
Presentació
Em defineixo a mi mateixa com una persona sensible i empàtica, per aquest motiu 
sempre he intentat posar-me a la pell d’aquelles persones que per diverses causes es 
veuen obligades a marxar del seu país d’origen i seguir la seva vida en un altre lloc.
Per tant, un dels objectius del treball és donar resposta a una sèrie de preguntes:
Com es troben entre nosaltres?, se senten part de la nostra societat?, tenen interès 
en assumir totalment o parcialment la nostra cultura?, són acceptats?, tenim una 
actitud de superioritat envers els immigrants?, tenim interès en relacionar-nos-hi?, 
pensem que sobren estrangers?
De tota manera, aquest no és l’únic objectiu del treball. Durant la part teòrica inten-
to contestar la pregunta que ofereix el títol del treball: «Anglès, poble d’acollida?». 
Estic molt contenta d’haver afegit aquesta part en la meva recerca ja que he desco-
bert aspectes de la història del meu poble que desconeixia totalment.
 
Metodologia
Davant del problema de no poder trobar massa informació a Internet, se’m va obrir 
una nova oportunitat, el repte consistia a buscar i llegir les actes i els padrons de 
l’Ajuntament d’Anglès, per tal de conèixer l’evolució de la demografia del meu poble. 
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Per tant, la part teòrica neix d’una recerca profunda a l’arxiu històric del consistori.
Pel que fa la part pràctica, he obtingut resposta de 194 enquestes de l’IES Rafael de 
Campalans d’alumnes autòctons i estrangers. També he enquestat a 54 immigrants 
adults en comerços, al carrer, als seus domicilis, etc.
Finalment, donant lloc a un altre punt de vista del fenomen, he tingut el plaer de fer 
sis entrevistes a voluntaris, treballadors socials i professors.

Cos del treball
En primer lloc, dins el marc teòric, faig una breu introducció sobre els conceptes 
bàsics de la immigració, així com de les causes i conseqüències dels fenòmens mi-
gratoris i l’explicació dels fonaments polítics, filosòfics i religiosos.
Abans de l’establiment de la Fàbrica Burés, a finals del s. XIX, Anglès era una petita 
vila principalment agrícola i ramadera amb alguna modesta explotació minera. El 
pas d’un poble rural a una vila industrialitzada va comportar l’increment accelerat 
de la població i va transformar la forma de viure de tot el territori.
Trobem quatre etapes destacades on Anglès ha sofert la variació de la seva població 
com a conseqüència de l’entrada d’immigració, ja sigui interior o exterior.
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Entre el 1940 i el 1970 s’inicia una forta onada migratòria, principalment de Múrcia i 
Andalusia, per treballar a les mines, al pantà de Susqueda i a la indústria tèxtil (Fà-
brica Burés). En aquests trenta anys Anglès va incrementar la seva població en 1.777 
habitants.
Al voltant del canvi de segle la immigració que arriba és bàsicament internacional, 
a causa del «boom immobiliari» (1998-2005) i dels anys de bonança econòmica.
A diferència de les persones que arriben a Anglès per causes econòmiques per tal de 
treballar a la indústria tèxtil, a la mineria o a la construcció de la presa de Susque-
da, Anglès va acollir un col·lectiu important que fugia de la Guerra Civil Espanyola, 
aprofitant que el poble es trobava a la rereguarda i per tant fora de perill.
El primer grup de refugiats va arribar a Anglès l’any 1936 procedent de Madrid. Eren 
nens i nenes d’entre 10 i 14 anys que formaven part de les escoles de pràctiques de 
la Normal de Magisteri del carrer San Bernardo i del carrer Almagro. El seu habitat-
ge es trobava a Can Cendra.
A l’hivern de 1937 va arribar el segon grup de refugiats procedent de la província de 
Màlaga. Aquest col·lectiu es va ubicar a Can Verdaguer.
A l’acta del 20 de juliol de 1937 el regidor M. Carandell informa de la probable arri-
bada d’un nou grup de refugiats procedents del País Basc. Els refugiats d’Euskadi, 

Gràfic núm. 1. Evolució de la població a Anglès (1718-2016).
Font: Arxiu Històric Municipal d’Anglès.



procedents en la seva majoria de Bilbao i Renteria, es van instal·lar a la rectoria i 
alguns en cases particulars.
L’últim grup important de refugiats de guerra va arribar de l’Aragó i Tarragona i es 
va ubicar al convent de les dominiques. La majoria eren originaris de Calaceite i de 
pobles tarragonins com Flix i Móra d’Ebre.
Queda escrit a les actes que vingueren un total de 269 refugiats.
Pel que fa la part pràctica, centrant-me en el poble a dia d’avui, he volgut analitzar 
l’evolució de les diferents nacionalitats, la procedència i composició dels immi-
grants i les diferències entre la població autòctona i l’estrangera.
De les enquestes realitzades, he pogut copsar l’existència d’un racisme latent, el 
qual no es percep preguntant si creuen que la raça blanca és superior però es veri-
fica quan no hi ha el mateix nombre de respostes afirmatives en demanar si els 
immigrants han de tenir els mateixos deures i si han de tenir els mateixos drets que 
els autòctons. 
L’estat del benestar, representat per l’educació i la sanitat pública, és valorat molt 
positivament en els dos grups.
Els aspectes més rellevants de la part pràctica es comenten a continuació, en les 
conclusions.

Conclusions
La primera conclusió i crec que la més definitòria del fenomen migratori és que els 
immigrants han vingut per viure entre nosaltres de forma permanent, ja que quasi 
el 100% de les respostes són negatives a la pregunta que fa referència a la possibili-
tat de retorn al seu país d’origen.
Malgrat que els vilatans percebin que arriben molts immigrants a la vila, aquesta 
tendència ha disminuït en els darrers anys fins a trobar-nos amb un saldo migratori 
negatiu, ja que hi ha més persones que emigren del poble que no pas immigren.
Els fills dels adults immigrants han estat o són escolaritzats en el marc de l’escola 
pública catalana i per tant tenen assumits uns valors de la cultura occidental, així 
com el coneixement de les dues llengües oficials.
Ha estat una sorpresa trobar la baixa qualificació que obtenen el sistema democrà-
tic com a forma d’organització social, la laïcitat escolar i en menor mesura la lliber-
tat d’expressió.
La motivació per emigrar és generalment de tipus econòmic, ho fan per tenir més 
opcions laborals i millorar la qualitat de vida en tots els aspectes, només algunes 
persones procedents d’Ucraïna manifesten causes polítiques.
Els territoris d’on provenen estan molt focalitzats en zones concretes dels seus paï-
sos. Els russos venen de la zona sud-oest (Rostov); els indis, de la zona nord del país 



(Punjab) i són de creença sij; els marroquins, del nord (Nador) i pertanyen al grup de 
berbers, i els portuguesos emigren del nord, concretament de l’àrea de Porto.
La situació laboral dels estrangers és molt variada i trobem treballadors que estan 
totalment regularitzats i treballen en igualtat de condicions que els autòctons, so-
bretot en la indústria tèxtil, en les càrnies i en el ram de la construcció.
Hi ha un grup important, especialment de dones, que fan treballs domèstics, cura de 
persones grans o discapacitades, i en la restauració. Presenten condicions laborals 
molt precàries.
Una altra conclusió és l’excel·lent valoració per part de tots els enquestats sobre l’es-
tat del benestar, representat per l’educació pública i l’assistència sanitària gratuïtes.
Una vegada finalitzat l’estudi puc afirmar que el poble d’Anglès ha estat des de fa 
més d’un segle una «vila d’acollida». A finals del segle XIX i a principis del segle XX, 
acollint gent procedent dels pobles i masies veïnes; posteriorment, una vegada aca-
bada la Guerra Civil Espanyola (1936-1939), va obrir les seves portes als immigrants 
que venien del sud, de llevant i d’altres racons d’Espanya, i fins arribar al dia d’avui, 
en què tenim una immigració global.
La societat anglesenca actual ha patit una transformació social i cultural molt 
important en els darrers anys i els «nous catalans» hauran de formar part de la 
nova Catalunya del futur que esdevindrà un gresol de cultures, segurament en una 
integració intercultural, perquè en les enquestes he captat un desig molt ferm de 
formar part d’aquesta Catalunya.
En les enquestes queda plasmat que la integració intercultural és més real en els 
adolescents que en adults i, per tant, aquests últims segueixen normalment un mo-
del que s’acosta a la multiculturalitat.
Gràcies a la immigració s’ha produït un canvi molt important en la piràmide de po-
blació, que es reflecteix amb un increment de la franja de 0-40 anys, amb els efectes 
beneficiosos que això comporta per a la vila.
 
Propostes de millora
Per tal de millorar la convivència i fer d’Anglès un poble millor en tots els aspectes, 
penso que seria convenient posar en marxa algunes iniciatives que es detallen a 
continuació.
— La participació en associacions culturals o esportives del col·lectiu immigrant 
adult és mínima i, per tant, és una assignatura pendent com a mecanisme per afa-
vorir la integració.
— Potenciar a nivell educatiu des de primària fins a l’escola d’adults els valors re-
presentats en la Declaració de Drets Humans, especialment els relatius a la igualtat 
de tots els éssers humans, deixant de banda la raça, la religió o la inclinació sexual. 
És molt preocupant observar el poc respecte cap a l’homosexualitat, especialment 



entre els immigrants adults, ja que quasi un 40 % manifesta un rebuig total o molt 
elevat envers aquestes persones.
 —Malgrat que molts immigrants no poden participar activament en les decisions 
polítiques, crec que estaria bé proporcionar un mitjà per tal que puguin fer arribar 
les seves demandes i suggeriments de forma individual o col·lectiva. Atès que el 
desig majoritari dels estrangers és sentir-se com a ciutadans anglesencs, amb els 
mateixos drets i obligacions que els autòctons. El 88,7 % i 96,3 % responen afirma-
tivament a la pregunta de si han de gaudir dels mateixos drets i obligacions que els 
catalans, crec que és molt important aquesta participació.
—L’excel·lent treball dels professors, voluntaris, treballadors del centre d’acollida i 
treballadors socials s’ha de valorar més i se’ls ha d’ajudar en tot el possible perquè 
aquesta tasca és fonamental per arribar a una integració intercultural. 
—De l’entrevista amb la responsable de treball social es constata que el col·lectiu 
immigrant és el més necessitat des del punt de vista econòmic, com a indicador 
objectiu es confirma que el 90 % de les persones ateses per Càritas són immigrants. 
Aquestes ajudes a aquest col·lectiu no sempre s’entenen per part de la població au-
tòctona i poden ser la llavor d’actituds xenòfobes i demagògiques del tipus: «als im-
migrants se’ls ajuda més, primer han de ser els de casa», «els immigrants no paguen 
els medicaments ni fan cues…». Per combatre aquestes idees s’ha de fer entendre 
que els immigrants només reben les ajudes que els pertoquen, no pel fet de ser-ho, 
sinó per les seves condicions socioeconòmiques.
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