi d‟estar abocada a delinquir. És a dir, que 

l‟immigrant, per no haver de ser considerat un delinqüent ha de demostrar que 

treballa un bon grapat d‟hores al dia. 

L'etnificació és una altra explicació que es dona per explicar aquesta 

“anomalia”. L‟immigrant passa a ser fragmentat en categories nacionals amb 

diferents atributs sociomorals. Així, els paquistanesos solen ser coneguts com 

comerciants, mentre que els “moros” continuen associats a la pobresa, 

marginalitat i delinqüència. 
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Finalment, una última interpretació que es fa d‟aquest fet és una 

reinterpretació excloent i que serveix per qüestionar l‟accés dels immigrants a 

les ajudes socials. Segons aquesta interpretació, les tendes d‟immigrants són 

sinònim d‟una situació còmode dels seus amos. Projectar aquesta condició 

sobre tots els immigrants el converteix també en fraudulent. 

 

11.3. Entrevista amb Josep Aragonès, President de 

l’Associació  de Comerciants del carrer Hospital i Vicepresident 

de l’Eix Comercial del Raval. 

 

 

- Quants anys fa que viu al barri? 

- Viure no, hi treballo. Tinc un comerç des de fa 25 anys aquí, al carrer 

Hospital. 

- Quants anys fa que exerceix en les associacions del barri? 

- Fa 3 anys que sóc President de l‟Associació de Comerciants del carrer 

Hospital, i del que és l‟Eix, porto com a Vicepresident des de que va 

començar, encara no fa un parell d‟anys, el 2005.  

- Quins són els comerços més abundants al barri? 

- Si parlem en general, podríem dir que la immigració és un dels factors 

clau en el districte; el que són locutoris, shawarmes i supermercats, 

entre altres, són molt abundants, tots ells amb immigrats com a 

propietaris. Llavors el que són les minories, el petit establiment, el típic 

comerç de tota la vida, el fuster, la merceria i etcètera, han desaparegut 

o estan sota mínims. 

- Aleshores avui en dia podríem dir que els comerços bàsicament 

més abundants són els d’immigrants? 

-  Llògicament. Si per exemple agafes el carrer Sant Pau, jo m‟atreviria a 

dir que el 90% dels comerços són d‟immigrants. De tant en tant hi ha 

algun bar antic, alguna botiga de material elèctric, però poca cosa més.  

- Ha causat algun problema aquest establiment massiu? 
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- Particularment puc parlar de la zona on treballo i estic, el carrer Hospital, 

on tenim pakistanesos, hindús, xinesos i no hem tingut problemes. 

També en les juntes de l‟Associació del carrer hi tenim, a més del 

autòctons, un pakistanès, un marroquí, i altra gent immigrant, que en 

alguns casos ja porta molts anys aquí. 

- Creu que és més intensa l’activitat comercial gràcies a la última 

onada migratòria (últims 15 anys)? 

- No, ja que els comerços immigrants habitualment tenen com a clients 

altres immigrants, la gent autòctona poques vegades anirà a una 

carnisseria d‟un immigrant, i s‟aprofitarà dels supermercats per poder 

comprar el pot de tomàquet els diumenges, però no hi comprarà els dies 

de cada dia. Si hi ha hagut un augment de l‟activitat comercial més aviat 

ha estat gràcies a la dinamització del districte amb la creació del Macba, 

per exemple, o amb la reconstrucció i la creació d‟espais com la Rambla 

del Raval.  

- La integració social és un problema del barri?  

- No, no, és bona. Aquí també hem de tenir en compte que això depèn no 

només de la predisposició de l‟estranger, sinó també de com l‟autòcton li 

obre la porta. Si ells veuen que ens obrim s‟integren. 

- Quines implicacions ha tingut aquesta integració? 

- En el meu cas, per exemple, com a propietari d‟un comerç tenia una 

clientela típica del barri, que venien del mercat del Born; ara tot això ara 

ha canviat, els del mercat, encara que a la baixa, es segueixen 

mantenint, però tot el que representa el veïnatge s‟ha reduït molt, ja sigui 

perquè han marxat o perquè eren gent gran que ha mort. El veïnatge 

nou, en gran part immigrant, també ve, no hi ha reticències en aquest 

sentit.  

- Podríem dir que els immigrants compren més a botigues 

autòctones que al contrari? 

- Sí. De totes formes, sempre tracten d‟autoabastir –se, per tant vénen 

molt a botigues autòctones, però només quan ho necessiten. 

- Així doncs hi ha una competència entre el comerciant immigrant i 

l’autòcton o els seus productes són suficientment diferenciats? 
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- Sí que hi ha competència. Jo, per exemple, venc bombetes, i tinc un 

comerç xinès a uns 50 metres, que ven de tot, un “Tot a 100”. Doncs bé, 

la gent va allà, veu unes bombetes més barates, les compra, i com que 

solen ser de baixa qualitat i tenir problemes molts tornen, però també 

altres no. De fet, el nivell de vendes dels últims anys ha baixat. 

- Creu que, a més dels consumidors, s’ha reduït el nombre de 

comerços autòctons? 

- Clarament, abans eren molt abundants i ara a penes en queden. Per 

exemple, el carrer Hospital s‟havia caracteritzat per la venda de curtits, 

hi havia moltes tendes d‟aquests tipus, i també la venda de pells.  

- Han seguit alguna estratègia o política els comerços nacionals per 

fer front a l’establiment de comerços immigrants? 

- No, particularment, estant dintre de l'Eix Comercial del Raval, s‟intenta 

col·laborar amb tothom, tant amb immigrants com amb autòctons. Es fa 

un gran esforç, però també és cert que ens trobem en un moment social 

d‟un cert “passotisme”, i mentre nosaltres anem fent, els deixem fer. Clar 

que també hi ha coses com el fet de que posin botigues d‟un mateix 

tipus, per exemple de mòbils, una rere l‟altra, que ens resulta 

incomprensible.  

- Parlant de l’Eix, amb quin objectiu s’inicia aquest? 

- Bé, l‟Eix Comercial del Raval s‟engega fa dos anys amb el propòsit de 

unir en termes d‟actuació els comerciants del barri de qualsevol 

nacionalitat. No es fa pas perquè hi hagi una confrontació, sinó per 

fomentar la cohesió, i per treure al Raval la connotació pejorativa 

històrica que sempre l‟ha acompanyat. Treballem perquè la gent visiti i 

vingui a veure el Raval i se n‟adoni que és un lloc molt agradable. Avui 

en dia podem dir que ho estem aconseguint, tot i que ens queda molt per 

fer, com ara la part sud del barri, que segueix generant problemes. 

- Els horaris seguits pels comerços immigrants són en moltes 

ocasions molt extensos. Hi ha conflictes de competència respecte a 

aquest tema? 

- Aquest és un tema que estem tractant de millorar. Com a comerciant del 

barri puc dir que no em sembla ve que un senyor que a les 11 de la nit 

hauria de tenir tancat estigui venent els seus productes. 
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- Així doncs, els comerços que estan oberts cap a les 10 o més tard 

en el barri no tenen permís? 

- Uns quants si, però n‟hi ha molts altres que no. 

- Sovint la gent acostuma a relacionar la onada migratòria del barri 

amb un augment de la inseguretat del mateix. Creu que aquesta 

relació coincideix amb la realitat? 

- És cert que és una opinió que té un sector del barri, però jo puc dir que 

personalment no hi estic d‟acord. El que sí que és cert és que en la zona 

sud ara mateix hi ha una certa inseguretat, però aquest és un problema 

estructural que com ja he dit abans estem tractant des de l‟Eix perquè 

ens preocupa. 

- Econòmicament parlant, creu que a grans trets la immigració ha 

tingut un efecte positiu o negatiu sobre el barri? 

- Aquesta és una pregunta que ara mateix no té resposta, precisament ara 

estem absorbint a tot de gent nova i des de l‟Eix estem treballant per 

obtenir bons resultats per al barri, per tant la pregunta tindrà resposta 

ens uns dos o tres anys, no ara. 

 

 

11.4. Enquesta sobre el comerç al Raval 

 

Per tal de poder extreure conclusions més properes a la realitat i més 

tangibles que la mera observació del barri i les converses amb veïns i 

comerciants es presenta a continuació una enquesta realitzada a 100 

consumidors nacionals* de sexe, edat i condició diferent. L‟enquesta té com a 

objectiu conèixer millor la opinió de la gent del barri sobre l‟arribada de la 

immigració i les seves implicacions. 
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Opinió sobre les següents matèries en el barri. Puntuació entre 1-10 (1: 

molt positiu/ 10: molt negatiu). 

            

Qualificació 

- Funcionament del comerç.       6,4             

- Efecte de l‟arribada d‟immigrants      5,4  

- Integració de les comunitats.       5,6 

- Qualitat dels productes dels comerços d‟immigrants o ètnics 6,8 

- Qualitat dels productes dels comerços d‟autòctons   7,9 

- Tracte al client dels comerciants immigrants    8,3 

- Tracte al client dels comerciants nacionals    8,5 

 

Respostes Sí – No 

                         SÍ        NO 

- Acostuma a comprar productes en comerços d‟immigrants        77        33  

      (almenys un cop a la setmana)?  

 

- Creu que és positiu econòmicament pel barri l‟establiment        82        18 

      de comerços d‟immigrants? 

 

- Valorant la onada migratòria dels últims 15 anys al Raval,         65        35 

      creu que l‟arribada d‟immigrants està relacionada amb  

      inseguretat al barri? 

 

- Creu que s‟estan formant guetos?                                              85        15 

 

- Suposa un problema l‟establiment massiu d‟immigrants?         68         32 

 

A primera vista, els resultats de l‟enquesta poden resultar confusos, ja que si 

bé els enquestats diuen globalment que reben un bon tracte per part dels 

estrangers, que la qualitat dels seus productes és bona i creuen que l‟aportació 

econòmica dels mateixos és positiva per al barri, també veuen que s‟estan 

formant guetos, que existeix una relació immigració-delinqüècia, i que 
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l‟establiment massiu de no autòctons suposa un problema. Tot i això, un 

desglossament posterior dels resultats permet entendre aquesta aparent 

incoherència.  

 

Segons l‟enquesta, els consumidors autòctons del Raval creuen que el 

comerç funciona bé al barri (6,5), que hi ha activitat. No obstant, la nota es veu 

força reduïda pel sector de gent major de 60 anys, on hi ha una majoria que 

defensa que el barri està empitjorant. És precisament aquest sector de població 

el que explica també l‟aprovat just de valoració de l‟arribada d‟immigrants i 

integració dels mateixos. El sector de gent entre 20 i 40 anys, en canvi, sol ser el 

que més bona nota dóna a aquestes qüestions. Tot i això, amb el que la majoria 

sembla coincidir és amb el fet que s‟estan formant guetos, el que no sembla ser 

coherent amb l‟aprovat just d‟integració. Aquesta diferència es produeix perquè 

si bé la gent major de 60 anys creu sempre que no hi ha integració i que s‟estan 

formant guetos, la resta de la gent, com a tònica general, sol decantar-se per 

opinar que els immigrants estan integrats, entent com a tal que no tenen cap 

problema de relació a l‟hora comunicar-s‟hi i senten que són gent del barri, però 

a la vegada creuen que s‟estan formant guetos perquè encara que s‟hi 

comuniquin, tendeixen a relacionar-se molt més entre ells. 

 

Pel que respecta a les qüestions sobre el tracte i qualitat dels productes dels 

comerços ètnics i dels autòctons no es veuen diferències molt destacables, en 

tot cas el més rellevant és la diferència entre la qualitat de productes d‟uns i 

altres. Això es deu a que els autòctons, principalment, quan es dirigeixen a 

tendes d‟immigrants ho fan majoritàriament a tendes d‟alimentació o a les 

relacionades amb aparells electrònics,  i mentre que amb les primers estan 

igualment satisfets entre comerciants autòctons i no autòctons no passa el 

mateix amb les segones, ja que hi ha una opinió generalitzada que els aparells 

electrònics són d‟una qualitat inferior. 
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12. Conclusions 

 

 

Per acabar, seguidament es dóna peu a les conclusions del treball. 

Aquestes són bàsicament una síntesi d‟allò més important que es pot extreure 

del treball, allò que aporta de nou la informació que s‟hi recull. 

 

Les conclusions es divideixen en aspectes positius i negatius que tracten 

de respondre a la pregunta bàsica que conforma el treball: ha estat positiu o 

negatiu econòmica i socialment l‟establiment d‟immigrants al barri del Raval en 

els últims anys? 

 

Aspectes positius: 

 

◦ La immigració comporta més facturació, tant per augment d‟oferta 

com de consum. 

◦ Augment de la facturació en un 80% en el període 2000-2005 

◦ Revitalització del barri 

◦ Descens de la marginalitat 

 

L‟anàlisi dels carrers més destacats del barri han permès saber que al 

Raval aproximadament un 40% dels comerços són d‟immigrants, un creixement 

donat sobretot en els últims 15 anys. Així doncs, l’augment de la facturació 

en un 80% en el període 2000-2005 estudiat en el treball és fàcilment 

atribuïble en una part a la instauració de comerços immigrants o ètnics. La 

immigració ha comportat més facturació, no tant sols per l‟establiment dels 

seus comerços (un augment d’oferta de productes), sinó que també per 

l‟augment d’una sèrie de consumidors abans inexistents. Els immigrants no 

només ofereixen productes, també compren i consumeixen. El que també és 

cert és que no ho fan en la mateixa mesura que un nacional, degut a que 

acostumen a enviar remeses al seu país d‟origen. 

 

Sens dubte, aquest augment de l‟activitat comercial ha dut lloc a una 

revitalització del barri, palpable a simple vista, i reconegut per la majoria de la 
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gent del barri. S‟ha de fer referència en aquest punt, però, a que es creu que la 

renovació del Raval d‟avui en dia es comença a donar amb la construcció 

d‟espais com el MACBA o la Rambla del Raval, i això implica l‟arribada de gent 

nova al barri, en majoria immigrants, que hi donen aquest impuls comercial. 

A més, amb l‟arribada d‟immigrants s‟ha donat vida a tota una sèrie de carrers 

abans foscos i inhòspits. És a dir, hi ha hagut un clar descens de la 

marginalitat.  

 

 Aspectes negatius: 

 

◦ Crisi del comerç minorista autòcton 

◦ Falta de comunicació i cooperació entre comerciants estrangers i 

nacionals 

◦ Estancament de la zona sud del barri 

 

Si bé amb l‟arribada d‟immigrants s‟han donat tots els aspectes positius 

comentats anteriorment també és cert que hi ha aspectes negatius que s‟han 

originat o bé que s‟han mantingut. 

 

En primer lloc, tot i que la implantació del comerç immigrant o ètnic ha 

revitalitzat el barri del Raval també n‟ha desplaçat el comerç minorista 

autòcton. Amb l‟arribada de comerciants immigrants és innegable que aquests 

han augmentat la competència a uns preus en general força baixos, desplaçant 

en molts casos el comerç de tota la vida en el barri. És cert, però, que aquest 

tancament massiu del comerç minorista autòcton també té origen en la crisi de 

la que venia el barri, però des de que es va renovar no ha millorat, i cada 

vegada se‟n poden trobar menys. S‟ha de fer èmfasi en que no s‟està parlant 

d‟una crisi del comerç minorista del Raval, ja que aquest segueix més actiu que 

mai a través del comerç minorista immigrant, sinó que s‟està parlant 

exclusivament del comerç minorista autòcton. 

 

Per altra banda, l‟arribada del comerciant immigrant també ha dut a una 

nova situació en el barri en quant a la relació entre comerciants. Avui en dia no 

només s‟han de reunir els comerciants de tota la vida del Raval, també n‟hi ha 
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de nous. I és en aquest aspecte que les coses s‟han de millorar, ja que ara per 

ara no és agosarat parlar d‟una manca de comunicació i cooperació entre 

comerciants estrangers i nacionals, ans al contrari, aquesta ha de millorar 

força per evitar fets com l‟aglomeració de comerços immigrants d„un mateix 

tipus en un mateix carrer. En aquesta qüestió s‟ha de dir a favor del barri que 

s‟està intentant millorar aquest aspecte dia rere dia a través de organitzacions 

com la Fundació Tot Raval i l‟Eix Comercial del Raval. Precisament aquestes 

dues organitzacions també estan tractant de millorar l‟últim dels aspectes 

negatius destacats que s‟ha mantingut amb l‟arribada de la immigració: 

l‟estancament de la zona sud del Raval. Tot i ser un aspecte aparentment 

sense relació amb l‟arribada de la immigració i ,per tant, no ser-ne un aspecte 

negatiu, sovint s‟afirma que amb l‟arribada d‟immigrants la marginalitat de la 

zona sud s‟ha mantingut, enlloc de millorar. Així doncs, la causa-efecte en 

aquest aspecte no es pot donar per segura. 

 

 És pot concloure, per tant, que els immigrants tenen tan aspectes 

positius com negatius per l‟economia en la que s‟estableixen, i seria molt 

arriscat decidir si la seva arribada ens beneficia o ens perjudica. Un cop 

integrats en una societat, però, aporten un dinamisme cultural, social i 

econòmic molt enriquidor i inexistent fins aleshores. 
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