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RÉSUMÉ 

Les politiques sociales de la paternité en France et en Espagne: une analyse 

comparée du congé parental et de la résidence partagée L‟article présente une 

analyse comparative de l‟évolution des politiques relatives aux congés paternels et à la 

garde conjointe en Espagne et en France dans la dernière décennie. Ces deux 

mesures sont toutes deux largement reconnues comme instruments importants de la 

promotion de nouveaux styles de paternité et par conséquent d‟une plus grande égalité 

entre hommes et femmes dans l‟Union européenne. Alors que la rhétorique du choix a 

été développée dans les deux pays en matière d‟emploi de la mère et de garde 

d‟enfants, avec de meilleurs résultats en France qu‟en Espagne, il reste à voir dans 

quelle mesure la possibilité de choix sera aussi ouverte aux pères. 

Mots-clés : Paternité. Famille. Politique sociale comparée. Congé parental. Garde  

While the social construction of motherhood together with the cultural and institutional 

construction of the relationship between working parents and the welfare state has for 

long focused most research attention, in recent years the inquiry into the social politics 

of fatherhood has been gaining a more prominent status in the research agenda 

[Hobson and Morgan, 2002]. Whereas for many years the role of fathers as economic 

providers has been taken for granted, only in recent times their contribution to families 

as potential carers is being considered and developed as a significant research theme. 

Even if the promotion of the adult worker family model has become central to 

contemporary family policies, there is still a clear ambivalence around the measures 

applied to achieve equal opportunities for mothers and fathers. In general mothers 

have better conditions for paid parental leave or to adapt flexible working schedules. 

Although it is true that fathers‟ caring responsibilities are increasingly recognised in 

most countries, the shift from the male breadwinner family towards a new adult worker 

model requires a fundamental reorganisation of welfare states. Only promoting men‟s 

participation in unpaid care at a similar level as women‟s, particularly in childcare and 
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upbringing, will genuinely improve gender equality. In this context, it is important to 

examine the extent to which European welfare states are increasingly supporting as 

well as enforcing the right of children to receive care from both parents by assessing 

innovative policy developments in so far as they can contribute to the construction of a 

new fatherhood.  

The purpose of this article is to provide a comparative analysis of policy developments 

on leaves for fathers and joint custody in Spain and France in the last decade. These 

two types of measures have been selected in the extent to which they are both widely 

recognised as main instruments to promote new fathering styles and consequently 

more gender equality in the European Union. The introduction of a father quota and of 

joint legal custody as the norm after divorce in many countries following the lead of the 

Nordic nations is supplying very rich experiences to comparative research [Björnberg, 

2006; Duvander and Jans, 2008]. It is also expected that these new social practices as 

well as institutional arrangements will bring about an enhancement of the children‟s 

well-being. The comparison between Spain and France appears relevant because 

although both neighbouring countries exhibit very different path dependency patterns of 

welfare state development, in fact their provisions for shared residence and paternal 

leave are not quite dissimilar69.  

General comparative overview 

The comparison of family policies toward a new fatherhood in France and Spain is 

problematic because these two countries have long exhibited to a great extent different 

patterns of social structure and paths of development. Before proceeding to describe 

specific trends and measures regarding new fatherhood policies it may be useful to 

provide a general overview of family policies in France and Spain so that it is possible 

to understand the significance of new developments and place them in their proper 

context.  

While France has undoubtedly been one of the European leaders in the historical 

modernization process, Spain is clearly a latecomer as far as economic and political 

development is concerned and it may be still considered as an outlier in many 

respects. However, since the democratic transition and in particular during the last 

decade Spain has been catching up very quickly. To give only one single example in 

order to illustrate the exponential growth of parameters influencing family policies in 

Spain in recent years, while from 1998 to 2009 economic activity rates of women aged 
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25 to 54 years have increased by 17.2 percentage points, in France they have only 

risen by 5.2 points (the EU-25 average being 6.6 points)70. 

Despite this dramatic change in women‟s labour market participation, in a European 

perspective Spain is still lagging behind in its development of family policy. The 

contrast between the significance of family policy in France and Spain may be easily 

visualized by looking at different rates of social expenditure in family and children in 

these two countries. Whereas Spain only devotes to family and children 1.50 % of GDP 

(358 m per inhabitant), the resources spent by France in this area are much larger: 

2.47 % of GDP and 749 m per inhabitant71. These great disparities can be explained by 

different timings of development and path dependence patterns. While in Spain family 

policy has been the Cinderella of social policies since the democratic transition, in 

France its prominence is undisputed and it has gathered a wide political consensus 

over a long period of time [Valiente, 1997; Commaille and Martin, 1998]. This brief 

outline about different patterns of development and the visibility of family policies in 

both countries may help understanding how, in general, France has been much ahead 

than Spain in the occurrence of most debates and in the introduction of new measures. 

The development of paternal leave in Spain and France 

Parental leave policies emerged in the seventies as a mechanism to protect family 

formation and the upbringing of children in dual earner family societies. Progressively 

more gender-neutral family-related leaves have been in development in Europe as part 

of the emerging gender, care and work arrangements in society. Leave arrangements 

for working parents and informal carers in European policy have become a regulatory 

mechanism of the changing relationships between individuals in families, the labour 

market and the state.  

Parental leave schemes are regulated forms of absence from normal work, connected 

to social protection, in order to facilitate parenting and the care of children. They 

provide time, economic support and job protection to parents as individual as well as 

family entitlements related to a newborn or a small child. Leave schemes for working 

parents are mainly: maternity leave (congé de maternité); paternity leave (congé de 

paternité); parental leave or childcare leave (congé parental d‟éducation); and leave to 

care for a sick child. A few countries have fused these previous categories into a single 

modernized parental leave scheme with unified earnings-related conditions. 

Parental leave is presently contributing to the shaping of new forms of both 

motherhood and fatherhood – a more planned, negotiated and reflexive parenthood. It 

involves the social definition and legitimacy of protected but also limited periods of time 
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devoted to upbringing. These periods are defined and socially constructed in different 

ways for women and men. Nevertheless, the new trends in leave policies suggest the 

development of more gender neutral and flexible pools of care leave entitlements, 

together with public support for the development of early childhood education and care 

service sectors [Deven and Moss, 1999; Kamerman and Moss, 2009]. This gives scope 

for new individual choices and a more reflexive way to deal with parenthood and 

informal family-based care both for men and women.  

O‟Brien discusses how parental leave has the potential to boost the father‟s emotional 

investment and connection with infants. She suggests the possibility of a new 

polarization for infants: the risk of being born into either a “parental leave-rich” or 

“parental leavepoor” household or country [O‟Brien, 2009]. Within this perspective, 

fathers risk more than mothers through a loss of contact with their children after 

divorce, as a result of lower previous investments in direct physical parental care. 

Parental leave is a social policy mechanism conceived to counteract economic effects, 

protecting maternal attachment to employment, while promoting male involvement in 

child raising. Effective parental leave systems can alleviate these types of social risks, 

provided that they guarantee job security, economic stability, gender sharing, and the 

individualization of parental care bonds. Male groups and movements have particularly 

supported the father‟s individual entitlements to leave as a basis for his bonding with 

children, and caring involvement since birth, to promote caring routines to prevent or 

alleviate the effects of conjugal breakdown later on, particularly to preserve the 

contacts between fathers and children [Nordic Council of Ministers, 1995]. Researchers 

have evidenced that parental leave policies actively promoting a caring fatherhood 

contribute to modify the distribution of the roles and the tasks between mothers and 

fathers since the transition to parenthood in different Northern European countries in a 

more egalitarian direction with longstanding effects [Rostgaard, 2002; Lammi-Taskula, 

2006; O‟Brien, Brandth and Kvande, 2007; Moss, 2008].  

Parental leave, defined as an earning-related entitlement encompassing fathers was 

introduced in Sweden in 1974. In the 1990s, parental leave spreads over Europe with a 

growing attention on gender sharing. Against the fact that fathers rarely use family 

defined entitlements, Norway introduced in 1993 the individualization of some of the 

periods of parental leave for the father (the father‟s quotas), Sweden followed this 

mechanism in 1995, and Iceland introduced in 2000 a 3 + 3 + 3 parental leave system, 

where three months are for the mother, three for the father and three months can be 

used as wished by the family. The three cases nearly automatically succeeded in 

raising, in the same proportion as the father‟s quota, the father‟s share of leave 

entitlements. As an approach to the father‟s share of total leave arrangements for 
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working parents, in 2007 the percentage of total paid leave days used by fathers 

amounted to 31 % in Iceland, 22 % in Sweden, 11 % in Norway, 6 % in Denmark and 

Finland [Haataja, 2009].  

Following the expansion of comparative policy methods, in the 2000s most EU 

countries have revised and closely followed up their policies of parental leave. Fathers 

non-transferable parental leave entitlements are spreading across countries either on a 

“use-it or loseit” or conceptualized as an extra well paid leave bonus for the family (e.g. 

in Finland, Germany or more recently in Portugal). Also paternity leave is being 

extended in time, and as paternity leave is not currently regulated at EU level, in 2010 

the European Parliament proposed to regulate two weeks of fully paid paternity leave, 

in the framework of the discussion of a new maternity leave directive (amendment 125 

of the EP‟s position adopted on 20/10/2010). French ethnographic research has 

emphasized the interest of paternity leave to support a more active presence of fathers 

at birth. Fathers can then innovate to some extent the matrifocal practices in maternity 

hospitals and healthcare policies, and experience different starting patterns of fathering 

[Truc, 2006].  

In 2010, twenty of the EU Member States have statutory paternity leave, ranging from 2 

to 90 working days, with compensation ranging from no payment to full payment. Take-

up rates of paternity leave are relatively high, with more than two thirds of fathers 

generally taking up such provisions where they are available [EPEC-COWI, 

forthcoming].  

France developed in 1985 a parental leave scheme (congé parental d‟éducation, within 

the Labour Code) connected to a flat rate benefit, initially addressed to large families, 

later extended to two-child parents in 1994 and finally to single-child parents in 2004 

within a broader reform of the French child-related allowances. The scheme is now 

available as a family entitlement either on a full-time or part-time basis, for six months 

following the end of maternity leave, in case of a first child, or otherwise until the child 

is 3. The benefit (complément de libre choix d‟activité, CLCA, paid by CNAF) ranges 

from 560.40 m per month on a fulltime basis in 2011 (approximately half of the 

minimum wage in France), to 322.24 m on part-time basis, up to 80 % of normal 

working time in the company. It is often supplemented by other family allowances. The 

benefit is largely used by mothers: by one out of eight of families with a first child, and 

by more than half of the families with two or more children, the youngest under 3 year-

olds (41 % use it part-time, more than half of them also receive a childcare benefit: le 

complement de libre choix du mode de garde). Fathers represented 3.7 % of the 

recipients in 2009, 1.4 % of recipients were partners using it part-time [Nicolas, 2010]. 
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Various researches have documented to what extent the full-time benefit is largely 

used by both mothers and fathers with lower education and wages, reinforcing gender 

and social inequalities [Fagnani, 2009; Berger, Chauffaut et al., 2006]. Recipient 

fathers more easily have a more qualified couple with higher earnings or belong to 

atypical family configurations [Anxo, Delander and Månsson, 2006; Boyer and 

Renouard, 2004]. 

In the 2000‟s the father‟s use of the French leave system was more clearly introduced 

in the agenda. In 2002 paternity leave was extended from three working days to two 

weeks. While the extended 11 days were paid by the Social Security, the first 3 days 

remained paid by the employer. Two-thirds of eligible French fathers take paternity 

leave according to the most recent data available.  

The gender equality debate has mostly focused in France between promoters of good 

quality publicly funded childcare facilities and promoters of the option to take care of 

small children at home, resulting in what has been considered a parental choice 

orientated leave policy model [Wall and Escobedo, 2009]. As a result France has both 

a high coverage of mostly publiclyfunded childcare services for small children (around 

40 % of children under 3 years old, Eurostat EU-SILC), and despite gender neutral 

discourses, a parental leave system mostly orientated to mothers, particularly to low 

paid mothers, for whom benefits are a feasible alternative to low wages. However the 

low share of paternal use of the French leaves is relevant since it points to more 

diverse family configurations and parenting styles [Chevalier, 2006].  

In Spain the leave system has pivoted between 1980 and 2007 on a well paid maternity 

leave and a pool of unpaid gender neutrally defined parental leave available until the 

child was 3, or working time reductions until children were 6, the stronger policy focus 

clearly being on extending early education to pre-school children. A short leave policy 

model linked to traditional patterns of extended family care was assumed in Spain, with 

a strong emphasis on female labour market integration, and little attention to leave 

policies.  

Leave policy turned into an issue from 2000 onwards, when the concept of 

reconciliation of work and family became popular in the Spanish policy agenda, 

following European directives, the European Employment Strategy and Gender 

Equality Plans while maternal employment was on the rise. Various autonomous 

communities (the Spanish state is decentralized in 17 regions) started to introduce flat 

rate benefits (lower and more restrictive than in France, ranging from one third to four 

fifths in some cases of the minimum wage, which in Spain is 641 m in 2011) to 

stimulate the take-up of unpaid parental leaves or the use of working time reductions. 
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In 2007 central state policies moved the focus of the leave policies towards paternity 

leave and towards very flexible voluntary and reversible working time reductions. From 

the perspective of early childhood and care policies the focus has always remained on 

expanding early childhood education and care (ECEC). As a result the Spanish ECEC 

coverage is currently very similar to the French (around 40 % of the under 3‟s and 

nearly 100 % of children 3 years old up to compulsory school age, which is 6 in both 

countries), but with a lower share (around 12 %) of the under 3 in publicly-funded 

facilities [MEC, 2011]. 

In 2007 a new paternity leave scheme was introduced, very similar to the French 

scheme, in the framework of a Gender Equality Law (Ley Orgánica 3/2007, para la 

Igualdad efectiva de mujeres y hombres). It was the first time that fathers received an 

individualized entitlement paid by the social insurance system, the previous two days of 

birth leave for fathers being paid by employers. The 2007 legislation included a 

commitment to a four-week paternity leave, expected to be implemented from 1rst 

January 2011, but the measure has been postponed in the context of public budget 

cutbacks as a result of the financial crisis. 

The length of paternity leave is currently of fifteen days, paid one hundred percent of 

earnings, by the Social Security Fund with the same ceiling as maternity leave, except 

for the first two days that continue to be paid by employers or by self-employed in the 

private sector. The entitlement is gender neutral so as to encompass same-sex 

couples. The rate of Spanish eligible fathers taking paternity leave is slowly but steadily 

growing from 54 % in 2008 to 58 % in 201072.  

At the same time, unpaid working time reductions have been extended and made more 

flexible for families: from one eighth to one half of working time until a child is 8 (or 12 

in the public sector) or to care for a dependent relative73.  

In 2008, 37,771 people started some period of parental leave. This corresponds to 7 % 

of the births in that year, but only 2.5 % of children under three. Fathers made up 4 

percent of users [Statistical Yearbook of the Ministry of Labour]. Research has 

estimated that between 1989 and 2005 96 % of users have been mothers, with a 

median length of leaves of 184 days and 4 % fathers with a median length of leaves of 

172 days; 36 % of fathers and 26 % of mothers used unpaid parental leave for less 

than three months. 11 % of user mothers and 25 % of user fathers did not return to the 

same company, which means that in these cases the use of parental leave is 

connected to a change in employment status [Escobedo, Navarro and Flaquer, 2008]. 
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Research results suggest that the Spanish parental leave scheme increases gender 

and social inequalities, as it reinforces gender role specialization and only supports the 

reconciliation of work and family life among workers with a stable position in the labour 

market [Lapuerta, Baizán and González, 2010]. 

Based on data on complementary measures in the Catalan public sector produced for 

years 2003-2006, it was possible to find out that fathers made a high use of specific 

parental leave arrangements, on part-time or full-time basis, that were well paid on an 

earningsrelated basis, worked as individual non-transferable entitlements, highly 

protected, in favorable workplace cultures. Under these conditions the observed female 

use of partial leave measures has also been noticeably high. Part-time leave 

arrangements are shown to be in that case a type of good quality, voluntary and 

reversible working time arrangement.  

First France in 2002 and then Spain in 2007 have developed paternity leave schemes 

in a very similar way. Parental leave remains in both countries not much widely used by 

fathers, as in Spain is unpaid and not much used by mothers either, and in France is 

paid at a flat rate (about half of the minimum wage) and much more used by mothers. 

While the rhetoric of choice is being developed in both countries, in practice choice 

seems rather restricted to some groups of mothers, and is higher in France than in 

Spain. Both fertility and female employment rates are higher in France than Spain (2 

versus 1,4 children per woman, and 77 % of female employment versus 64 % in 2009 

in the 25-54 age group, with around on quarter of women on parttime mostly voluntary 

in France and unwished in Spain [EC, 2010]). However non-affordable schemes cannot 

be considered in practice as a real entitlement, particularly for fathers who are taking 

on breadwinner roles in societal contexts with pronounced gender pay and employment 

gaps.  

Both France and Spain have a strong focus on services for small children, but a 

specific discourse and policy measures are still lacking in order to promote male 

participation in early childhood education and care services or broader social services, 

despite the fact that it has been identified as a positive resource to enhance new ways 

for fatherhood in other countries [Escobedo, 2008; Cameron and Moss, 2007]. 

Likewise both countries exhibited similar levels – around 40 % – of children under 3 

years old in childcare formal services. Whilst in both countries political parties and 

women‟s groups are much more orientated to childcare, in France we find a dominant 

discourse involving job creation and incentivizing a diversity of schemes in contrast to 

Spain where childcare for children under 3 is mainly integrated in the educational 

system but with about half of the provision remaining in fact outside educational 

regulation. This duality in the Spanish childcare sector is due to decentralized policies 
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and a complex regulatory developments in the 0-3 that have allowed the expansion of 

alternative and cheaper childcare services, without public support and with quality 

problems [Flaquer and Escobedo, 2009]. For children older than 3 years, the French 

and Spanish educational system guarantee universal coverage, but school hours and 

terms do not always easily fit working parents schedules.  

In Spain from 2007 onwards leave policies are perceived as a means to promote men‟s 

take-up of care work and to increase their participation in the upbringing of children. 

Following the Nordic and in particular the Icelandic experience, feminist elites are 

currently proposing to develop a leave system with equal non transferable paid 

entitlements for both men and women as a strategy to further male participation in the 

care of children and to offset the stigmatization of women in the labour market. Men‟s 

movements in favour of new masculinities, paternities or demanding joint custody after 

divorce seem to support this approach. 

Joint custody and shared residence in Spain and France  

In this section we assume that the increase in the adoption of joint custody and shared 

residence after divorce could be a good opportunity to develop new fathering practices. 

We hope that a comparison of the Spanish and French experiences in this respect can 

shed light on this issue. The last available Eurostat data for crude divorce rates show 

very similar figures for both countries: 2.1 divorces per 1,000 populations.  

Attitudes towards joint custody have changed in the last two decades, especially as a 

result of the entry into force of the UN Convention on the Rights of the Child, and in 

many countries it has become the preferred arrangement being widely accepted as 

reflecting the best interests of children of divorced parents [Kurki-Suonio, 2000; 

Ryrstedt, 2003]. Traditional visiting patterns and guidelines are, for the majority of 

children, outdated, unnecessarily rigid, and restrictive, and fail in both the short and 

long term to address their best interests [Hunt and Roberts, 2004; Emery et al., 2005; 

Kelly, 2007]. Sole custody most often consists of the allocation of the care of children to 

the mother, while the father takes exclusive (or a great part of) responsibility for 

economic maintenance. Considering that this kind of arrangement stems from the logic 

of the male breadwinner family system, it does not seem to be very adequate in 

societies where most mothers are doing paid work and an increasingly number of 

fathers are wishing to take an active part in the care of their children.  

There are various forms of joint custody and an important distinction should be made 

between joint legal and physical custody. Joint legal custody means that both parents 

share the right and the obligation of making major decisions about their child‟s 

upbringing (e.g. about schooling, religion, and health care). On the other hand, joint 

physical custody means that the child spends a significant amount of time with each 
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parent and his/her daily care is divided between both parents to a considerable extent 

[Kurki-Suonio, 2000; Halla, 2009]. While joint physical custody generally involves legal 

custody, one cannot make the reverse implication. Shared residence or alternating 

residence are expressions that may be taken as synonyms of joint physical custody, 

but each of them conveys peculiar connotations [Granet, 2008].  

Non-residence with a child is the single greatest predictor of low father or mother 

involvement. Shared parenting across households is likely to be more prevalent in 

countries where shared residence agreements are more widespread following divorce 

or separation [Flouri, 2005; The Fatherhood Institute, 2010]. Considering that research 

findings in Sweden indicate that fathers‟ parental leave is associated with more contact 

between non resident separated fathers and their children [Duvander and Jans, 2008], 

we may wonder whether in Spain and in France there is a certain correlation between 

the generosity of parental leave entitlements and the prevalence of shared parenting 

arrangements after divorce. 

Joint custody (custodia compartida) was introduced in Spain by the 2005 Divorce Act, a 

most liberal and no-fault divorce law that provided for a simplification of proceedings 

involving direct access to divorce without going through any prior formal separation. 

The definition of joint custody given by the 2005 Divorce Act is purely formal. Parents 

may agree (or the judge may decide on behalf of children) that parental authority will be 

exercised totally or partially by one of spouses. Joint custody may be granted by the 

judge if demanded by both parents, but also exceptionally if requested by only one of 

them. In the latter case the decision should only be made in the best interest of the 

children after a favourable report from the public official in charge of the protection of 

children (fiscal) (Art. 92. 8). Joint custody will never be granted if the judge suspects 

the existence of gender-based violence.  

The law does not specify whether joint custody must be interpreted only legally or both 

legally and physically. No guidelines are given concerning who is liable to pay for child 

maintenance or what residential arrangements should be agreed in keeping with joint 

custody.  

In France shared residence (résidence en alternance or résidence alternée) of children 

from separated parents is legally recognised from the 2002-305 Act (4 March 2002) on 

parental authority (article 372-2-9 of the French Civil code). The law enables the judge 

to fix alternating residence if requested by both parents (article 373-2-9); in case of 

disagreement between father and mother, the judge may still order it provisionally for a 

certain period of time. However, even if there is a consensus between both parents, the 

judge is free not 122 to grant alternating residence if children‟s interest is not fully 

secured [Kesteman, 2007; Brunet, Kertudo et Malsan, 2008]. Alternating residence is 
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more than simple joint physical custody, since it not only means that the child spends 

significant amounts of time with both parents, but supposes equal amounts in an 

alternating manner, even if it does not systematically imply strict shared physical 

custody. Alternating residence can be seen as a sort of „dual residence‟ [Granet, 2008]. 

While sociological research on shared residence in France exhibits a long-standing 

tradition [Neyrand, 1994], in Spain it is just in the bud. In more than half of divorces in 

Spain and France minor children are involved (Spain: 53.3 %, 2009; France: 57 %, 

2007). In Spain joint custody is ordered by courts in about one out of ten cases of 

divorces involving minor children (9.6 %), but only in 6 % of cases of divorces involving 

children both parents are due to pay maintenance [INE, 2010]. Data reported for 

France show the 15 % of children whose parents divorced in 2007 used to live in 

alternating residence [Neyrand, 1994; Kesteman, 2007], while 8 % lived with their 

fathers and the rest with their mothers. While in Spain the incidence of joint custody 

seems to be stable over time, French data show an increase of alternating residence 

during the 2000s: 11.5 % in 2003 and 13.5 % in 2006. The more contentious is the 

divorce, the less frequent is alternating residence. While the part of shared residence in 

divorces by mutual consent is 21.5 %, it is only 11 % in accepted divorces and 4 % in 

divorces by fault [Chaussebourg, Carrasco et Lermenier, 2009]. Although data for both 

countries are not strictly comparable, it can be suggested that the prevalence of shared 

residence in France is not only much higher than in Spain but it is clearly on the 

increase. 

What are the main factors underlying the different prevalence of joint custody in France 

and Spain? A number of reasons may be adduced. In the first place, the well-

established tradition of divorce in France in contrast to Spain, where it has only been in 

force for three decades, may contribute to explain the higher proclivity of the French to 

adopt new measures regarding divorce. Secondly, although the participation of women 

in the labour market has dramatically risen in Spain in recent years, middle-aged 

French women have still higher activity rates than the Spanish ones (83.6 % versus 

76.7 %),74 and this, together with persistent unemployment rates for women in Spain, 

probably explains the existence of less gender-balanced couples in this country. 

Thirdly, and this is surely the most critical factor, both the late development of the 

welfare state and the low profile of family policy in Spain are associated with more 

adverse consequences of divorce for women and this is probably reinforcing traditional 

choices [Flaquer, 2008; Flaquer and Garriga, 2009]. Our thesis is that differing 

outcomes between France and Spain are not so much due to differences in the legal 
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regulation of divorce but in the social conditions and opportunities provided by the 

characteristics of the productive and welfare regimes. In fact, the comparison between 

the legislation on divorce in France and Spain shows many similarities. While it is true 

that access to divorce has been simplified to a great extent in the 2005 Spanish law, a 

number of other familialistic provisions have been left in place such as the allocation of 

the family dwelling to the family unit in which children live as a rule of thumb and the 

obligation to pay maintenance to the custodian parent (most generally the mother) after 

the age majority of the child. We also find similar provisions in the French law, but their 

long-term consequences are not the same. It is important to bear in mind that in Spain 

there is not only a high prevalence of home ownership (about 85 % in Spain versus 63 

% in France), but that also youth transitions are much longer than in France as young 

people tend to leave home during their late twenties [Jurado, 2001; Cabré and 

Módenes, 2004]. The interplay of both features contributes to a long perpetuation of 

gender imbalance situations considering that the split of owner-occupied dwellings is 

generally postponed until all children have left home.  

This is the backdrop to the debate on shared residence in Spain. Joint custody is 

presently a controversial issue and a lively discussion in the Spanish media has been 

opposing groups and associations for and against it. In the state civil law no legal 

presumption exists over the attribution of custody by the judge so that joint custody is 

only to be granted if both parents agree it. However, under certain circumstances joint 

custody can be exceptionally decreed in case of disagreement between father and 

mother. However, the legislators of some autonomous communities have recently 

envisaged the establishment of joint custody as the preferred arrangement even if 

parents fail to agree over the matter. Thus, the parliament of Aragon has passed a Law 

of Equality in Family Relations after Divorce (2010) that institutes joint custody as the 

preferential custody arrangement. Likewise, the new Catalan Civil Code (2010) has 

also established joint The Social Politics of Fatherhood in Spain and France 123 

custody as the standard although non-mandatory arrangement. Other Northern regions 

are following suit and the reform of state civil law is under study.  

The drafting of new legislation has been accompanied by pressure exerted by different 

fathers‟ associations, feminist groups and political parties in pursuit of their ideological 

stances and in defence of their interests. Unfortunately little evidence-based research 

has been used to give support to different views. One gets the impression that 

maintaining or changing the status quo to the proposers‟ own advantage are more 

important drives than trying to achieve gender equity or enhancing child well-being.  

We assume that in Spain the debate on shared residence has less to do with the 

promotion of shared parenting and a new fatherhood than with the defence of gender-
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based interests. Lines of cleavage among activist groups or lobbies over the reform of 

divorce laws tend often to reproduce the preservation of the (or the fight against) status 

quo in terms of economic interests between ex-spouses. The radicalization of the 

debate between associations of separated fathers and mothers has basically to do with 

the gender imbalance sustained by current legislation that, while it overprotects 

separated mothers in a social context of gender inequality, it imposes a heavy and 

long-standing financial burden on separated fathers. Once again a wide gap appears 

between gender egalitarian ideals expressed by the majority of the Spanish population 

and legal, social as well as economic constraints acting as barriers preventing citizens 

from putting them into practice [Xavier Roigé, this volume]. The comparison with 

France is relevant here because it shows that a similar civil legislation in a context of a 

different welfare regime produces a friendlier attitude towards joint custody. 

Parental leave remains in both countries used by a low proportion of atypical fathers 

while the fully paid paternity leave scheme is widely used. Non-affordable schemes 

cannot be considered in practice as a real entitlement, particularly for fathers who are 

taking on breadwinner roles in societal contexts with pronounced gender pay and 

employment gaps. However the incipient use of paternal leave indicates the 

emergence of new fathering styles and more diverse household configurations. While 

the rhetoric of choice has been developed in both countries in relation to maternal 

employment and childcare, until now with better results in France than in Spain, it 

remains to be seen to what extent choice will also be extended to fathers.  

In both countries atypical family arrangements and part-time parental combinations 

may account for future developments. 

We are fully aware that we should not take for granted an equation between the 

adoption of joint custody and the promotion of a new fatherhood. In certain cases 

enforcing by courts joint custody and shared residence could result in more conflict. At 

any rate, much more research is needed in order to ascertain whether new fatherhood 

is really promoted by the generalization of joint custody by enquiring into the particular 

circumstances and requirements that are conducive to the most beneficial results for 

both parents and children. 

The rise of joint custody is promoting new male demands as well as a more 

widespread use of leave and of formal or informal work-family arrangements. A higher 

paternal share of parental and care leave is unambiguously highlighted as a virtuous 

genderequality development in European policies. Therefore we suggest to do more in-

depth research on how divorced and lone fathers use work-family arrangements 

(parental leave, leave to take care of sick children, flexible time arrangements at work, 

or homeworking), especially focusing on how they develop specific strategies and use 
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profiles, in different labour market contexts as well as in various production and welfare 

regime frameworks.  
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Resum 

Actualment, els discursos dels investigadors75 i dels agents implicats assenyalen que 

la relació establerta entre l‟escola i la família és decisiva per a l‟èxit escolar de 

l‟alumnat i el bon funcionament dels centres educatius.  

Nombrosos estudis demostren la importància del paper dels progenitors en l‟educació i 

desenvolupament dels seus fills i filles i de la seva participació a nivell individual i 

col·lectiu en els centres educatius. Però, en la pràctica apareixen nombroses 

resistències entre la família i l‟escola, entre altres raons, perquè les relacions s‟han 

caracteritzat pel desequilibri de poder entre les dues institucions.  

Partint d‟altres treballs realitzats pel nostre grup d‟investigació Anàlisis Social i 

Educativa, aquest estudi, dirigit pel Dr. Jordi Garreta, se centra en la participació de les 

famílies en els centres educatius públics de Catalunya, en l‟etapa de primària. 

El nostre treball empíric s‟ha dut a terme en tres fases. En la primera, es van realitzar 

etnografies en vuit escoles públiques de diferents perfils situades en diferents indrets 

de la geografia catalana, durant tres mesos de l‟any 2007. En la segona, es va realitzar 

una enquesta telefònica, l‟any 2010, a membres d‟equips directius, estant formada la 

mostra per 353 escoles públiques. I en la tercera fase es varen realitzar, els anys 2010 

i 2011, entrevistes en profunditat a vint i dos docents (membres d‟equips directius i 

mestres de primària) i a disset progenitors, membres de les juntes d‟AMPA, d‟escoles 

públiques de diferents perfils distribuïdes per tot el territori de Catalunya.  

Aquesta comunicació analitza els factors que condicionen la creació de dinàmiques 

positives de relació i participació de les famílies i concloem que, entre altres, són 

especialment rellevants la gestió per part dels equips directius, l‟ús i eficàcia dels 

canals de comunicació i les actituds i expectatives dels docents i les famílies.  

Paraules clau: Família, escola, participació, relació 

1. Introducció 

“Relació família-escola” i “participació de les famílies” són dos constructes que tot i no 

ser sinònims utilitzem sovint indistintament per referir-nos a la implicació de les 

famílies en l‟educació dels seus fills i filles.  

Quan parlem de “relació” ens referim al vincle establert i a la interacció entre famílies i 

personal de l‟escola, sobretot els i les docents; i la comunicació i els canals emprats 
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 Per fer més àgil i còmoda la lectura, utilitzarem el gènere masculí i així per referir-nos als 
pares i mares, direm simplement pares o progenitors, etc. 
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juguen un paper cabdal en la construcció d‟espirals positives o negatives. La relació és 

asimètrica i pot ser més o menys formal. Les opinions sobre les bones o males 

relacions entre l‟escola i la família es construeixen a partir d‟allò que cadascú 

considera correcte i desitjable per assolir els seus objectius. Generalment, aquests 

models de relació no són consensuats sinó que és la institució escolar qui els fixa 

emmarcats dins de polítiques educatives més àmplies. 

Parlem de la participació de les famílies per referir-nos generalment a la participació 

dels progenitors en el centre escolar on estan escolaritzats els seus infants. I sol ser el 

centre qui dictamina en quines activitats, de quina manera i com ho han de fer. 

Partint d‟altres treballs realitzats pel nostre grup d‟investigació Anàlisi Social i 

Educativa, aquest estudi, dirigit pel Dr. Jordi Garreta, se centra en la participació de les 

famílies en els centres educatius públics de Catalunya, en l‟etapa de primària.  

Aquesta comunicació analitza els factors més influents en la construcció de 

dinàmiques positives de relació i participació i les barreres que la dificulten. 

2. La participació de les famílies 

Actualment, en el nostre sistema educatiu la participació dels pares i mares està 

reconeguda legalment. Aquest dret està recollit per l‟article 27 de la Constitució 

Espanyola de 1978  i les lleis posteriors que es van dictar en desenvolupament 

d‟aquest article: la LODE76, la LOGSE77, la LOPEG78, la LOCE79, i la LOE80 (i la LEC 81 

en el cas de Catalunya); i pels corresponents decrets que les despleguen. Aquesta 

participació es pot donar a nivell individual, a través principalment de les reunions de 

tutories, reunions d‟inici de curs, seguiment escolar de l‟infant, participació en les 

activitats de l‟escola, etc.; i a nivell col·lectiu a través de les associacions de pares i 

mares i del Consell Escolar, principalment. També, podríem parlar d‟un nivell formal 

quan els progenitors són convocats a una reunió, per exemple; i d‟un nivell més 

informal, per exemple, els intercanvis a l‟entrada i sortida de l‟escola. Avui dia, la 

família i l‟escola semblen ser indiscutiblement e ls dos contextos més importants en el 

desenvolupament dels infants, desenvolupant funcions complementàries en el seu 

procés educatiu i per tant les relacions que s‟hi estableixen són decisives per a 

aquests. 

En general, els pares estan contents del centre on estudien els seus fills, tot i que 

alguns discursos ens parlen de fronteres i d‟invasió de terrenys (Dubet, 1997) per 
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 Llei Orgànica 8/1985, de 3 de juliol, reguladora del Dret a l‟Educació. 
77

 Llei Orgànica 1/1990 de 3 d‟octubre, d‟Ordenació General del Sistema Educatiu. 
78

 Llei Orgànica 9/1995, de 20 de novembre, de la Participació, l‟Avaluació i el Govern dels 
Centres Docents. 
79

 Llei Orgànica 10/2002, de 23 de desembre, de la Qualitat de l‟Educació. 
80

 Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig de 2006, d‟Educació. 
81

 Llei 12/2009, de 10 de juliol de 2009, d‟educació. 
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ambdues bandes. El constructe “participació” és polisèmic (Feito, 2011). Diferents 

representacions, influïdes per diferents factors, entorn el concepte i el seu significat per 

part d‟uns i d‟altres van creant sinèrgies singulars, que es van plasmant en la vida del 

centre.  

Recordem que la implicació de les famílies en l‟acció educativa i l‟establiment d‟una 

relació constructiva i positiva compartint responsabilitats, en el marc d‟una 

comunicació bidireccional, es considera avui en dia un dels factors determinants en 

l‟èxit escolar dels infants (Solé, 1997; Garcia Bacete, 2003). Però, la participació de les 

famílies no solament reverteix en els propis fills i en el conjunt dels infants, sinó també 

en la qualitat del centre educatiu (Garcia Bacete, 2003; Arias i Morillo, 2008) i en les 

pròpies famílies (major capital social i cultural) (Mérida, 2002; Garreta i Llevot, 2007) i 

en el treball docent (Kherroubi, 2008). 

Tanmateix, la literatura i la realitat quotidiana dels nostres centres educatius constaten 

la baixa participació dels progenitors, sobretot en els òrgans reconeguts legalment, 

l‟AMPA i el Consell Escolar (Garreta, 2008; Feito, 2011; Giró i Cabello, 2011). Però no 

oblidem tampoc que els progenitors poden implicar-se també en l‟educació dels fills 

fent el seguiment escolar dels fills, supervisant els deures per exemple, modalitat no 

menys important que les altres i que es pot realitzar des de la llar.  

3. Metodologia 

El treball empíric d‟aquest estudi es va realitzar en tres fases. En la primera, es van 

realitzar etnografies82 en vuit escoles públiques de diferents perfils situades en 

diferents indrets de la geografia catalana, durant tres mesos de l‟any 2007. En la 

segona, es va realitzar una enquesta telefònica, l‟any 2010, a membres d‟equips 

directius, estant formada la mostra per 353 escoles públiques. I en la tercera fase es 

varen realitzar, els anys 2010 i 2011, entrevistes en profunditat a vint i dos docents 

(membres d‟equips directius i mestres de primària) i a disset progenitors, membres de 

les juntes d‟AMPA, d‟escoles públiques de diferents perfils distribuïdes per tot el 

territori de Catalunya. 

4. Resultats: factors influents en la construcció de dinàmiques positives de 

relació i participació 

El treball etnogràfic ens va permetre detectar que hi havia una multiplicitat de factors 

que podien influenciar en la participació dels progenitors, entre els quals destaquem 

els següents: 

 Els espais del centre i el seu entorn. 

 L‟organització del centre. 
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 Els canals de comunicació i la seva eficàcia. 

 L‟actitud i les expectatives de les famílies. 

 La gestió i funcionament de l‟AMPA 

 La dinàmica de treball I les actituds dels docents i altres professionals del 

centre. 

Posteriorment, les enquestes i les entrevistes ens han permès aprofundir en aquests 

aspectes. També investigacions anteriors (Mérida, 2002; García Bacete, 2003; 

Garreta, 2008, 2011, 2012; Kherroubi, 2008; entre d‟altres) han assenyalat l‟existència 

d‟aquests factors. Tot i que s‟ha de tenir en compte que no tots els factors definits 

tenen la mateixa importància. 

A continuació i partint dels factors abans assenyalats comentarem els resultats 

obtinguts en les tres fases en conjunt, comparant-los amb els obtinguts per altres 

investigadors. 

4.1- Els espais del centre i el seu entorn 

Aquest primer factor, per ser contextual, és l‟espai i la gestió que se‟n fa.  

En l‟etnografia, vam observar que hi ha tot un seguit de qüestions que cal tenir ben 

presents pel que fa a la gestió de l‟espai del centre, en tant que pot afectar a la millora 

o empitjorament de les relacions entre professionals i famílies i entre les famílies 

mateixes, influint en el clima escolar (que pot ser positiu o negatiu), en el sentit 

d‟ajudar a les famílies a sentir-se més o menys ben acollides. Resultats 

d‟investigacions realitzades en altres països com França (Kherroubi, 2008) i EEUU 

(Arias i Morillo, 2008) corroboren aquesta percepció. En l‟espai i en la seva distribució 

hi ha decisions que pot prendre el centre (dependents) però altres que no es poden 

canviar (independents). Entre les independents destacaríem: 

 L‟entorn del centre: la disponibilitat d‟espai exterior d‟espera i l‟existència de 

places d‟aparcament per a les famílies, creen un marc més o menys adequat 

per a desenvolupar-se les relacions. 

 L‟existència d‟espais de relació propers que permetin la continuïtat de ls 

contactes. 

 L‟arquitectura de l‟edifici: hi ha edificis que podem considerar còmodes i 

pensats per la funció que ha de desenvolupar, i altres que no són adequats per 

aquesta funció.  

 La grandària dels espais i les aules. I la disponibilitat d‟un espai interior (pati) 

adequat. 

 I, puntualment, s‟ha de tenir en compte si es realitzen obres en el centre 

escolar. 

Recordem que el dia de les portes obertes és, com ens recorden alguns dels equips 
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directius entrevistats, el primer moment on comença la relació de l‟escola amb els 

futuribles pares d‟alumnes i és en aquest moment, on els pares es forgen una primera 

imatge general dels espais i infraestructures del centre a més de la seva organització. 

Precisament, l‟organització de jornades de portes obertes és l‟acció majoritària 

implementada per donar a conèixer l‟espai del centre a les famílies.  

4.2- L’organització del centre 

L‟espai físic i la seva gestió reflecteixen el valor que es dóna a l‟educació, la seva 

funció i les relacions entre l‟equip de professors i els pares del centre.  

Probablement existeixen moltes excepcions, però es podria considerar la limitació de 

l‟accés físic de les famílies a l‟escola com un indicador de l‟actitud dels equips directius 

envers els progenitors i la seva participació en l‟àmbit escolar. Els resultats de 

l‟etnografia i de les entrevistes mostren, en principi, que les relacions són més 

properes i es gestiona l‟espai d‟una manera més oberta en els centres petits que solen 

estar ubicats en pobles, l‟anomenada escola rural, però caldria aprofundir més en 

aquests aspectes per tal de fugir d‟imatges idealitzades i uniformistes.  

Més enllà del que determina la normativa, l‟equip directiu marca una línia de treball i 

condiciona, d‟una manera important, la relació dels progenitors amb el centre, com han 

demostrat altres estudis també (Hoover Dempsey et al., 2005; Auduc, 2007; Garreta, 

2008, 2012; Kherroubi, 2008).  

Una de les qüestions per la qual es concreta el tipus de gestió és la que es fa amb 

l‟espai físic i simbòlic; l‟anomenada gestió de l‟espai dependent del centre. Les 

principals qüestions que es gestionen d‟una forma més oberta o més tancada a les 

famílies són: 

 Els horaris d‟obertura i tancament dels espais de l‟escola i els accessos 

possibles al centre. 

 El sistema d‟obertura i tancament, si és automàtic o si hi ha un conserge (i el 

paper que aquest desenvolupa). 

 La delimitació dels espais, és a dir, on poden entrar i on no poden entrar les 

famílies i quan poden fer-ho. 

 La localització i les condicions dels espais d‟espera i reunió de les famílies i del 

local de l‟AMPA.   

 La disponibilitat d‟ús dels patis, en horari extraescolar. 

 La decoració dels diferents espais del centre.  

 La localització, la informació que es dóna (des del centre i l‟AMPA) i 

l‟actualització del tauló d‟anuncis adreçat a les famílies, i l‟existència i promoció 

d‟ús que es faci de la bústia de suggeriments. 

Una de les queixes dels docents i representants associatius entrevistats és la manca 
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d‟espais i potser per això, per la inexistència d‟un espai adequat per atendre les 

famílies, sovint les tutories es realitzen dins l‟aula.  

D‟altra banda, recordem que l„organització del temps escolar i l‟espai pot variar en les 

diferents escoles, així hem observat que, en la majoria, l‟horari escolar s‟organitza per 

assignatures o activitats, i en d‟altres se segueix una organització més flexible. També 

l‟organització dels espais pot variar d‟una escola a una altra.  

En molts centres, s‟implementen accions per donar a conèixer l‟organització dels 

centres a les famílies. D‟acord amb els resultats de les enquestes realitzades, l‟acció 

duta a terme massivament en les escoles és l‟organització de reunions informatives. 

Seguint la normativa legal, tots els centres convoquen a les famílies a una reunió 

col·lectiva a inicis del curs escolar i sembla que un alt percentatge de centres, aprofita 

aquesta reunió per donar a conèixer l‟organització del centre.  

En alguns centres s‟han implementat accions també per facilitar el temps d‟espera de 

les famílies, amb mesures com: adequar els espais exteriors per a l‟espera i disposar 

d‟espai interior per rebre. 

Tots aquests punts de gestió abans mencionats es relacionen amb l‟estil de l‟equip 

directiu. L‟etnografia va indicar que existeixen diferents models de gestió del centre i 

que, aquests, marquen la dinàmica interna de l‟escola, així com també les relacions 

que s‟estableixen amb les famílies (i l‟AMPA). Intentant ser sintètics, hem pogut 

diferenciar entre el que considerem una gestió vertical i una gestió horitzontal. La 

primera es caracteritza pel domini de la relació jeràrquica en els contactes i el domini 

des de l‟equip directiu de la dinàmica del centre. D‟altra banda, el que hem considerat 

com a gestió horitzontal es caracteritza per l‟existència d‟una relació més igualitària 

(pot ser real o aparent) entre l‟equip docent, la resta de professionals del centre i de 

l‟AMPA i la major participació d‟aquests en la presa de decisions (podríem dir que es 

pretén democratitzar les decisions). 

4.3- Els canals de comunicació i la seva eficàcia 

Un factor molt important per potenciar les relacions família-escola és la facilitat de 

comunicació i el fet que flueixi en tots els sentits. En primer lloc, es tracta d‟obrir l‟espai 

físic i simbòlic on la comunicació és possible i, després, deixar-la fluir.  

Millorar la comunicació entre el professorat i les famílies és una de les preocupacions 

presents per a molts equips directius i així quasi la totalitat de la mostra ha emprès 

accions com la realització de tutories individuals, seguida de l‟adaptació dels horaris 

d‟atenció a les necessitats de les famílies.  

Els canals de comunicació habituals entre l‟escola i els progenitors són:  

 Les reunions d’inici de curs, amb una desigual participació i on la informació 

sol ser reiterativa de curs passats. 
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 Les tutories, que no sempre es realitzen amb la quantitat i la qualitat 

necessàries. 

 L’agenda escolar, que és una eina interessant per a fer el seguiment dels 

infants, però que cal explicar millor què és, per què serveix i com s‟ha d‟utilitzar. 

 Les circulars i notes als pares, que haurien de ser més clares, concretes i 

adaptades a les famílies lingüísticament, almenys als inicis de la relació, i 

culturalment, per fer comprensibles els missatges al conjunt de les famílies. 

 El plafó d’anuncis, que no sempre té l‟efecte desitjat a causa de la seva 

ubicació, el llenguatge i l‟actualització que se‟n fa. 

 El telèfon, que se sol utilitzar per a casos urgents que cal contactar amb la 

família o quan altres mitjans han resultats infructuosos.  

 El correu electrònic, la web i el bloc del centre, que malgrat ser citats sovint 

pels equips directius com a mitjà de comunicació amb les famílies i per a donar 

a conèixer el centre, els resultats de les entrevistes mostren que se‟n fa un ús 

limitat tant per part dels docents com de les famílies. 

 La revista del centre i de l’AMPA, ja sigui en suport paper o digitalitzada i que 

és un bon canal d‟informació i estratègia d‟implicació si potencia la participació 

de les famílies. 

 I, en darrer lloc, les consultes puntuals, els contactes informals que són més 

freqüents en els cursos inferiors.  

Recordem que els pares confien els seus fills a l‟escola, primer la seva seguretat 

sobretot quan són petits, però també la seva educació, per alguns, solament instrucció. 

I si algun aspecte indica que no és així, aquesta confiança vira en desconfiança 

(Périer, 2007) i és l‟inici d‟una espiral negativa.  

4.4- L’actitud i les expectatives de les famílies 

En els centres on s‟han realitzat les etnografies i les entrevistes hem pogut percebre 

dinàmiques d‟organització i funcionament molt diferents, sens dubte influïdes per l‟estil 

de gestió de l‟equip directiu i on la figura del director sembla clau. Sens dubte, el model 

de gestió influeix en el clima escolar (Arias i Morillo, 2008). Però també, un mateix 

model de gestió pot ser valorat de manera diferent per les famílies.  

Les famílies tenen idees prèvies de com són els docents i quines han de ser les 

relacions correctes. En funció de l‟edat, el sexe, la indumentària, els comentaris que en 

senten i l‟ordre que mantenen a les files d‟entrada, les famílies es fan una idea del 

docent (normalment respecte a la representació del “docent ideal”83) i de la seva feina. 
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 Recordem, seguint a Oliva i Palacios (1998) i Solé (1997) que les famílies i els docents 
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mestre ideal”, que guien les seves interaccions. 
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Això també conforma les expectatives que es generen i les actituds que es mantenen.  

En el cas de totes les famílies, i especialment les d‟origen immigrat, la història escolar 

prèvia com a alumne i com a progenitor, conformen aquestes representacions i 

expectatives i sovint expliquen una major o menor distància vers la institució escolar.  

Els aspectes abans assenyalats també s‟observen entre famílies que utilitzen aquests 

criteris per a classificar i establir la proximitat i la distància amb altres famílies 84. Això 

ens ha permès observar la creació de grups de relació que es diferencien, inicialment, 

entre autòctons i immigrats, a més d‟altres subgrups, que al fina l semblen considerar-

se “agrupaments lògics i naturals”, ja que són els altres els que es tanquen i els que no 

volen relació.  

Les famílies poden participar individualment i col·lectiva en els centres on estan 

escolaritzats els seus fills. Pel que fa a la participació individual, una de les formes més 

importants, i reconeguda per la normativa vigent, és a través de l‟assistència a les 

reunions informatives d‟inici de curs i a les entrevistes individuals amb el professorat-

tutor (anomenades popularment tutories).  

Mitjançant les enquestes, vàrem analitzar l‟assistència dels progenitors a les reunions i 

tutories en els cicles inicial i mitjà d‟Educació Primària.  

Pel que fa a l‟assistència a les reunions, és més baixa en el cicle mitjà que en l‟inicial. 

Recalquem també que el nombre d‟alumnes del centre és una variable que influeix 

significativament en l‟assistència a les reunions, ja que com més gran és la dimensió 

del centre, menys elevada és la mitjana d‟assistència de les famílies.  

Pel que fa a l‟assistència a les tutories, la participació és molt elevada en el conjunt de 

les escoles que composen la mostra de la població enquestada. Els docents 

entrevistats perceben també que el percentatge de participació dels progenitors 

d‟origen immigrat és menor que el dels autòctons, sobretot en l‟assistència a les 

reunions ja que en les tutories s‟assenyala que el percentatge d‟assistència és similar.  

Les principals raons que fan que unes famílies participin més que unes altres, són, 

principalment, l‟interès de les famílies en l‟educació dels fills, el nivell de formació dels 

progenitors, la disponibilitat de temps, el nivell socioeconòmic i les expectatives 

educatives. Aquests elements són mencionats al llarg de tot el treball de camp. Pel 

que fa a les famílies d‟origen immigrat, s‟afegeixen els factors culturals i l‟origen 

geogràfic, sovint interrelacionats i que a la vegada es correlacionen amb els anteriors.  

Tot i que també es podrien observar, d‟acord amb els resultats de les entrevistes, 

algunes diferències segons l‟origen geogràfic, ja que es percep una major implicació 
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 Així, per exemple, la indumentària de les mares musulmanes s‟ha presentat com un 
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per part dels col·lectius d‟origen d‟Amèrica del Sud i d‟Europa de l‟Est que dels 

d‟origen africà o asiàtic. Alguns docents ressalten que la variable estatus 

socioeconòmic i educatiu de la família influeix més que la de l‟origen geogràfic. 

Aquests resultats confirmen els obtinguts per anteriors estudis (Garreta, 2003, 2008; 

Instituto de Evaluación, 2009; Torrubia, 2009; per exemple), és a dir, que l‟assistència 

és major en les tutories que en les reunions col·lectives. També que tot que no sigui 

determinant, el nivell educatiu i cultural de la família és una variable a tenir en compte.  

La participació dels progenitors com a col·lectiu se sol vertebrar en els centres 

escolars a través de l‟AMPA. El Consell Escolar, malgrat ser reconegut per la 

normativa legal com el principal òrgan de participació de la comunitat educativa en la 

gestió i direcció dels centres educatius, en la realitat juga un trist paper, com es pot 

induir a partir dels nostres resultats85, confirmant els obtinguts en altres estudis 

(Fernández Enguita, 1993; Gil Villa, 1995; Feito, 2011; Martín i Gairín, 2007; Garreta, 

2008; Giró i Cabello, 2011). Ni el professorat ni els propis progenitors perceben aquest 

òrgan com un instrument real per plasmar el dret de les famílies a participar en els 

centres educatius.  

D‟altra banda, a més de demanar informació sobre l'evolució escolar dels fills o sobre 

problemes puntuals, la demanda de les famílies s'orienta molt clarament a resoldre 

necessitats concretes relacionades amb la situació socioeconòmica familiar i la 

conciliació dels horaris laborals i familiars dels progenitors amb els escolars. Les 

demandes relatives a la millora del projecte de centre (PEC, metodologies docents...) o 

de l‟AMPA no ocupen un lloc destacat. Per tant, ens podríem aventurar a dir que la 

participació col·lectiva, si bé és cert que no sembla ser incentivada des dels centres, 

tampoc ocupa un lloc principal en els interessos i preocupacions de les famílies.  

4.5- La gestió i funcionament de l’AMPA 

En el nostre estudi, pràcticament tots els centres que composen la mostra tenen 

l‟AMPA constituïda i un elevat percentatge de la mostra enquestada té més del 75% de 

famílies inscrites.  

En canvi, i d‟acord amb els resultats d‟altres investigacions (per exemple: FAPAC, 

1998; Garreta, 2008; Torrubia, 2009), també es confirma la baixa assistència dels 

progenitors a les reunions i activitats convocades o organitzades per les AMPA. 

De la mateixa manera, el present estudi també confirma els resultats de Garreta 

(2008) i Torrubia (2009) quant als punts febles i forts de les AMPA. Els principals punts 

febles són la baixa participació de les famílies en les reunions i en les activitats. Quant 

als punts forts es ressalten l‟organització d‟activitats extraescolars, la gestió del servei 
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del menjador i la compra de material per a l‟escola com les principals activitats dutes a 

terme, que són també les més valorades pel professorat entrevistat, algun dels quals 

assenyala que la principal funció de les AMPA és “arribar on no arriba l‟Administració”.  

Els anteriors models de Direcció que hem esbossat indiquen diferents formes de 

relació amb aquestes associacions, que van, des d‟ignorar la seva existència per tot 

allò que no sigui prestació de serveis, fins a valorar-les per a la presa de decisions, 

passant per diferents situacions concretes que varien segons qui són els interlocutors. 

Val la pena de dir que tampoc s‟exerceix igual el lideratge dins l‟AMPA i que, per tant, 

tampoc no és igual la relació que mantindrà amb la Direcció86. 

Normalment, els equips directius consideren que mantenen bones relacions amb les 

AMPA i a l‟inrevés també. Així, les AMPA consideren que mantenen bones relacions 

amb els equips directius, però en alguns casos, es podria pensar que, més aviat, les 

tenen de dependència.  

4.6- La dinàmica de treball i l’actitud dels docents i altres professionals del 

centre 

La dinàmica de treball es veu condicionada per la gestió que fa l‟equip directiu del 

centre. Tot i això, també hi intervenen altres factors que van des de les relacions 

personals entre els docents, fins a la capacitació professional.  

Com assenyalen altres estudis (Garreta, 2009, 2011; Jordan, 2009), el professorat no 

ha estat prou format a les antigues Escoles de Mestres (ara Facultats d‟Educació) per 

poder reconèixer la importància del rol de les famílies dins l‟escola i tampoc no se‟ls ha 

dotat d‟estratègies per poder aproximar-s‟hi.  

És corrent que els docents analitzin la situació actual de l‟escola i del seu rol docent 

des de la idea que l‟escola pateix la mateixa crisi que afecta a la societat. Els canvis en 

la societat es reflecteixen en l‟escola i els problemes socials s‟intenten arreglar a 

través d‟aquesta institució. Veuen aquests canvis com a inevitables i creuen, uns més 

que altres, que han d‟acceptar el repte professional i personal, així com la dificultat 

afegida que presenta la diversitat. 

La literatura indica que l‟establiment d‟una relació fluïda entre família i escola afavoreix 

l‟èxit escolar de l‟infant i aquest també era un dels aspectes detectats en l‟etnografia. 

Per això, posteriorment, vàrem demanar, concretament, als equips directius de la 

mostra enquestada que ens diguessin quins factors relacionats amb la participació de 

les famílies eren més rellevants pel que fa a l‟èxit escolar dels infants.  

Hem de destacar que els principals factors reconeguts per les persones enquestades 

com a claus de l'èxit escolar, en major o menor èmfasi, són: la participació de les 
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consulteu: Garreta (2008).  



Grup de treball: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

1688 

famílies; la confiança, la comunicació fluïda i la coordinació entre la família i el centre 

educatiu, amb uns objectius compartits. 

Les entrevistes a docents i progenitors també ens han corroborat aquests resultats, 

s‟assenyala que el factor primordial és realitzar un seguiment acurat de l‟evolució dels 

fills, tot i que podem assenyalar algunes diferències en la percepció de com s‟hauria 

de realitzar aquest seguiment.  

Sintetitzant, com en estudis anteriors (Fernández Enguita, 1993; Garreta, 2003, 2008; 

Jordan, 2009; Mérida, 2002; entre d‟altres), els nostres resultats mostren que els 

docents pensen que és necessari establir una bona relació família-escola i reclamen la 

participació dels progenitors. Però la desitjada es trobaria, corroborant els resultats 

dels treballs de Garreta (2003 i 2008) i Fernández Enguita (1993), entre el tipus 

anomenat de “baixa densitat” (assistència a tutories i reunions, recolzament tasca 

docent a la llar...) i una altre de “més nivell” (foment escoles de pares, coimplicació en 

la gestió del centre...), seguint la tipologia de Jordan (1995).  

Tanmateix, hem detectat centres, a través de la realització de l‟etnografia i de les 

entrevistes, on s‟han implementat accions per afavorir un treball en xarxa col·laboratiu i 

reflexiu per part de docents i famílies i altres agents educatius de l‟entorn i obrir les 

portes a la comunitat educativa. I també hem de dir que, en aquests casos, el lideratge 

dels equips directius i de les AMPA ha sigut decisiu.  

L‟etnografia especialment, també les entrevistes, ens han permès observar com el 

professorat percep l‟arribada d‟immigrats com un increment de feina (per alguns 

representa una sobrecàrrega difícil de dur) i s‟apunta, com a punt clau de la intervenció 

eficient, el fet de dotar els centres que reben més immigrats o que reben població més 

desafavorida socialment, dels recursos pedagògics i humans necessaris per 

compensar els dèficits existents i treballar per l‟equitat i l‟ensenyament de qualitat.  

Centrant-nos en els estereotips i prejudicis existents entre les persones que 

coexisteixen en els centres escolars detectem que n‟hi ha tant entre els docents, com 

entre les famílies respecte a altres famílies i als docents. Quant als docents, pensem 

que una part té representacions, positives i negatives, envers als immigrats i les utilitza 

de forma quotidiana en les seves relacions i en el treball a  l‟aula (en la classificació 

que fa de l‟alumnat en les expectatives que es generen, en la proximitat o la distància, 

fins i tot, física, en el fre per establir una comunicació fluïda amb determinades 

famílies, etc.). Aquestes imatges, molt resistents a ser canviades, sovint es justifiquen 

per qüestions genètiques, climatològiques i/o culturals i, demostrant la manca de 

coneixement de bona part dels docents dels països d‟origen del seu alumnat, es 

construeixen seguint diferents criteris: continents o parts d‟aquests, religions, color de 

la pell, etc. El factor cultural s‟addueix reiterativament, excepte en el cas d‟alumnes 
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procedents d‟Amèrica del Sud, i l‟indicador és el grau d‟apropament o allunyament a la 

“cultura europea”, el que demostra una visió etnocèntrica per part d‟alguns docents.  

Aquestes imatges, que per sort no tots els docents tenen, afecten les expectatives i 

retroalimenten la percepció de la relació amb els alumnes i les famílies. Com també 

assenyalem respecte als prejudicis i estereotips que tenen les famílies, sembla del tot 

necessari sensibilitzar sobre la seva existència i l‟impacte que tenen en les relacions 

quotidianes i en l‟èxit escolar del seu alumnat (per evitar que la profecia es compleixi, 

l‟efecte Pigmalió). Molt sovint comprovem que les conferències o sessions de classes 

teòriques sobre els estereotips i el racisme no són suficients, perquè no permeten 

prendre consciència sobre què es pensa i, com què són imatges construïdes 

lentament, són molt resistents (Jordan, 2009). Per tant, creiem que seria necessari 

introduir noves estratègies més efectives. També comprovem com els docents creuen 

que la formació que s‟imparteix no els és útil i cauen o poden caure en la fatiga de la 

formació87.  

Sembla evident que hi ha un cert desconeixement de les famílies per part del 

professorat però, com demostren els resultats de la nostra enquesta, una mica més de 

la meitat dels centres de la mostra ha implementat accions per conèixer les 

expectatives de les famílies envers l‟educació dels fills, més a través de l‟àmbit formal 

que de l‟informal. Una de les mesures ha estat la realització d‟enquestes a les famílies.  

D‟altra banda, l‟etnografia també va fer palès la importància que tenen altres 

professionals presents al centre i el seu paper en la relació amb les famílies. Així 

detectem conserges, cuiners, monitors… que contribueixen de forma important a la 

creació d‟una dinàmica positiva de relació i faciliten la relació entre l‟escola i la família.  

5. Les barreres de comunicació  

L‟etnografia ens va permetre detectar l‟existència de barreres que dificultaven la 

comunicació entre l‟escola i les famílies i la participació d‟aquestes. L‟anàlisi de les 

enquestes als equips directius ens mostra que la majoria, si bé és conscient de 

l‟existència d‟aquests obstacles, cita causes atribuïbles a les famílies, més individuals 

que contextuals. La realització de les entrevistes ens corrobora aquests resultats.  

La manca d‟interès i la manca de temps són dos factors que s‟assenyalen 

reiteradament en les entrevistes i hem de dir que tant per part dels docents com dels 

representants associatius. La manca de temps, tot i que es relaciona amb la falta de 

conciliació laboral-familiar i amb altres canvis socials, s‟acaba correlacionant amb el 

factor interès, dient que si hi ha interès suficient, la manca de temps no justifica la no 
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participació. I en aquesta línia, una part del professorat entrevistat88, per exemple, 

pensa que les mesures que s‟han d‟implementar per afavorir unes millors relacions i 

una major participació per part de les famílies van en la línia d‟organitzar activitats 

formatives perquè les famílies en vegin la importància. De la mateixa manera, 

s‟assenyala que es fa tot el que es pot per part del centre.  

Quant a les barreres que dificulten la comunicació entre l‟escola i la família, si tenim en 

compte el locus de control (és a dir, a qui s‟atribueix l‟origen o causa de l‟obstacle), es 

podrien classificar en: locus familiar (causes atribuïbles a les famílies), locus escolar 

(causes de l‟escola), locus general (causes generals) i locus alumnat (causes 

atribuïbles als alumnes).  

Solament un escàs 1,4% de la mostra enquestada pensa que en els seus centres no hi 

cap barrera, la qual cosa ens indica que els equips directius dels nostres centres són 

conscients de l‟existència de certs obstacles que dificulten la relació i comunicació 

entre el centre i les famílies i han implementat algunes accions en aquest sentit.  

Destaquem que pràcticament la totalitat de la mostra enquestada cita causes 

atribuïbles a les famílies (més del 95%)89, i entre aquestes trobem, principalment, la 

falta d‟interès dels pares, la incomprensió per part dels pares del que el professorat 

espera d‟ells, el desconeixement del sistema educatiu i la manca de temps.  

Quant a les causes de l‟escola, que són citades per menys del 25% de la mostra 

enquestada, el principal obstacle citat és la incomprensió per part del professorat del 

que volen els pares.  

Entre els obstacles de caràcter general apareix la falta de confiança mútua (menys de 

l‟1%) i entre els obstacles atribuïts als alumnes, que aquests dificulten la comunicació 

entre la família i l‟escola.  

5. Conclusions 

Totes les famílies construeixen un projecte escolar per als seus fills. I totes, sense 

excepció, com ens recorda un docent entrevistat, desitgen el millor per als seus fills. 

Però no totes es troben en les mateixes condicions per dur-lo a terme. Diversos 

estudis (Palacios i Oliva, 1991; Solé, 1997; Vila, 1998; Auduc, 2007; Périer, 2007; 

entre d‟altres) han posat de manifest que l‟actitud i expectatives, tant per part dels 

docents com de les famílies juguen un paper crucial en la definició i seguiment del 

projecte i en la construcció de les relacions que es van conformant dinàmicament al 
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 També hem de dir que altres equips directius entrevistats assenyalen la necessitat 
d‟implementar activitats formatives adreçades al professorat.  
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 La major part dels docents entrevistats també citen causes atribuïbles a les famílies (falta 
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llarg de l‟escolaritat dels infants. I els nostres resultats confirmen la importància 

d‟aquests factors.  

“Participació” i “implicació” són termes polisèmics que utilitzem sovint per referir-nos al 

mateix significat. I els autors ens parlen de participar en un projecte (Tschorne, 1992). 

Unes famílies basen la relació amb l‟escola sobretot en el seguiment de l‟evolució 

escolar dels seus fills i participen amb aquesta finalitat, anant a parlar amb el tutor, 

assistint a les activitats, recolzant l‟escolaritat des de la llar, dient als fills que l‟escola 

és important...  

D‟altres pensen que és necessari implicar-se a un altre nivell, més col·lectiu, 

participant en la construcció del “projecte d‟escola”, en la presa de decisions que 

afecten a la comunitat escolar o sentint-se part d‟aquesta comunitat.  

Però tampoc es tracta de dues alternatives úniques. I dins de cada nivell també podem 

trobar diverses modalitats. També hem vist com molts progenitors participen més a 

nivell col·lectiu quan els fills són petits, participant en els òrgans establerts i també 

col·laborant en més activitats del centre i de l‟AMPA. En canvi, aquesta implicació se 

centra més en el seguiment escolar dels fills a mesura que els infants creixen90.  

Analitzant l‟actitud de les famílies, hem considerat també el nivell socioeconòmic i 

educatiu d‟aquestes, que per a alguns dels entrevistats es correlaciona positivament, 

tot i que no mostrem resultats concloents. Recordem, confirmant els resultats d‟estudis 

anteriors, que d‟altres entrevistats pensen que famílies de nivell més baix també 

mostren interès vers l‟escolaritat dels seus fills i tenen expectatives altes. És a dir, per 

a alguns (sobretot docents i representants associatius), la variable interès, en certa 

manera dicotòmica i reductora, distingeix a les famílies que participen de les que no, 

independentment d‟altres condicionants. Tanmateix, sí que ens atreviríem a afirmar 

que el nivell educatiu té relació amb el coneixement del sistema educatiu, del 

funcionament del centre i amb la concreció del projecte educatiu dels fills i f illes. 

L‟actitud del professorat i les seves expectatives és un altre factor important a tenir en 

compte sobretot quan ens referim a les famílies immigrades. Les seves imatges, els 

seus estereotips i prejudicis, les seves expectatives poden condicionar el futur escolar 

de tots els infants però sobretot el dels d‟origen immigrat. Altres factors també 

importants: el paper de l‟equip directiu però també el del professorat, especialment 

dels tutors; els canals de comunicació i la seva eficàcia; i el paper de l‟AMPA. 

                                                   
90

 Aquest aspecte, tot i que no podem afirmar resultats concloents, podria estar relacionat en 
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Pel que fa al paper de l‟equip directiu i del professorat, una investigació recent (Issó, 

2011) assenyala que l‟equip directiu, especialment el director, no és un factor 

important en la participació dels progenitors, sent molt més rellevant el del professorat-

tutor. Els nostres resultats confirmen només parcialment aquesta afirmació. D‟una 

banda, l‟etnografia i les entrevistes han confirmat la importància del professorat-tutor. 

Com acabem de dir, l‟actitud del professorat és un factor important i el tutor juga un 

paper clau ja que les famílies participen individualment i aquest sol ser el mediador 

entre el centre i els progenitors i també entre l‟infant-alumne i els progenitors. A més a 

més, és el mediador entre la resta del professorat i les famílies.  

D‟altra banda, també es confirma la importància de l‟equip directiu, sobretot del 

director, en la línia d‟estudis anteriors (Hoover-Dempsey et al., 2005; Kherroubi, 2008). 

És a dir, l‟equip directiu juga un paper important en l‟organització de l‟espai i del temps, 

en les dinàmiques de treball docent del centre, en la projecció del centre a l‟exterior, i 

en la dinamització global de la participació dels progenitors. Però, l‟etnografia i les 

entrevistes ens han permès detectar que l‟equip directiu (estil de Direcció) juga en 

alguns centres un paper important establint una relació de confiança i proximitat amb 

les famílies a nivell individual també.  

Quant als canals de comunicació i la seva eficàcia, els principals canals utilitzats són 

les circulars i l‟agenda escolar a nivell escrit, i els canals formals (reunions col·lectives i 

individuals) i informals (entrades i sortides) per a la comunicació oral. Malgrat que els 

equips directius assenyalen les pàgines web91, intranets, correus electrònics i blocs, 

hem constatat que el seu ús és millorable en la majoria de centres, tant per part dels 

docents com de les famílies. Caldria millorar la formació en aquests aspectes. També 

tenir en compte que malgrat que tot i que les famílies espanyoles han fet una forta 

inversió en TIC a les llars, les TIC alhora poden contribuir a incrementar la bretxa 

digital entre les famílies i ser un important factor de desigualtat.  

Tot i que la majoria de docents i progenitors estan satisfets en general de la 

comunicació establerta entre el centre i les famílies, hem detectat una important 

clivella en la relació escola-família. El professorat assenyala que l‟escola informa 

suficientment i utilitza diversos canals per arribar a les famílies però alhora indica un 

cert desconeixement del funcionament del centre per part de les famílies. Les famílies, 

en general, se senten ben informades dels aspectes que concerneixen al seu fill o filla 

en particular. També hem de dir que malgrat la literatura assenyala la necessitat 

d‟establir una comunicació bidireccional i alguns centres efectivament treballen en 
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aquesta línia, en la majoria dels centres visitats, la comunicació (potser hauríem de 

parlar d‟informació) és  majoritàriament unidireccional.  

Recordem que la comunicació (horitzontal principalment), també es produeix en els 

contactes directes entre famílies, ja sigui en els espais del centre o en d‟altres llocs i 

poden influir-hi factors, com els abans esmentats: els espais de l‟entorn, del centre i la 

seva gestió. Quant a les famílies immigrades, recordem també que aquests espais de 

relació entre famílies afavoreixen la comprensió de la informació rebuda verticalment 

des del centre, per exemple a través de les circulars. Un altre canal de comunicació és 

l‟informe escolar (qualificacions), que com assenyalen altres autors (Auduc, 2007) i 

confirma el nostre estudi, a vegades provoca l‟apropament dels pares a l‟escola i és 

l‟inici d‟espirals positives o negatives en la relació. 

Pel que fa al funcionament i gestió de l‟AMPA, es confirmen els resultats 

d‟investigacions anteriors (FAPAC, 1998; Garreta, 2008; Torrubia, 2009), és a dir, que 

tot i que en un ampli percentatge de centres educatius, està constituïda l‟AMPA i molts 

progenitors en són socis (aspecte valorat pels docents i representants associatius), en 

canvi, la participació real és decebedora. L‟assistència a les reunions és baixa 

(segurament perquè la perceben poc útil), a les activitats és una mica més alta, 

sobretot si hi participen els fills (aspecte que ressalta una vegada més els interessos 

dels pares, centrats en els fills i que expliquen que la participació individual sigui 

superior a la col·lectiva). I són una autèntica minoria els pares implicats en les Juntes.  

D‟altra banda, tot i que l‟AMPA podria jugar un paper important en la dinamització de la 

participació de totes les famílies de l‟escola, en la majoria de centres de la mostra, no 

és així, relegant-se el seu paper a subministrar serveis als pares (detectem una relació 

clientelar) i al centre (esmenant les mancances de l‟Administració). Pensem que cal 

que les AMPA redefineixin el seu paper i busquin noves estratègies i canals de 

comunicació per obrir-se i comunicar-se amb totes les famílies del centre i donar 

resposta als seus interessos. 

També és important establir una bona comunicació equip directiu-AMPA. Precisament, 

en els centres que s‟afirma que l‟AMPA “funciona” i que “contribueix al bon 

funcionament del centre” es caracteritzen per una comunicació fluïda entre l‟equip 

directiu i la Junta de l‟AMPA. També dir que el fet de participar en l‟AMPA (i en el 

Consell Escolar) serveix als progenitors, especialment als d‟origen immigrat, per 

conèixer millor el funcionament del centre i també per incrementar el seu capital social.  

Aquests factors que acabem d‟esmentar són vàlids per a totes les famílies, però 

especialment en el cas de les d‟origen estranger també hem de considerar altres 

factors més específics com: el grau de competència lingüística (el domini de la llengua 

catalana o castellana pot afavorir o dificultar la comunicació escola-família); el projecte 



Grup de treball: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

1694 

migratori (el nombre d‟anys d‟estada en Catalunya, les expectatives de futur, si el seu 

projecte familiar és quedar-se o retornar al país d‟origen), condicionen les relacions 

amb l‟escola i la seva participació; l‟experiència escolar en el país d‟origen, tant la seva 

experiència com alumne com la de progenitor, si els seus fills han estat escolaritzats, 

condiciona la seva visió de l‟escola de Catalunya, així com les expectatives envers la 

relació amb la institució i la seva participació. També tenir en compte el coneixement 

del sistema educatiu i les experiències prèvies en la institució escolar, no només pel 

que fa a les famílies immigrades sinó per a les autòctones també. El fet de tenir o 

haver tingut un fill escolaritzat en el nostre sistema educatiu sens dubte millora el 

coneixement del sistema educatiu i del funcionament del centre.  

Tots aquests factors podrien conformar un aspecte més global que és el clima del 

centre, relacionat amb la confiança mútua i el sentiment de pertinença a la comunitat 

educativa (Hoover-Dempsey et al., 2005), i on l‟estil de Direcció sembla crucial.  

D‟altra banda, l‟etnografia va permetre constatar l‟existència d‟unes barreres tant per 

part de les famílies com de les escoles, que dificulten la comunicació i també la 

participació. El treball empíric realitzat en les altres dues fases ens va permetre 

aprofundir-hi. 

Seguint la classificació de Services aux Communautés Culturelles (1995), dins les 

barreres lingüístiques, sens dubte un coneixement insuficient del català/castellà per 

part dels pares immigrats dificulta la comunicació escola-família. 

Dins les barreres socioeconòmiques, destaquem els horaris laborals, que dificulten a 

més de la conciliació laboral-familiar, la relació amb el centre i la participació. També la 

situació socioeconòmica d‟algunes famílies, tot i que no hem pogut aprofundir-hi, fa 

que sigui prioritari la satisfacció de necessitats bàsiques més urgents. Aspectes que 

sobrepassen l‟àmbit escolar i que demanen la intervenció d‟altres instàncies socials.  

Pel que fa a les barreres culturals, les diferents concepcions de l‟escola i de la família, 

les seves funcions, de com hauria de ser aquesta relació, poden conformar 

determinades actituds i expectatives, ser l‟origen d‟importants clivelles, dificultar les 

relacions i la participació. Sens dubte, pel que fa a les famílies d‟origen immigrat, una 

variable a tenir en compte és l‟experiència escolar prèvia en el país d‟origen, com 

assenyalen els resultats d‟aquest estudi.  

Pel que fa a les barreres institucionals, destaquem: el desconeixement del sistema 

educatiu, del funcionament de l‟escola i també dels canals de comunicació i 

participació, per part dels progenitors, tant autòctons com immigrats, però més 

important en aquest darrer cas. Per part de l‟escola, un ús ineficient i en certa manera 

inadequat a les demandes i necessitats d‟algunes famílies.  

Finalment, voldríem assenyalar que havent verificat aquests factors més influents en la 
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construcció d‟una relació família-escola positiva i les barreres que la dificulten, en els 

centres que hem observat una relació especialment bona i funcional amb les famílies, 

s‟ha optat per:  

 Potenciar una direcció més horitzontal i participativa. 

 Entendre que, per poder treballar amb els nens, és imprescindible crear un 

vincle afectiu fort entre l‟alumnat-l‟escola i entre la família-l‟escola. I fer 

d‟aquesta relació, un objectiu a assolir. Per això, han elaborat estratègies  per 

realitzar aquesta relació afectiva en cada cas i amb cada col·lectiu sense jutjar 

mai a ningú: 

 Treballar activament la comunicació real (no només informar) amb els 

pares. No es tracta només de transmetre allò que l‟escola espera que 

facin, sinó també  saber escoltar i donar resposta a les seves 

inquietuds, respecte als fills i a les necessitats. 

 Potenciar la participació/implicació en l‟AMPA i el Consell Escolar de les 

famílies, especialment les immigrades. Incentivar la seva participació a 

partir del treball conjunt i corresponsable entre l‟equip directiu i l‟AMPA 

buscant, per exemple, persones que dinamitzin des de dins. 

 Organitzar activitats conjuntes mestres i famílies, que requereixin 

l‟assistència i la col·laboració activa dels progenitors, per ta l que 

consolidin i estrenyin els llaços afectius entre tots els progenitors de  

l‟escola.  

 Demanar col·laboració i assistència a les famílies per fer algunes de les 

sortides escolars, especialment quan es tracta de visites culturals i 

algunes activitats a l‟aula. 

 Implicar les famílies en el seguiment escolar (deures assistits, implicació 

en activitats curriculars a través de l‟infant, mostrar el treball escolar, 

expressió oberta de projectes, treballs i activitats, etc.). 

 Intentar tenir en compte i donar resposta, en la mesura possible, a les 

inquietuds i necessitats que les famílies plantegen en qualsevol terreny. 

 Entendre que per crear un vincle real, l‟escola no pot ignorar les necessitats 

socials i econòmiques dels nens ni dels pares, ni els drets humans, els drets 

universals a l‟educació i la igualtat, o la funció endoculturadora de la institució 

escolar a la nostra societat.  

Els bons resultats obtinguts per les escoles que han aconseguit la participació de 

les famílies aconsellen intentar potenciar aquest procés en tots aquells casos que 

sigui possible. No es tracta tant d‟una política com d‟un procés de reflexió obert a 

partir de la recerca activa de solucions als problemes plantejats. 
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Resum  

La comunicació presenta unes primeres anàlisis al voltant de la relació família-escola 

en el marc d'un projecte promogut per la Fundació Jaume Bofill, que compta amb set 

centres educatius d'educació primària i secundària sobre com millorar els vincles entre 

docents i famílies. En un determinat moment en el desenvolupament d‟aquesta 

recerca, es demana als i les docents dels 7 centres d'arreu del país (concertats i 

públics, primària i secundària, d'una dues o tres línies, rurals i urbans i de contextos 

socials no vulnerables) que expressin els seus arguments sobre les dificultats que ells 

tenen en la seva tasca diària amb les famílies. En la comunicació recollim les opinions 

de 191 docents respecte les famílies, com eduquen aquestes i com es vinculen, 

segons la seva opinió, amb l'escola. Aquestes opinions són el punt de partida d'un 

treball "d'acompanyament actiu" i de formació per tal de, transformant-les, es possibiliti 

un bon vincle entre els dos agents clau en la socialització d'infants i joves.  Davant de 

les respostes dels docents que, en molts casos, responen a l'estereotip "les famílies 

deleguen l'educació a l'escola", la comunicació proposa una modelització d'aquestes 

opinions dels docents cap a les famílies com a punt de partida per al seu debat i 

transformació.  

Paraules clau: relació família-escola, docents, famílies, escolarització,  

1. Introducció 

La finalitat del projecte que estem desenvolupant actualment, amb set centres pilot tant 

de primària com de secundària, és aconseguir transformar el vincle actual entre 

centres i famílies a partir d'un assessorament intensiu durant dos cursos. Aquest 

assessorament, que parteix de les realitats i les necessitats de cada escola o institut, 
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busca avaluar aquesta realitat en cada centre i, a partir d'aquest diagnòstic compartit, 

plantejar, pactar, implementar i avaluar amb ells les innovacions i transformacions en 

la seva organització, la seva comunicació, la seva relació..., respecte als progenitors 

d'alumnes que permetin la millora del vincle i una aproximació simbòlica, cultural, etc. 

dels / les docents i els progenitors. Ens preguntem, en síntesi, fins a quin punt poden 

millorar les trajectòries acadèmiques dels alumnes al llarg de la seva escolarització 

obligatòria (6-16) si es generen canvis en els centres educatius en pel que fa a la 

relació amb les famílies. Perquè és, precisament, aquesta major proximitat de les 

escoles i les famílies on resideix el factor clau que, segons experiències, 

investigacions i literatura clàssica i recent (Bourdieu 1980, Dubet i Martucelli 1998, 

Bonal et al. 2003, Lareau 2003, Monceau 2009, etc.), permetrà millorar els resultats 

acadèmics dels alumnes.  

El projecte, basat en una metodologia d'investigació avaluativa, té per objectiu 

primordial, doncs, millorar els vincles entre centres educatius i els pares i mares 

d'alumnes, a partir de la transformació d'elements estructurals i organitzatius dels 

centres (gramàtica escolar). Tanmateix, considerem que qui té la responsabilitat 

primera i la possibilitat de millorar les relacions i els vincles entre centres educatius i 

famílies per fer avançar els resultats acadèmics són els professionals de l‟escola, que 

poden modificar la seva perspectiva i la seva pràctica sobre el centre i els seus vincles. 

Per tant, correspon fonamentalment al centre educatiu, establir mecanismes de millora 

envers les seves famílies 

Per tal que això sigui possible, cal revisar quines són les creences o percepcions que 

encara avui, configuren de manera dominant el relat, la visió, la metàfora (Lakoff i 

Johnson, 1980; Collet, 2011) majoritària de les relacions escola-famílies entre els 

diferents professionals docents i que, fonamentalment es basen en una idea clau: les 

famílies són quelcom aliè a l‟escola; un agent que sovint esdevé un problema per al 

desplegament de l‟ensenyament que fa l‟escola.  

2. Les valoracions del professorat 

L‟explicitació de les concepcions que els membres dels claustres dels centres 

educatius, com a procés de “deconstrucció” de les bases i els fonaments d‟una visió 

(pre-judici) dels vincles entre l‟escola i les famílies com a agents separats o fins i tot 

enfrontats, es configura com a un primer pas per construir una proposta de noves 

bases per pensar i practicar un centre educatiu on infants, famílies, docents i entorns 

siguin imprescindibles.  

Un primer pas que permet interrogar-nos sobre com hem d‟avançar, amb actuacions 

per part dels docents, cap a una “desreificació” mútua entre el sistema educatiu formal 

i aquestes famílies. Segons Bonal (Bonal i altres, 2003) o Demeuse, Frandji, Greger i 
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Rochex (2008) aquesta reificació, aquesta manca de sentit de l‟escolaritat i de no 

sentir-se part del “projecte” d‟allò escolar, aquesta “distància” física i simbòlica entre 

escola i famílies, etc. està “feta” d‟una distància social, relacional, cultural... entre 

docents i alumnat, família i comunitat. És precisament davant de l‟anàlisi de la “textura” 

de la distància, de la reificació, de l‟alteritat mútua entre docents, alumnes i famílies, 

que podem afrontar modificacions en els procediments i dinàmiques que configuren el 

funcionament de cada escola. Cal preguntar-nos, doncs, sobre quins són els 

posicionaments (és a dir, com es veu i es viu a l‟altre) que hi ha entre els diferents 

agents de la comunitat educativa.  

Cal entendre aquestes dades, doncs, com a un element més d‟un procés de reflexió 

interna que els centres educatius amb els que treballem, han endegat per a millorar els 

vincles amb les famílies. No tenen significació estadística, però pretenen posar sobre 

la taula les barreres simbòliques que dificulten aquells vincles. Els buidatges que 

vénen a continuació, són el resultat de les sessions realitzades a sis escoles 

d‟Educació Infantil i Primària i un Institut d‟Educació Secundària dins del Projecte 

“Escoles, famílies i èxit escolar”92. Un total de 191 mestres van respondre les 

preguntes a nivell individual d'un qüestionari individual obert amb 5 preguntes on 

podien respondre fins a 3 ítems en cadascuna d'elles.93 

2.1 Els problemes dels docents amb les famílies 

Preguntats per quins eren els tres problemes, dificultats o entrebancs quotidians en la 

seva relació habitual amb les famílies, 94 dels docents va respondre dient que un dels 

tres problemes més significatius eren el "poc interès, la poca comprensió i 

col·laboració i/o la poca voluntat d'implicació de les famílies" en allò escolar. Amb 

aquesta idea els docents reproduïen un dels estereotips més estesos en el món 

escolar sobre les famílies i la seva tasca socialitzadora: el fet que han "dimitit d'educar" 

(i la seva dimissió l'ha d'assumir l'escola) i que no s'impliquen en l'escolaritat dels seus 

infants (Pedró, 2008). Una idea que es complementa amb "la manca de confiança, 

d‟autoritat i valoració dels mestres" expressada per 47 docents i amb "la delegació de 

responsabilitats als mestres" en 12 més. En ambdós casos es projecta sobre les 

famílies un estereotip que les situa gairebé com a "enemigues" d'allò escolar i dels/les 

docents. Una imatge que es veu reforçada per altres respostes com ara que les 

famílies tenen "poc respecte als docents i s'hi comuniquen poc" (20) o es creuen més 

                                                   
92

www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=555&submenu=false&SC=&titol=&autor=c
ollet&ordenat=&&tags= 
93

 Com hem dit, el nombre de respostes en cada pregunta no sumen 191 ja que cada mestre 
podia posar fins a 3 respostes. El nombre exposat és sobre el total de respostes obtingudes en 
cada pregunta només serveix per, orientativament, veure la quantitat de vegades que es 
repeteix una idea respecte les altres. 

http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=555&submenu=false&SC=&titol=&autor=collet&ordenat=&&tags=
http://www.fbofill.cat/index.php?codmenu=11&publicacio=555&submenu=false&SC=&titol=&autor=collet&ordenat=&&tags=
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al fill/a que al docent (15) que situen les famílies o, com a mínim, una part d'elles a 

l'altra banda de la "trinxera educativa". Però no deixa de ser "curiosa" aquesta imatge 

quan, reiteradament, totes les recerques sobre les percepcions i opinions dels pares i 

mares sobre l'escola i els docents situen una realitat exactament contrària a la que 

"veuen i viuen" els/les mestres i professors/es (Feito, 2011). Les famílies, 

sistemàticament i des de fa anys, se situen al 80% de respostes satisfactòries o molt 

satisfactòries respecte la tasca dels mestres. I amb variació relativament petita entre 

famílies de primària i secundària, malgrat n'hi hagi a favor de primària. Així, El contrast 

amb les dades ressalta encara més l'arbitrarietat de l'estereotip i fa més necessària la 

pregunta: per què una part important dels docents creuen que un dels grans 

problemes de la seva tasca professional és la dimissió educativa de les famílies i la 

poca valorització i confiança que aquestes (i la societat en general) tenen en ells/es? 

Un segon gran grup de respostes versa sobre els elements estructurals de la vida 

familiar per comprendre les pròpies dificultats docents. Així, 34 respostes situa "la 

manca de temps i les dificultats familiars de conciliació d‟horaris" com un element clau 

que dificulta l'exercici professional de la docència i 8 més reconeix que les famílies 

"van molt enfeinades". Així, una part dels docents que responen, contemplen les 

famílies no tant en "abstracte" sinó d'uns constrenyiments estructurals de temps, de 

diners, etc. que els permet interpretar elements de llur relació no des de la "tesi de 

l'enemistat", sinó des de la "dificultat estructural", quelcom que resitua la pregunta no 

només cap als progenitors (què els passa a les famílies que s'enfronten a l'escola ?), 

sinó cap al context social (què passa socialment, laboralment, etc. que tinc dificultats 

per relacionar-me amb les famílies?). Aquest tipus d'aproximacions també les veiem 

en respostes com ara que les dificultats amb les famílies venen de "cultures, nivell 

social i idiomes diferents" (18) o de les diferents "formes d‟entendre l‟educació i 

diferents expectatives sobre l‟escola" (16). Els docents que les formulen, situen en 

elements socials la gènesi de les pròpies dificultats.  

Finalment, un tercer gran grup de respostes, situa altra vegada en les famílies les 

causes de les dificultats quotidianes del "fer de docent" en relació als progenitors, però 

enlloc de fer-ho en la seva actitud cap a l'escola o els mestres i professors, situa les 

dificultats en "problemes interns familiars". Així, es valora que les famílies exerceixen 

la seva tasca socialitzadora des d'una "sobreprotecció i permissivitat" (21) que genera 

molts problemes a l'educació escolar. O també li'n genera el fet que a les famílies hi 

hagi "poca relació, poca interacció i poca comunicació entre els seus membres" (21). 

En aquest tercer clúster de respostes, els docents situen la causa de les seves 

dificultats relacionals amb les famílies en les seves característiques, gairebé en el seu 

"estil educatiu". Un tipus d'aproximacions que tant des de la psicologia (Torrubia i 
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Doval, 2009; Elzo, 2010; etc.) com des de la sociologia (Montandon i Perrenoud 1987; 

Kellerhals i Montandon, 1991; etc.) han esdevingut vulgata en el món escolar i, com en 

aquest cas, poden servir de justificació i/o explicació de les dificultats de vincle entre 

els dos agents. Per acabar destacar que un 5 docents van dir que no hi havia 

dificultats o problemes remarcables entre docents i famílies.  

2.2 Les causes de les dificultats docents en la relació amb les famílies 

Quan vam preguntar als i les docents per les causes dels problemes que detectaven 

en el seu vincle quotidià amb les famílies, vam rebre força menys unanimitat en les 

respostes. La resposta més donada (40) era la que vinculava els problemes descrits a 

dificultats que hem anomenat "estructurals": temps, conciliació, horaris... . En 9 

respostes tornava a sortir la hipòtesi explicativa del "xoc cultural" amb respostes com 

"es deu a aspectes culturals, a diferències entre famílies i escola", "dificultats amb els 

canals i les formes de comunicació", etc. Seguidament, trobem de nou causes en els 

(mals) estils educatius parentals, com per exemple, en el fet que són famílies o bé 

passa protectores o massa permissives (o totes dues coses alhora), cadascuna 

d'aquestes amb 32 respostes. També en aquesta línia, apareix una resposta que 

descriu (denuncia?) un "desinterès i una despreocupació familiar" per allò escolar (24) 

o una manca d'implicació (13). Finalment, també va haver-hi 32 docents que posaven 

la causa dels problemes amb les famílies en que aquestes "qüestionen el treball 

escolar des de la desconfiança i/o el desconeixement del treball escolar". Això es fa 

perquè deleguen a l'escola responsabilitats pròpies (8) i/o perquè tenen inseguretats, 

pors i poca confiança com a progenitors (7). Per acabar, destacar que 7 docents 

també van situar a la societat com a causant de les dificultats entre escola i famílies.  

2.3 Les famílies en relació a l'educació dels seus fills/es 

En un tercer apartat es va preguntar als 191 docents que ens donessin la seva visió de 

les famílies en tant que educadores, i no en relació a l'escola. Aquí podem tornar a 

trobar els tres eixos - clusters que hem vist en les primeres dues respostes. D'una 

banda els temes d'estils educatius parentals: els pares i mares són "massa permissius 

i/o protectors" (53); "no posen límits ni estableixen rutines" (13) i, en definitiva, estan 

força "desorientades" en la seva tasca socialitzadora (4). D'altra banda tornem a trobar 

docents que centren de nou la seva anàlisi de les famílies en relació a l'escola i diuen 

que tenen "poca implicació, responsabilitat i interès" (49), que hi ha diversitat de 

maneres d'entendre l'educació (33), que deleguen responsabilitats a l'escola (30) i 

tenen altres prioritats que l'educació (4). Finalment, la visió - hipòtesi dels elements 

estructurals torna a sortir a partir de la idea de la manca de temps que genera poca 

comunicació entre progenitors i menors (36) i la dificultat d'educar en un context de 

diversitat familiar.  
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2.4 Els elements positius del vincle quotidià entre docents i famílies 

En el moment de llegir i analitzar les respostes a la pregunta pels elements positius, en 

algun moment ens va donar la sensació d'haver canviat de centre educatiu. Així 84 

respostes deien que hi havia una bona comunicació i comprensió mútua; 72 docents 

destacaven la col·laboració, l'interès i la participació dels progenitors en l'educació de 

llur/s fills/es; 60 posaven com a element quotidià positiu l'agraïment i el reconeixement 

dels pares i mares a la tasca docent i 34 veien en la confiança i el coneixement mutu 

una pràctica a destacar, així com la sinceritat en el vincle (33) o l'empatia mútua (27). 

Moltes altres respostes anaven en la mateixa línia parlant de proximitat (20), bon clima 

i bona entesa (15) escolta (10) o consens (7). Així, aquesta segona part del qüestionari 

individual ens interroga sobre l'abast de les visions, experiències i estereotips 

presentats en les tres primeres preguntes. La nostra hipòtesi és doble. Per una banda, 

creiem que tot allò dit en les respostes "negatives" i en les "positives" no parla de les 

mateixes famílies. Així, podem veure que no hi ha família, sinó molta diversitat de 

pares i mares d'alumne amb vincles amb els docents molt diferents. I per altra banda, 

creiem que bona part del discurs negatiu té alguns elements "ideològics", d'un discurs 

que ens sembla força estès i que interpreta els evidents canvis en l'educació, les 

famílies i la societat en termes de "pèrdua": d'autoritat, de respecte, de mèrit social, 

etc. Alguns d'aquests elements haurien de ser contrastats en recerques més amples i 

alhora més aprofundides.  

2.5 Causes del bon vincle entre docents i famílies 

Quan demanàvem als docents que es situessin les causes d'aquesta visió i percepció 

de bona entesa amb les famílies, les respostes es van concentrar en dues grans idees. 

La primera que això passa per la bona predisposició per ambdues parts (30) i perquè 

es construeix una bona relació (28). La segona es vincula al bon treball professional 

dels docents (anys d‟experiència, professionalitat i "bon caràcter" del/la docent (15)) i a 

que es feia "en benefici de l‟alumne/a" (15). També es destacava que calia creure en 

les famílies, no jutjar-les i acompanyar-les a totes (11) com a tasca clau dels docents. 

Així doncs, ja sigui perquè en una (bona?) part de les famílies també hi ha una bona 

disposició a l'entesa i/o pel bon treball dels professionals, sembla que el desitjat bon 

vincle entre escola i famílies és possible. Quelcom que semblava poc plausible al llegir 

només els resultats de les tres primeres preguntes.  

2.6 Conclusions del treball de camp 

A mode de síntesi, els docents manifesten que tenen dificultats amb el poc interès, la 

poca implicació i la delegació a l'escola de les famílies del procés d'escolarització dels 

seus fill/e; apareix com a un element rellevant al costat de la percepció d‟una manca 

de confiança i valoració. Així mateix, consideren que les seves dificultats amb les 
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famílies venen donades per la manca de temps d'aquestes i les seves dificultats per 

conciliar els horaris (elements estructurals). I finalment es parla dels elements vinculats 

als "estils educatius parentals". Les poques valoracions per part dels mestres 

interpel·lats respecte a la necessitat de canviar l‟escola pel fet que les famílies no 

tenen un lloc estructuralment definit als centres, és també especialment rellevant en el 

conjunt de respostes. D'alguna manera, si agafem les respostes en conjunt, sembla 

que qui ha de canviar són les famílies, l‟escola, “és”. Els vincles positius tenen a veure 

amb actituds, predisposicions, maneres de ser, però no hi ha la necessitat de veure 

l‟escola diferent pel que fa a la relació amb les famílies. Una anàlisi com aquesta, 

encara que provisional i vinculada a tota una recerca en curs de caràcter més ampli i 

que implica accions i canvis, posa de manifest que, des de la professió docent 

s‟entenen sovint les famílies no com una part essencial i indestriable de l‟escola. No en 

formen part perquè estan vinculades a l‟escola “accidentalment”, en contraposició dels 

docents, que són “estructuralment” escola. Aquest és el fonament de tota la concepció 

separadora i dels problemes i dificultats que se‟n deriven. La idea clau és que es dóna 

per descomptat que el centre i els docents són la mateixa cosa, i que, per tant, els 

infants i sobretot les famílies, i no diguem ja l‟entorn, en són quelcom essencialment 

aliè, només circumstancialment vinculats a l‟escola (Collet i Tort 2011).  

Apareix també amb claredat en les respostes dels docents la creença que diu que els 

pares i les mares han dimitit d‟educar. Com dèiem, creiem que moltes de les 

“acusacions” cap a les famílies, també des d‟aquestes cap a l‟escola, com la manca 

d‟autoritat, dificultats per al control, complexitat en l‟educació, etc., tenen més a veure 

amb el canvi de regles del joc educatiu en el mateix espai que no pas amb actuacions 

que l‟altre espai realitzi de manera “inadequada”. Com s‟ha comentat a bastament 

(Dubet i Martucelli, 2000; Beck-Gernsheim, 2003, etc.), els processos de 

desinstitucionalització són transversals a tots els espais i agents educatius i ens situen 

en la mateixa tessitura de dubte, de canvi i de crisi. Aquest nou context 

desinstitucionalitzat canvia amb força “què és educar”, els rols les autoritats i 

legitimitats. Així, les anomenades “crisi de l‟escola”, “de la família”, etc. responen a les 

dificultats per part d‟aquests agents de socialització d‟encaixar els canvis en la 

concepció, les pràctiques, els vincles i el nou context que des dels anys vuitanta i 

noranta es dóna a casa nostra. I, en un context de crisi és més senzill acusar les 

famílies o els centres docents de “no saber educar”, que no pas reformular el sentit i 

les pràctiques del mateix espai educatiu. Per si no fos un camp de joc prou complex, 

val a dir que una part important dels qui intervenen en el debat mediàtic i de les 

opinions públiques al voltant de l‟estat de l‟educació no volen o no saben veure el 
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paper dels forts canvis culturals que han remogut les bases i condicions de les 

institucions i agències educatives (Carbonell i Tort, 2006).  

En aquest context, es demana a les famílies que segueixin a casa el model educatiu, 

de moral, de conducta... que proposa l‟escola. És el model de transplantament 

(Cunningham i Davis, 1988). El millor model i referent d‟adult és el docent i com més 

s‟hi assemblin els pares i mares millor anirà l‟escolaritat de l‟infant. Creiem que aquest 

model, ple de bona voluntat, està molt estès a casa nostra en les etapes obligatòries, 

en què els progenitors han de ser “tutoritzats” per tal que l‟alumne-fill en surti 

beneficiat. Però el problema no es resol des de la perspectiva que considera que els 

progenitors han dimitit d‟educar, sinó que en primer lloc cal tenir en compte els canvis 

en els espais i institucions educatius que obliguen a reformular i repracticar el sentit, 

l‟autoritat, els vincles, etc. de la socialització. I en segon lloc, des de models 

d‟expertesa o de transplantament difícilment s‟aconseguirà millorar els (lògics) 

desencontres entre dos espais desinstitucionalitzats i tan diferents com l‟escola 

(obligatòria, amb professionals, oficial...) i les famílies (voluntària, no professionals, 

informal...). Educar diferentment del model escolar majoritari no és dimitir d‟educar ni 

és fer-ho malament. Que els marcs institucionals s‟hagin modificat en profunditat, 

conjuntament amb el context social i relacional; que les fronteres entre institucions, 

moments i espais educatius siguin molt difuses; que la concepció i la pràctica de 

l‟autoritat parental i docent, les jerarquies socials, els vincles, l‟experiència educativa 

hagin canviat fortament, etc. no és equiparable a la dimissió educativa del principal 

agent de socialització.  

3. Conclusions: repensar el lloc de les famílies a l’escola 

Els resultats en les respostes dels mestres ens porta a debatre sobre les expectatives 

mútues sobre la comunicació, la implicació, etc. entre escola i famílies (Cankar i altres, 

2009), aspecte que torna a reprendre la necessitat i la bondat "moral" que dos ens 

diferenciats (pares i mares d‟alumnes i docents) “col·laborin” i dialoguin encara que 

sigui difícil (Montandon i Perrenoud, 1987) per tal de superar els “malentesos” 

(Changkakoti i Akkari, 2008). Continua essent molt persistent la concepció inicial 

d‟equiparar l‟escola als docents, separant ontològicament infants i famílies de la 

definició i l‟essència de centre educatiu. Aquesta situació de partida,  porta a qualificar 

i etiquetar els progenitors (que són un element extern) en funció del grau de qualitat 

del seu partenariat (partnership) amb l‟escola, i a classificar, així, famílies que tenen un 

discurs, un interès i una proximitat a l‟escola (parents as politicians); famílies que no hi 

poden participar perquè prioritzen la carrera professional (career parents), i finalment 

aquelles que no es perceben com a prou “qualificades” per participar i implicar-se en 

l‟escolaritat dels seus fills (absentee parents) (Smit i altres, 2007). En aquesta 
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concepció implícita de l‟escola, hi ha famílies que “saben” participar –i poden fer-ho o 

no–, i altres que no en saben. En contra, doncs de les lògiques i metàfores dominants, 

tots els progenitors són escola, àdhuc aquells que no hi van mai al llarg de tota 

l‟escolaritat. Així, quan parlem dels vincles entre docents i famílies, no estem abordant 

el tema de les relacions, la comunicació, el partenariat, les continuïtats o 

discontinuïtats, etc. entre dos actors “diferents”, sinó que parlem dels vincles entre dos 

estaments de la mateixa institució amb rols diferents a l‟hora de construir la dinàmica 

institucional. 

La necessitat de clarificar posicions i posicionaments, és encara més evident en el 

moment present en què el docent comença el curs amb menys “poder institucional”, 

sense cap “partida guanyada” i ha de guanyar-se l‟autoritat (que ve d‟autor) davant 

dels alumnes i les famílies. Però això, lògicament, implica dificultats, incomoda alguns 

docents i fins i tot, fa sentir nostàlgia a d‟altres. Sembla evident que tenir el poder de 

decidir sobre la vida escolar sense cap oposició era més còmode, però també sembla 

evident que aquest era un model menys democràtic. Les famílies no només 

acceptaven els dictats de l‟escola sense contestar,sinó que, a més, reforçaven el 

paper de jutge inqüestionable del mestre.  

Des de fa una vintena d‟anys, en un context de famílies i escoles 

desinstitucionalitzades, el model s‟ha democratitzat. D‟alguna manera, que les famílies 

qüestionin els dictats de l‟escola és, segurament, incòmode però inevitable en un 

context democràtic, i expressa necessitats d‟informació i de revolta contra les  

decisions inapel·lables del professorat. Però això no només li passa a l‟escola. Per 

exemple, el món de l‟arquitectura, l‟urbanisme, l‟enginyeria o la salut viuen situacions 

semblants i les reaccions dels professionals d‟aquests àmbits també basculen entre la 

satisfacció i les oportunitats que genera la pèrdua del poder absolut per part del 

“senyor arquitecte, enginyer o doctor”, i l‟escàndol perquè els ciutadans, clients o 

pacients cerquen alternatives, contrasten i qüestionen criteris i decisions (sovint amb 

l‟ajut d‟Internet). Ho hem vist en moltes de les respostes positives de les dues darreres 

preguntes: quan els vincles entre iguals (docents - progenitors) són bons, tenen una 

profunditat i una capacitat d'aportar coherència educativa a l'infant sense precedents. 

Però per les respostes a les primeres preguntes, no sembla fàcil estendre aquests 

bons vincles a tots els centres i amb totes les famílies. 

En aquest sentit, caldrà estar atents a aquelles escoles que treballen entenent que 

cada curs, el docent s‟ha de guanyar una autoritat que ja no ve donada pel sol fet de 

ser mestre. Escoles de referència que reforcen el seu caràcter comunitari (Subirats, 

2001; Albaigés i Subirats, 2006), de temps compartit (Albaigés i Selva, 2009), de 

treball en xarxa (Collet, 2008), de govern relacional o governance (Subirats, 2008), en 
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el qual el conflicte, l‟error, la crítica i el debat són allò normal i habitual (i no una 

“anomalia”) i on tots els agents comparteixen (o haurien de compartir) projecte i 

coresponsabilitat.  

Creiem que els diferents models que analitzen les relacions entre progenitors i mestres 

cal que tinguin en compte la visió que el professorat té d'aquestes relacions/prejudicis 

donat que sovint esdevenen un dels principals obstacles a la participació dels pares en 

l'educació. En la nostra investigació, aquest punt de partida ens ha ajudat a dissenyar 

una investigació-acció on la innovació en aspectes de la gramàtica de l'escola per 

millorar la col·laboració amb les famílies creiem que està començant a reduir aquests 

estereotips de les famílies que tenen els mestres. Caldrà avaluar els resultats finals, 

però sembla que després de 2 cursos de treball amb els docents, la seva visió de les 

famílies, en molts casos com a problema, està començant a avançar cap a una idea de 

les famílies com a part de la solució de les complexitats educatives i escolars actuals.  
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Resum: 

Amb aquesta comunicació us presentem alguns dels resultats del projecte I+D “Les 

famílies monoparentals del nou segle. Reptes i dilemes en temps de canvi” (CSO2011-

29889) que està desenvolupant el Grup Copolis. Una part important del projecte ha 

consistit en el disseny i aplicació de l‟Enquesta sobre Monoparentalitat i Diversitat 

Familiar (EMODIF), que inclou, entre altres temes, el relatiu a les estratègies de 

supervivència i benestar que estan duent a terme aquestes famílies a Catalunya. El fet 

que l‟enquesta s‟hagi dissenyat des d‟una perspectiva no androcèntrica, ha suposat 

que dins d‟aquest tema es considerin els recursos i el benestar generats des de les 

xarxes socials i comunitats locals –on predominen les dones-, i es revaloritzi el conjunt 

de béns i serveis produïts a l‟àmbit domèstic, que són imprescindibles per al 

sosteniment de la vida. Donar valor al treball domèstic i de cures que es desenvolupa 

en aquest àmbit, ha requerit posar l‟èmfasi en cóm organitzen aquest treball les 

famílies monoparentals. Altre aspecte important en aquest sentit, ha estat el relatiu a 

considerar l‟organització dels diferents temps de vida, tenint en compte els efectes que 

poden tenir les dobles o triples jornades pel que fa a la cura del sí mateix/a i a l‟estat 

de salut de les persones responsables d‟aquestes famílies. A la present comunicació 

us mostrem alguns dels resultats de l‟apartat d‟estratègies de supervivència i benestar 

de l‟Enquesta sobre Monoparentalitat i Diversitat Familiar. 

Paraules clau: famílies monoparentals, diversitat familiar, benestar, xarxes socials, 

comunitat, gènere, temps, treballs, cura, desigualtats socials 

1. INTRODUCCIÓ 

El Grup Copolis, grup de recerca consolidat de la Universitat de Barcelona, està 

desenvolupant actualment el projecte I + D "Les famílies monoparentals del nou segle. 

Reptes i dilemes en temps de canvi "(CSO2011-29.889). La seva finalitat és 

"aprofundir en els canvis entorn les famílies monoparentals, els seus perfils, les seves 

condicions de vida i les seves estratègies de supervivència i benestar a Espanya 

durant la primera dècada del segle XXI, així com en l'impacte social d'aquests canvis". 

Tot això des d'una perspectiva temporal espacialment comparada a nivell internacional 

i en el context dels nous debats i teoritzacions sobre la monoparentalitat. La hipòtesi 

de partida que se sosté és que: 
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Després d'una dècada d'instal·lació d'un nou paradigma o estadi analític de la 

monoparentalitat i d'augment de la seva visibilitat i presència mediàtica, política, 

jurídica, acadèmica i sociocomunitària, s'han millorat subjectivament les condicions 

de vida de la majoria dels grups monoparentals, però se segueixen mantenint les 

dificultats i negacions materials per a aquests grups. Això suposa la ineficàcia de 

les mesures adoptades fins ara i la necessitat de seguir enfortint la capacitat 

d'organització i autogestió del teixit associatiu al voltant de les Monoparentalitats. 

El projecte té una durada de quatre anys, havent iniciat el gener de 2012. Es divideix 

en quatre nivells complementaris: la construcció teòrica de les Monoparentalitats; la 

descripció quantitativa a través del disseny, execució i anàlisi d'una enquesta sobre 

Monoparentalitat i Diversitat Familiar (EMODIF); l'estudi qualitatiu a partir de grups de 

discussió i altres tècniques pròpies de la investigació acció participativa; i la proposta 

de la EMODIF com a instrument de mesura sobre les Monoparentalitats. 

Amb aquesta comunicació es volen mostrar els resultats preliminars de l'aplicació de 

l'Enquesta sobre Monoparentalitat i Diversitat Familiar en relació a les estratègies de 

supervivència i benestar desenvolupades per les famílies monoparentals. La 

comunicació s'inicia amb un marc teòric sobre l'organització social dels treballs i els 

temps en les societats del benestar i les seves desiguals conseqüències per a homes i 

dones; els efectes que això té per a les famílies monoparentals que estan 

encapçalades majoritàriament per dones; i la importància que pren el 

desenvolupament de les xarxes socials i comunitàries com a estratègia per fer front a 

les dobles i triples jornades. A continuació la comunicació segueix amb una anàlisi 

d'alguns dels resultats que s'han obtingut de l'aplicació de l'enquesta en relació a 

aquests temes. 

2. MARC TEÒRIC 

2.1 Règim de benestar, temps i cures 

Els canvis sociodemogràfics i econòmics que han tingut lloc a les societats del 

benestar en les últimes dècades, han obert el debat sobre la necessitat de repensar 

els estats del benestar. Aquests canvis són, entre d'altres, la creixent i generalitzada 

incorporació de les dones al mercat laboral, l'envelliment de la població, la major 

inestabilitat i flexibilitat laboral i la modificació dels models familiars amb una expansió 

de les llars monoparentals (Torns, Borràs, Moreno, Recio, 2006). Aquest tipus de llars 

són una realitat creixent i amb un pes significatiu en el marc de les transformacions 

familiars. Elisabet Almeda i Dino Di Nella (2011) mostren que les llars monoparentals 

representen un 18,3% del total de llars amb filles i/o fills a Espanya, segons fonts del 

Cens de Població de 2001. Això ha provocat un augment de l'interès per part dels 

mitjans de comunicació, la creació d'un fort teixit associatiu conformat per diverses 
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entitats que donen suport a aquestes famílies i canalitzen les seves demandes, i la 

cada vegada major instal·lació del tema en l'agenda política. La dimensió de gènere és 

fonamental per entendre les discriminacions, condicions de vida i estratègies de 

supervivència d'aquest tipus de famílies que en més del 80% a Espanya estan 

encapçalades per dones, segons dades del Cens de Població de 2001 (Almeda i Di 

Nella, 2011). 

Les famílies monoparentals qüestionen els actuals règims del benestar i la forma en 

que es recolzen en les desigualtats entre homes i dones. Les polítiques públiques 

segueixen estant pensades principalment per a famílies biparentals i heterosexuals i 

basades en un model androcèntric de ciutadania. Els estats de benestar es van fundar 

explícitament sobre un pacte social entre capital i treball. Sota aquest pacte s'amaga 

un altre, a qui Carole Pateman (1995) denomina contracte sexual. Aquest contracte 

estableix el dret a l'exercici del poder dels homes sobre les dones, legitimant la 

dominació masculina i subordinació femenina, i es basa en la separació entre les 

esferes pública i privada. El model familiar que respon a aquest contracte és el 

conegut pel nom de "male breadwinner-housewife keeper" (Carrasco, 2001), segons el 

qual es dóna una divisió sexual del treball consistent que els homes són els proveïdors 

d'ingressos de la llar per al que necessiten un treball remunerat a temps complet, 

mentre que les dones han d'exercir com mestresses de casa, el que al seu torn 

possibilita la plena disponibilitat dels homes al mercat laboral i dificulta la dedicació de 

les dones a aquest mercat. Com a conseqüència d'aquest model familiar es tolera 

l'absència femenina del mercat laboral i la masculina del treball domèstic i de cures 

(Torns, Moreno, Borràs, Recio, 2008). Alhora es tolera que no hi hagi una organització 

social de la cura cap a les persones dependents, alliberant a l'estat de la seva provisió. 

Són les dones, que de forma individual i en l'àmbit del privat, resolen gratuïtament la 

cura de les persones dependents mitjançant aquest treball domèstic i de cures. 

És en aquesta esfera pública on es donen les relacions socials, polítiques i 

econòmiques considerades en definir els drets i la ciutadania. S'atorga protecció social 

-com seguretat social, subsidi per desocupació o pensió per jubilació- als que tinguin o 

hagin tingut una ocupació. L'imaginari social del ciutadà ideal, que serà qui gaudirà 

d'aquesta protecció, serà aquell amb una ocupació estable, segur, i a temps complet, i 

amb una trajectòria de vida basada en el laboral: educació i formació necessàries per 

a l'ocupació, seguides de l'ocupació pròpiament, a qui li seguirà la jubilació. Aquest 

treball es reconeix com una cosa pròpiament masculina (Carrasco, 2003). 

D'altra banda es troba l'esfera privada, que és oblidada i invisibilazada al pacte social 

tot i ser imprescindible per al sosteniment de la vida humana. S'hi desenvolupa el 

treball domèstic i de cures assignat socialment a les dones. Aquest treball no té 



Grup de treball: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

1712 

reconeixement, ni protecció, ni drets associats, de manera que les relacions que 

s'estableixen en el seu exercici no són un assumpte pres en compte socialment. Així, 

la dominació patriarcal dels homes sobre les dones en aquesta esfera queda fora del 

marc de referència social (Pateman, 1995). A més l'assignació d'aquesta esfera i 

aquest treball a les dones fa que la seva trajectòria de vida no pugui ser plenament 

laboral. La realització del treball domèstic familiar dificulta i constreny les possibilitats 

de les dones de tenir una feina continua i a temps complet, el que impedeix que 

gaudeixin de la protecció social i els drets que se'n deriven. Per accedir a aquests 

drets moltes dones ho fan mitjançant el cap de família, així que no són ciutadanes de 

ple dret, sinó més aviat ciutadanes de segona protegides com a esposes, filles o 

mares (Borràs, Moreno, Recio, 2009). 

Per tant, les esferes pública i privada i els treballs que corresponen a cadascuna 

d'elles no són només diferents sinó també desiguals, donant-se una jerarquia entre 

ells. Així, l'ocupació es converteix en la clau per accedir als drets i deures reconeguts 

en l'estat del benestar i en definitiva a la ciutadania, mentre que el treball domèstic i de 

cura queda menyspreat, tot i ser el que produeix el benestar quotidià. Els temps 

derivats de la dedicació a ambdós treballs també queden jerarquitzats. El temps 

dominant és el de la producció i per això l'organització social del temps gira entorn de 

la jornada laboral, havent d'adaptar la resta de temps a aquesta jornada, i sent les 

dones les que, en general, s'encarreguen de realitzar els ajustos (Torns, 2001 i 

Carrasquer, 2005). El temps dedicat al treball domèstic i de cura té tan poc 

reconeixement que es considera com perdut (Carrasquer, 2005). D'altra banda, 

aquestes esferes no només estan jerarquitzades sinó també interrelacionades. El 

mercat laboral descansa sobre el treball domèstic i de cura que és el que reprodueix la 

força de treball (Carrasco i Mayordomo, 1999). 

Malgrat les transformacions que s'han donat pel que fa a la creixent i generalitzada 

incorporació de les dones al mercat laboral des de les últimes dècades del segle XX a 

les societats del benestar, aquest model continua vigent amb algunes alteracions. En 

el context europeu s'ha produït un creixement de parelles de doble ingrés i de les llars 

monoparentals. No obstant segueixen sent elles les que majoritàriament es 

responsabilitzen del treball domèstic i de cures. Això deriva en la "doble presència" 

femenina, segons la qual les dones entren a formar part d'un món laboral amb un 

temps dominant al voltant del qual s'han d'ajustar els temps del treball domèstic que 

segueix estant sota la seva responsabilitat (Carrasquer, 2005). 

Pel que fa als homes, si bé s'han donat canvis en relació a una major participació en 

l'esfera domèstica familiar, aquests han estat de menor magnitud i més lents que els 

relatius a la incorporació femenina al mercat laboral. Els homes, en general, mantenen 
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el seu únic rol de proveïdors d'ingressos i segueixen sent els caps de família a les llars 

biparentals heterosexuals. Les polítiques públiques desenvolupades en les societats 

del benestar han tingut un paper important en la promoció dels canvis esdevinguts. La 

incorporació laboral de les dones ha estat recolzada per aquestes polítiques, sobretot 

en els països nòrdics, mentre que aquelles dirigides al foment de la presència 

masculina en l'àmbit domèstic familiar han estat més limitades o inexistents (Borràs, 

Moreno, Recio, 2009). D'altra banda, no només les polítiques sinó també els 

moviments de dones han promogut aquests canvis en haver demandat la seva entrada 

al laboral, mentre que no s'ha donat un moviment equivalent per part dels homes per 

reivindicar una major presència en l'àmbit domèstic familiar (Borràs, Moreno, Recio, 

2009). 

Per tant, tot i que la incorporació de les dones al mercat laboral ha permès el 

qüestionament del model familiar existent, persisteixen la divisió sexual del treball i la 

infravaloració del treball domèstic familiar. Dades de l'Eurostat del 2006 mostren que 

en tots els països de la UE les dones dediquen més temps al treball domèstic i de 

cures i menys al remunerat. El contrari passa amb els homes. Segueixen estant 

presents les bases sobre les quals se sustenta l'estat del benestar a costa de la 

perpetuació de les relacions patriarcals entre homes i dones com a part del contracte 

sexual. Aquest serveix a l'estat del benestar, d'una banda, possibilitant la plena 

disponibilitat de la mà d'obra masculina, i per un altre, mitjançant la dotació gratuïta de 

cures per part de les dones. La interiorització de les pautes socioculturals relatives al 

model familiar descrit permet la seva continuïtat i que es resolgui tot en el privat, sent 

les dones les que principalment absorbeixen els conflictes entre les esferes, temps i 

treballs. 

Si bé és cert que les bases de l'estat de benestar són comuns al conjunt de països, es 

donen diferències entre ells. Els països d'Europa meridional, entre els quals hi ha 

Espanya, tindrien un règim de benestar basat en un accentuat model "male 

breadwinner-housewife keeper". Dades de l'Eurostat (2006) mostren que en els països 

nòrdics (Suècia i Noruega principalment) la dedicació al treball domèstic familiar de les 

dones no supera en 1 hora i 25 minuts a la dels homes. L'extrem contrari es troba a 

Espanya i Itàlia (diferències de 3,18 i 3,45 hores respectivament). També en aquests 

dos països es registren les majors diferències en la dedicació al treball remunerat: els 

homes dediquen més de 2 hores més que les dones. En aquests països d'Europa 

meridional la família és un eix fonamental dins del règim de benestar com proveïdora 

de protecció, i dins d'ella són principalment les dones les que ofereixen gratuïtament 

aquesta protecció (Teresa Montagut, 2000). Aquest tipus de règims reforcen les 

desigualtats de gènere que al seu torn tenen a veure amb desigualtats de classe 
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relacionades amb la presència i posició en el mercat laboral. Les dones de classe 

mitjana disposen de més recursos per poder contractar serveis de cura al mercat, el 

que fa que el treball domèstic familiar no els suposi una sobrecàrrega i una limitant per 

al treball remunerat tan gran com a les dones de classe treballadora. A més la 

contractació d'aquests serveis en el mercat es fa sota condicions de precarietat i 

irregularitat (Torns, Moreno, Borràs i Recio, 2008). 

2.2 El desafiament que plantegen les famílies monoparentals 

Les famílies monoparentals no responen al model familiar de "male breadwinner-

housewife keeper" en estar conformades per una única persona com a responsable 

principal tant de la cura com del manteniment econòmic. Per tant desafien als règims 

del benestar pensats en un model biparental, heterosexual i patriarcal, i evidencien les 

seves contradiccions (Almeda i Di Nella, 2011). La realitat social d'aquestes famílies i 

el fet que cada vegada representen un major percentatge de la societat, posen en 

evidència una organització social basada en el treball remunerat i que menysprea la 

cura. Això ho fan deixant palesa la impossible conciliació entre els diferents temps de 

vida. També posen de manifest que la provisió pública de benestar ja no pot estar 

basada en un model biparental que està quedant caduc. Un règim de benestar en què 

la provisió es centra en persones amb una ocupació a temps complet sense 

responsabilitats de cura, és cada vegada més insostenible. En definitiva, les famílies 

monoparentals mostren la necessitat de definir unes noves relacions entre família, 

Estat i mercat, i de considerar el paper de les xarxes soci-comunitàries i de l'àmbit 

domèstic a la provisió de benestar (Almeda, Di Nella i Obiol, 2008 ). 

2.3 Les desigualtats en termes de temps 

En primer lloc, segons dades de l'Eurostat del 2006, el temps total dedicat al treball per 

part de les dones -considerant el treball de mercat i el domèstic familiar-, és major a la 

dels homes en tots els països excepte a Suècia, on és igual. Les diferències són 

menors en els països nòrdics i majors en els de l'Europa meridional i de l'est. Com a 

conseqüència, en tots els països les dones tenen menys temps lliure que els homes. 

En les famílies monoparentals això s'agreuja pel fet que en una sola persona recau el 

manteniment econòmic i la cura. 

En segon lloc, són les dones les que s'encarreguen d'ajustar els temps. Participen en 

el món laboral adaptant-se a la seva temporalitat dominant mentre segueixen sent les 

encarregades del treball domèstic familiar i de garantir l'encaix entre els temps dels 

membres de la família. Amb això moltes dones tenen un sentiment d'anar de bòlid i de 

no tenir temps per a si mateixes (Carrasquer, 2005). 

2.4 Les conseqüències per la salut i la cura de sí mateixes 
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Diverses autores (Artazcoz, 2004; Rohlfs, 2000; Valls, 2006)  han apuntat que si bé les 

dones tenen una esperança de vida més gran que la dels homes94, també tenen una 

incidència més alta de discapacitats i morbilitat. Autores com Rholfs (2000) o Artazcoz 

(2004), han mostrat com la sobrecàrrega física i emocional de la combinació del treball 

familiar i laboral de les dones, té una marcada influència en la seva salut, causant 

desgast físic i emocional que podria explicar la seva major morbilitat per malalties 

cròniques.  

Un estudi realitzat per Artazcoz (2004) amb dades sobretot de Catalunya, mostra que 

aquesta sobrecàrrega no només té a veure amb el fet de ser home o dona sinó també 

amb la posició socioeconòmica, sent les dones de menys recursos les que tenen més 

dificultats per compaginar els dos treballs, afectant això al seu estat de salut. Així, una 

de les conclusions d'aquest estudi és que la càrrega de treball domèstic familiar té un 

efecte negatiu sobre la salut de les dones ocupades de classe social baixa, però no 

sobre les treballadores de classes més privilegiades. Una altra de les conclusions a 

destacar és que, tot i que les dones ocupades fan una doble jornada, el seu estat de 

salut és millor que el de les mestresses de casa, el que deixa veure el pes del treball 

domèstic familiar en aquest estat de salut. 

2.5 Les xarxes socials i comunitàries 

Les persones responsables de famílies monoparentals teixeixen xarxes basades en 

relacions de reciprocitat de les que obtenen suport emocional, la possibilitat que els 

seus fills i filles es relacionin amb altres persones adultes, ajuda en la presa de 

decisions i col·laboració en la cura dels seus fills/es. En paraules de Rosanna Hertz 

"aquestes dones estan lluitant contra l'assumpció que sense parella estan soles" 95. 

Diversos estudis mostren que el suport familiar, veïnal i d'amistats és més important 

per a les famílies monoparentals que per les biparentals, per la qual cosa recorren 

amb major freqüència i intensitat a aquests suports. Segons els resultats del projecte 

de recerca "Nuevas familias monoparentales: madres solas por elección", finançat pel 

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat de desembre de 2007 a desembre de 

2010 i dirigit per la investigadora principal Maria del Mar González Rodríguez 

(Universitat de Sevilla), més del 40% de les mares a les que van entrevistar van 

afirmar recórrer a familiars per a la cura dels seus fills i filles, una mica més d'un terç 

recorrien a una cuidadora pagada, i algunes demanaven ajuda a amistats i persones 

veïnes. 

                                                   
94

 Amb dades de 2009 l‟esperança de vida de les dones a l‟Estat espanyol era de 84,40 anys i 
la dels homes de 78 anys (INE, 2010). 
95

Cita extreta i traduïda de la ponència “Solteras por azar, madres por elección”, del III 
Simposio Internacional sobre Familias Monoparentales. Madrid, 2012. 
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Això suposa que és imprescindible que des de l'àmbit científic i polític es considerin els 

recursos i el benestar generats des de les xarxes socials i comunitàries locals en què 

predominen les dones. Es tracta de no caure en el tradicional biaix androcèntric en el 

mesurament de les condicions de vida i en l'elaboració de polítiques públiques, que 

comunament invisibilitzen aquests recursos en considerar exclusivament el que es 

genera en l'àmbit públic a través de les activitats productives i de les prestacions per 

part de l'Estat. 

3. RESULTATS  

Una part fonamental del projecte d'investigació que es presenta, consisteix en el 

disseny i aplicació de l'Enquesta sobre Monoparentalitat i diversitat familiar (EMODIF). 

Per al seu disseny s'han tingut en compte principalment dues perspectives. En primer 

lloc, s'ha considerat el projecte com una experiència d'investigació acció participativa, 

el que ha suposat, d'una banda, que tingués un fi propositiu i dirigit a la població 

estudiada, i que, d'altra banda, aquesta població sigui subjecte del projecte i no un 

objecte. Des de l'inici del projecte s'ha tingut una estreta relació amb la Federació de 

Famílies Monoparentals de Catalunya (FEFAMOCA), que ha participat en tots els seus 

nivells. En segon lloc, s'ha aplicat una perspectiva feminista a la investigació el que ha 

implicat que el gènere sigui una categoria analítica bàsica i considerar els béns i 

recursos generats en l'àmbit domèstic i des de les xarxes socials i comunitàries, fugint 

del biaix androcèntric d'altres estadístiques que limiten l'estudi de les condicions de 

vida al relatiu al benestar procedent del mercat i de l'Estat. 

L'enquesta ha estat aplicada a prop de 300 persones responsables de famílies 

monoparentals a Catalunya, havent-se utilitzat un mostreig estratègic i de bola de neu. 

El mostreig estratègic ha permès la participació de 240 persones de la FEFAMOCA i el 

de bola de neu ha fet possible ampliar aquesta xifra fins a les gairebé 300. 

En l'equip d'investigació participen més de 20 persones de diferents àmbits, orígens i 

disciplines. Al moment l'equip es troba analitzant els resultats de l'enquesta. A 

continuació es presenten els resultats preliminars i provisionals relacionats amb la 

temàtica d'aquesta comunicació, és a dir: l'organització dels temps i les cures per part 

de les famílies monoparentals; els efectes de la sobrecàrrega de treball; i el pes de les 

xarxes socials i comunitàries com estratègies per fer front a aquests efectes. Cal 

ressaltar que aquests no són els resultats definitius, ja que és necessari realitzar un 

treball amb el conjunt de l'equip d'anàlisi de les dades obtingudes, que podria fer variar 

les dades que es presenten i que està previst realitzar en fases més avançades del 

projecte. 
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3.1 Organització dels temps i les cures 

Una de les preguntes que conté l'enquesta és la relativa a la dedicació mitjana diària 

per activitat. Segons es pot apreciar a la taula 1, les famílies monoparentals treballen 

més de 16 hores diàries (en un dia de dilluns a divendres), considerant el temps 

dedicat tant a l'ocupació com al treball domèstic i de cures. Això ve motivat pel fet que 

tant el manteniment econòmic de la llar com la cura recauen principalment en una sola 

persona. Superen les 17 hores diàries de treball les tenen fills i/o filles menors de 6 

anys, les que no tenen la nacionalitat espanyola i les que tenen uns ingressos 

mensuals fins als 600 euros, que són les que més temps dediquen al treball domèstic i 

de cures. Per tant l'origen, l'edat del fill o filla menor i, sobretot, la situació econòmica 

són determinants claus per la sobrecàrrega de treball. Com s'ha esmentat en el marc 

teòric d'aquesta comunicació, són les persones de menors ingressos les que tenen 

una major sobrecàrrega de treball en no poder externalitzar al mercat el treball de 

cures, que queda a càrrec exclusiu de la família en un règim del benestar com 

l'espanyol, marcat per ser familista. 

Tot i que homes i dones monoparentals són responsables tant del suport com de la 

cura, les dades revelen que fins i tot dins d'aquesta mateixa modalitat familiar, són 

elles les que segueixen tenint una major càrrega de treball de cura, el que acaba 

redundant en més hores de treball en general per les dones que per als homes. Així, 

els homes treballen de mitjana prop de 15 hores diàries mentre que les dones 

s'acosten a les 17. 
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Taula 1. Dedicació mitjana diària per activitat en funció de la situació laboral, l'edat del 
fill/a menor, la nacionalitat, els ingressos mensuals i el sexe / gènere 

  Dormir Oci 

Feina 
remunerada 
(en un dia 

de dilluns a 
divendres) 

Treball 
domèstic i de 
cures (en un 

dia de dilluns a 
divendres) 

  Hores Min. Hores Min. Hores Min. Hores Min. 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

1. En funció de la situació laboral                 

Amb feina remunerada 7 1 1 14 7 49 9 9 

Sense feina remunerada 6 46 1 13 1 25 13 29 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

                  

2. En funció de l’edat del fill/a 
menor                 

Fill/a menor 6 anys 6 57 1 14 6 40 10 37 

Fill/a menor major o igual a 6 anys  6 59 1 14 6 49 9 25 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

                  

3. En funció de la nacionalitat                 

Espanyola 6 58 1 16 6 50 9 41 

No espanyola 7 3 1 8 6 23 10 50 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

                  

4. En funció del tipus de 
monoparentalitat                 

Per elecció 7 1 1 11 7 8 9 29 

No per elecció 6 56 1 17 6 24 10 13 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

  
                 

5. En funció dels ingressos 
mensuals                 

Fins 600 6 28 1 12 2 17 15 8 

De 601 a 1200 7 8 1 20 6 28 9 37 

De 1201 a 2100 6 58 1 11 7 57 9 46 

De 2101 a 4500 7 4 1 10 7 5 7 13 

Més de 4500 7 8 1 43 8 40 8 5 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

                  

6. En funció del sexo/gènere                 

Dona 6 59 1 14 6 44 9 58 

Home 6 29 1 21 7 33 7 1 

Total 6 39 1 14 6 46 9 52 

Font: Enquesta sobre Monoparentalitat i diversitat familiar. Grup Copolis. 2013.  
Pregunta: "Indiqueu quantes hores de mitjana dedica a les següents activitats en un dia de 
dilluns a divendres i en un dia de cap de setmana". Les respostes s'ofereixen en intervals de 
mitja hora. Per al cas de les activitats "dormir" i "oci" s'ha calculat la mitjana diària considerant 
tant els dies de dilluns a divendres com els dies de cap de setmana. En l'activitat "oci" s'inclou: 

mailto:Hij@%20menor%206%20años
mailto:Hij@%20menor%20mayor%20o%20igual%20a%206%20años
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vida social, cultura, aficions, joc, esports i activitats a l'aire lliure. En l'activitat "treball domèstic i 
de cures" s'inclou: neteja de la llar, ordre de la llar, cuina, gestions per a la llar, compres, 
reparacions, cura de fills si cura de persones adultes. Es recull el temps dedicat a cada activitat 
ja sigui de forma principal o secundària, de manera que pot haver simultaneïtat de tasques. 

 
3.2 Efectes de la sobrecàrrega de treball 

Aquesta sobrecàrrega de treball té com a conseqüència la manca de temps per a la 

cura personal i per a l'oci. Les persones enquestades dormen de mitjana una mica 

més de 6 hores i 30 minuts al dia mentre que la mitjana per a Catalunya, segons 

revelen les dades de l'Enquesta d'Ocupació del Temps del 2009-2010 (INE), és de 8 

hores i 41 minuts, tal com es pot veure a la taula 2. El temps dedicat a l'oci és d'una 

mitjana d'1 hora i 14 minuts per a les persones enquestes, sent la mitjana per a 

Catalunya de 3 hores i 45 minuts. 

Taula 2. Dedicació mitjana diària per activitat en funció del sexe a Catalunya 

 Dormir 
Menjars i 
begudes 

Altres cures 
personals 

Treball 
remunerat Llar i família Vida social 

Diversió i 
cultura 

 
Hores Min. Hores Min. Hores Min. Hores Min. Hores Min. Hores Min. Hores Min. 

Total 8 41 1 58 0 52 7 24 3 38 1 35 2 10 

Homes 8 44 2 2 0 50 7 55 2 32 1 42 2 11 

Dones 8 39 1 55 0 54 6 43 4 29 1 28 2 9 

Font: Encuesta de Empleo del Tiempo 2009-2010 (INE). 

Aquesta sobrecàrrega de treball té també conseqüències per la salut, afectant al nivell 

d'estrès i esgotament que viuen les persones que encapçalen llars monoparentals. 

Segons es pot veure a la taula 3, un 65% de les persones enquestades manifesten 

sentir un esgotament mental alt o molt alt. Són, de nou, les persones amb menys 

ingressos les que presenten un major nivell d'esgotament. En relació a l'estrès, tal com 

mostra la taula 4, de nou prop d'un 65% de les persones enquestades senten un 

estrès alt o molt alt. 

Taula 3. Esgotament mental segons ingressos mensuals 

  Molt baix Baix  Regular Alt Molt alt Total 

  n % n % n % n % n % n % 

Fins 600 2 6,25% 1 3,13% 5 15,63% 6 18,75% 18 56,25% 32 100% 

De 601 a 1200 6 7,50% 9 11,25% 10 12,50% 24 30,00% 31 38,75% 80 100% 

De 1201 a 2100 15 12,10% 13 10,48% 19 15,32% 46 37,10% 31 25,00% 124 100% 

De 2101 a 4500 8 16,00% 5 10,00% 7 14,00% 16 32,00% 14 28,00% 50 100% 

Més de 4500 1 33,33% 0 0,00% 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 3 100% 

Total 32 11, 07% 28 9,68% 41 14,18% 94 32,50% 94 32,50% 289 100% 

Font: Enquesta sobre Monoparentalitat i diversitat familiar. Grup Copolis. 2013. 

Pregunta: "Valori com se sent vostè en relació als següents estats (utilitzi una escala 
del 0 al 10 en la que 0 significa "no se sent així en absolut" i 10 vol dir "se sent 
totalment així”). Llegenda: 0-2 molt baix, 3-4 baix; 5-6 regular, 7-8 alt, 9-10 molt alt. 

  



Grup de treball: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

1720 

Taula 4. Estrès segons ingressos mensuals 

  Molt baix Baix  Regular Alt Molt alt Total 

  n % n % n % n % n % n % 

Fins 600 1 3,13% 2 6,25% 4 12,50% 9 28,13% 16 50,00% 32 100% 

De 601 a 1200 9 11,25% 11 13,75% 7 8,75% 26 32,50% 27 33,75% 80 100% 

De 1201 a 2100 15 12,10% 10 8,06% 20 16,13% 52 41,94% 27 21,77% 124 100% 

De 2101 a 4500 7 14,00% 6 12,00% 8 16,00% 18 36,00% 11 22,00% 50 100% 

Més de 4500 2 66,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 33,33% 0 0,00% 3 100% 

Total 32 11,07% 28 9,68% 41 14,18% 94 32,50% 94 32,50% 289 100% 

Font: Enquesta sobre Monoparentalitat i diversitat familiar. Grup Copolis. 2013. Pregunta: 
"Valori com se sent vostè en relació als següents estats (utilitzi una escala del 0 al 10 en la que 
0 significa "no se sent així en absolut" i 10 vol dir "se sent totalment així"). Llegenda: 0 -2 molt 
baix, 3-4 baix; 5-6 regular, 7-8 alt, 9-10 molt alt. 

 

3.3 Estratègies: xarxes socials i comunitàries 

Davant la sobrecàrrega de treball i les dificultats per conciliar la vida laboral i familiar, 

les famílies monoparentals desenvolupen estratègies que els permeten compatibilitzar 

els diferents temps de vida, entre les que tenen un paper fonamental la família extensa 

i el teixit de xarxes socials i comunitàries. La taula 5 mostra com més del 60% de les 

persones enquestades ha rebut suport en els últims 6 mesos per part de la seva 

família per a la cura dels seus fills, més d'un 28% han rebut aquest suport d'amistats i 

prop d'un 5% de persones veïnes. Recorren més a aquests suports les dones, les que 

tenen fills i filles menors de 6 anys, les que són de nacionalitat espanyola i les que són 

famílies monoparentals per elecció, és a dir, que han iniciat la monoparentalitat sense 

una parella estable. Això probablement es degui al fet que, tal com mostra l'estudi de 

González (2010), les mares soles per elecció obtenen una gran satisfacció de la seva 

xarxa de suport i manifesten tenir una necessitat alta de recórrer-hi. 
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Taula 5. Suport rebut per la cura dels seus fills/es en funció de l’edat del fill/a menor, la 
nacionalitat, el tipus de monoparentalitat, els ingressos mensuals i el sexe/gènere  

  Total 

Ha rebut 
suport d‟un/a 

familiar 

Ha rebut 
suport d‟un/a 
amiga/amic 

Ha rebut 
suport 
d‟un/a 

veïna/veí 

No ha rebut 
suport 

    n % n % n % n % 

1. En funció de l’edat del fill/a 
menor                   

Fill/a menor 6 anys 127 74 58,27% 28 22,05% 5 3,94% 20 15,75% 

Fill/a menor major o igual a 6 anys  218 102 46,79% 55 25,23% 9 4,13% 52 23,85% 

Total 289 176 60,90% 83 28,72% 14 4,84% 72 24,91% 

                    

2. En funció de la nacionalitat                   

Espanyola 244 158 64,75% 71 29,10% 11 4,51% 54 22,13% 

No espanyola 45 18 40,00% 12 26,67% 3 6,67% 18 40,00% 

Total 289 176 60,90% 83 28,72% 14 4,84% 72 24,91% 

                    

3. En funció del tipus de 
monoparentalitat                   

Per elecció 144 92 63,89% 49 34,03% 11 7,64% 29 20,14% 

No per elecció 145 84 57,93% 34 23,45% 3 2,07% 43 29,66% 

Total 289 176 60,90% 83 28,72% 14 4,84% 72 24,91% 

                    

4. En funció dels ingressos 
mensuals                   

Fins 600 32 15 46,88% 9 28,13% 0 0,00% 14 43,75% 

De 601 a 1200 80 48 60,00% 23 28,75% 3 3,75% 18 22,50% 

De 1201 a 2100 124 82 66,13% 38 30,65% 7 5,65% 26 20,97% 

De 2101 a 4500 50 28 56,00% 13 26,00% 4 8,00% 14 28,00% 

Més de 4500 3 3 100,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 289 176 60,90% 83 28,72% 14 4,84% 72 24,91% 

                    

5. En funció del sexe/gènere                   

Dona 278 172 61,87% 81 29,14% 12 4,32% 67 24,10% 

Home 11 4 36,36% 2 18,18% 2 18,18% 5 45,45% 

Total 289 176 60,90% 83 28,72% 14 4,84% 72 24,91% 

Font: Enquesta sobre Monoparentalitat i diversitat familiar. Grup Copolis. 2013. Pregunta: "En 
els últims sis mesos, algun/a amic, familiar, veí/ïna o companys/es de treball o estudis l'ha 
ajudat en la cura dels seus fills i filles?". 

Finalment, cal considerar la participació en associacions i grups de diversa índole tant 

formals com informals, en la qual es troben prop del 65% de les persones 

enquestades, segons es mostra a la taula 6. Dins d'aquests grups prenen especial 

rellevància els de mares i pares i els de famílies monoparentals. Els qui més hi 

participen d'ells són aquelles persones amb fills i filles menors de 6 anys, 

monoparentals per elecció, amb baixos ingressos i dones. 
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Taula 6. Participació a associacions en funció de l’edat del fill/a menor, la nacionalitat, el tipus 
de monoparentalitat, els ingressos mensuals i el sexe/gènere  

 Total 
Grups de 

mares i pares 

Grups de 
famílies 

monoparentals 
No participa a 
cap associació 

    n % n % n % 

1. En funció de l’edat del fill/a menor               

Fill/a menor 6 anys 98 21 16,54% 36 28,35% 41 32,28% 

Fill/a menor major o igual a 6 anys 120 20 9,17% 39 17,89% 61 27,98% 

Total 289 41 14,19% 75 25,95% 102 35,29% 

                

2. En funció de la nacionalitat               

Espanyola 244 35 14,34% 61 25,00% 87 35,66% 

No espanyola 45 6 13,33% 14 31,11% 15 33,33% 

Total 289 41 14,19% 75 25,95% 102 35,29% 

                

3. En funció del tipus de 
monoparentalitat               

Per elecció 144 32 22,22% 47 32,64% 51 35,42% 

No per elecció 145 9 6,21% 28 19,31% 51 35,17% 

Total 289 41 14,19% 75 25,95% 102 35,29% 

                

4. En funció dels ingressos mensuals               

Fins 600 32 5 15,63% 11 34,38% 11 34,38% 

De 601 a 1200 80 4 5,00% 21 26,25% 28 35,00% 

De 1201 a 2100 124 25 20,16% 26 20,97% 48 38,71% 

De 2101 a 4500 50 7 14,00% 15 30,00% 15 30,00% 

Més de 4500 3 0 0,00% 2 66,67% 0 0,00% 

Total 289 41 14,19% 75 25,95% 102 35,29% 

                

5. En funció del sexe/gènere               

Dona 278 39 14,03% 74 26,62% 99 35,61% 

Home 11 2 18,18% 1 9,09% 3 27,27% 

Total 289 41 14,19% 75 25,95% 102 35,29% 

Font: Enquesta sobre Monoparentalitat i diversitat familiar. Grup Copolis. 2013. Pregunta: 
"Indiqueu els tipus d'associacions o organitzacions en què vostè participa" 

4. CONCLUSIONS 

Les societats del benestar s'organitzen al voltant de la divisió sexual, fent ús de les 

desigualtats de gènere subjacents i emfatitzant-les. La família "ideal" que millor 

compleix amb aquest model és la formada per un pare, una mare i la seva 

descendència. Les famílies monoparentals trenquen amb aquesta idea de família 

ideal. Desafien el patriarcat i als actuals règims del benestar recolzats en aquesta idea, 

i visibilitzen la insostenibilitat d'un model que dóna l'esquena a un treball que sosté la 

vida. Suposen una obertura a noves opcions vitals que no estiguin constretes pels 

mailto:Hij@%20menor%206%20años
mailto:Hij@%20menor%20mayor%20o%20igual%20a%206%20años


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1723 

mandats heteropatriarcals. Alhora reben els efectes de no complir amb aquests 

mandats i elaboren estratègies per afrontar-les. 

El fet que el treball domèstic i de cura estigui menyspreat socialment i es consideri un 

assumpte privat a ser resolt per les famílies i, dins d'elles, per les dones, comporta 

problemes de sobrecàrrega de treball i falta de temps per a l'oci i la cura de si 

mateixes. Això té, al seu torn, efectes en l'estat de salut i el benestar per les persones 

responsables d'encaixar els diferents temps de vida. Les famílies monoparentals, 

encapçalades principalment per dones, tenen dificultats extra en aquest sentit en 

recaure en una sola persona la responsabilitat del manteniment econòmic de la llar i 

de la cura. Els resultats preliminars que s'han presentat en aquesta comunicació 

corroboren aquest fet i posen de manifest la necessitat de repensar les bases dels 

estats del benestar. 

Al seu torn, les famílies monoparentals afronten aquestes dificultats teixint xarxes 

comunitàries basades en la reciprocitat. Això suposa, de nou, un desafiament als 

mandats heteropatriarcales que serveixen a les societats del benestar, en visibilitzar 

un element clau per al mateix com és la comunitat. Són necessaris estudis com el que 

hem presentat que posin de manifest aquests desafiaments i que fugin del biaix 

androcèntric d'altres estudis centrats en l'Estat i el mercat com a úniques fonts de 

benestar. 

Com ja hem esmentat, el que s'ha presentat en aquesta comunicació són els resultats 

preliminars i provisionals del projecte I + D "Les Famílies Monoparentals del nou segle. 

Reptes i dilemes en temps de cambio ", després d'haver transcorregut un dels quatre 

anys de durada del projecte. Una anàlisi més detinguda dels resultats des d'una 

perspectiva comparativa, permetrà disposar de més elements per visibilitzar les 

condicions de vida i estratègies de supervivència i benestar que estan desenvolupant 

les famílies monoparentals en l'actualitat i deixar veure els reptes i desafiaments que 

aquestes famílies estan plantejant. 
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Resum 

A partir de l'Enquesta d'Usos del Temps 2009-2010 elaborada per l‟INE, construïm 

dimensions operatives de la maternitat / paternitat que possibiliten la mesura de la 

intensitat en termes de l'ús del temps dedicat als diferents aspectes relacionats amb la 

cura de fills/es. Aquestes dimensions permeten desenvolupar models estadístics amb 

els quals comparar les famílies monoparentals i biparentals. D‟altra banda, mitjançant 

entrevistes semiestructurades, ens aproximem als discursos sobre les identitats com a 

pares i mares que sobre ells i elles mateixa expressen homes i dones, residents al 

País Valencià, que han viscut una ruptura de parella a la qual hi havia almenys un fill o 

filla: la ruptura constitueix un esdeveniment que implica una reconfiguració de molts 

aspectes de la vida, entre les qüestions que s‟han de redefinir a la situació postdivorci 

està la qüestió de la cura dels fills i filles. Aquest procés, per tant, esdevé interessant 

per l‟observació dels possibles canvis al paternatge i el maternatge, tant pel que 

suposa en el plànol discursiu i factual. 

Entre els resultats destaquem que, pel que fa a l‟explotació de l‟enquesta d‟usos del 

temps, la major diferència es troba en les activitats internes de treball domèstic, la cura 

i l'oci. La maternitat és més intensa que la paternitat en les activitats assistencials i les 

relacionades amb el treball, mentre que en les activitats d'oci la paternitat és més 

intensa. Pel que fa als discursos, trobem una idealització de la paternitat per part dels 

homes, mentre que entre les dones, després del divorci, la maternitat és repensada i 

relativitzada. 

Paraules clau 

Usos del temps, divorci, cura fills/es, identitats 

1. Introducció 

Els canvis socials han provocat una profunda transformació de la maternitat (Bortolaia, 

1996), entesa aquesta com el treball de cura emocional i físic dels nens i nenes. En 

relació amb la cura dels nens, les mares i pares sols experimenten major dificultat per 

compaginar el seu paper al mercat laboral i la dedicació a les tasques familiars en 

comparació amb altres famílies, ja que no poden desenvolupar les mateixes 

estratègies que desenvolupen les famílies biparentals i, sobretot al nostre context, la 
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configuració institucional (condicions laborals, polítiques de suport, etc.) són clarament 

insuficients. El temps dedicat als fills per tant, es pot veure afectat (disminució) entre 

les persones adultes soles amb fills i filles, que han de garantir el subministrament de 

béns i aliments alhora que treballen fora de la llar. Com acabem d‟esmentar, la 

literatura sobre política social ha identificat la manca de suport per resoldre la 

contradicció entre la necessitat de les persones soles amb fills a trobar un nínxol en el 

mercat de treball i la necessitat d'augmentar la intensitat en la cura i, en particular, el 

suport escolar (Standing, 1999). 

Les famílies monoparentals96 que esdevenen d‟un divorci o separació s‟enfronten a 

diferents limitacions econòmiques i de disponibilitat de temps en funció de la forma 

com s'ha disposat la custòdia dels nens o nenes (així com la pensió compensatòria, 

pensió alimentària, etc.). A més, en comparació a les famílies biparentals, entre les 

famílies monoparentals els processos de construcció del maternatge i paternatge 

esdevenen més difícils i complexos. 

La literatura sociodemogràfica proporciona evidències sobre les diferències en les 

condicions de la maternitat / paternitat a les famílies monoparentals en comparació 

amb les famílies biparentals. La major pobresa relativa entre aquestes ha estat 

provada en estudis realitzats en diversos països (White, 1990; Ruspini, 1998;), així 

com l'augment del risc d'exclusió social, la precarietat i la vulnerabilitat (Laparra i 

Pérez, 2008; Christopher et al, 2002). 

En resum, és esperable que, després del divorci o separació, les famílies 

monoparentals estiguin molt més condicionades per establir estratègies relacionades 

amb el treball de cura, degut fonamentalment a les limitacions de temps que imposa el 

treball remunerat. 

En el marc d‟aquestes qüestions breument apuntades, aquesta investigació aborda les 

següents preguntes: en quina mesura afecten les limitacions de temps, en relació al 

temps de cura, de forma diferent a les mares solteres i a les mares en llars 

biparentals? Són aquestes restriccions diferents entre les mares i els pares? És 

diferent la intensitat de les famílies monoparentals en comparació amb les famílies 

biparentals? 

Amb l'ajuda de l'Enquesta d'Usos del Temps (anys 2009-2010), construirem 

dimensions operatives de la maternitat / paternitat per aproximar-nos a la mesura de la 

intensitat en unitats de temps, així com al tipus d‟activitats realitzades amb les nenes i 

                                                   
96

 L‟estudi de la monoparentalitat es troba fora de l'abast del treball que ací es presenta, atès 
que té característiques que recomanen el seu estudi de forma específica, més enllà de les 
ruptures d'unió (Flaquer, Almeda i Navarro-Varas, 2006). Malgrat que de vegades ens referim a 
llars monoparentals, ho fem per assenyalar que només hi ha una persona adulta i, en tots els 
casos, són llars provinents d‟una ruptura d‟unió. 
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els nens. Aquestes dimensions permeten el desenvolupament de models estadístics 

amb els quals comparar les famílies monoparentals amb les biparentals i dilucidar els 

factors que més contribueixen a una major o menor "intensitat" de la maternitat i la 

paternitat. 

D‟altra banda, mitjançant l‟exploració dels discursos, farem una aproximació a la 

reconstrucció de les identitats com a mares i pares de persones que han viscut un 

divorci. La incursió qualitativa ens permetrà tenir una referència sobre les subjectivitats 

per tal d‟ancorar millor els resultats de les dades referides a la dedicació de temps. 

2. Maternatge, paternatge, parentatge 

Maternatge i paternatge són termes utilitzats per referir-se al treball físic i emocional de 

criança i cura i, sobretot, per posar de relleu la diferència entre la biologia (embaràs, 

part, maternitat, paternitat) i els factors socioculturals. A través d'aquest concepte, ens 

acostem a la idea del temps que els pares dediquen a la cura dels nens d'una manera 

millor. Àmpliament representat en diversos estudis, hi ha una bretxa de gènere que 

confirma que les dones segueixen dedicant un termini de dos a tres vegades més amb 

els seus fills que els homes (Craig, 2006; Sayer et al, 2004, Baxter 2002, Casper i 

Bianchi 2002;. Craig i Bittman 2004). Aquesta bretxa de gènere segueix sent important 

malgrat el fet que els homes a poc a poc semblen demostrar actituds més favorables 

cap a una demanda de temps per a la cura dels nens (Milkie et al., 2004, Russell, 

1999). No obstant això, les diferències segueixen sent pertinents perquè mentre que 

les dones passen la major part del temps en activitats físiques de cura infantil, els 

homes tendeixen a participar en jocs, activitats educatives i d'entreteniment (Craig, 

2002). Aquesta divisió sexual del temps de cura dels nens vol dir que les dones són 

responsables de les activitats relacionades amb els horaris poc flexibles i de major 

responsabilitat (preparació de menjars, banyar els nens, tenint ells al llit, l'organització 

de cada hora del dia, etc.), mentre que els homes participen en les activitats que no 

requereixen un horari estricte i per tant són més fàcilment adaptables (Offer i 

Schneider, 2011). 

Pels pares i mares sols i soles aquesta situació canvia per complet, ja que, en principi, 

han de tenir una participació més intensa en les activitats de la cura infantil durant el 

temps en què els fills i filles estan amb ells. Per tant, molts investigadors han 

assenyalat les dificultats d‟aquestes llars per combinar les obligacions familiars amb el 

treball assalariat (Almeda et al 2008; González et al 2004, Baker i Tippin, 2002). En 

aquest sentit, diversos estudis han indicat que, a causa de limitacions de temps, 

aquestes famílies dediquen menys temps a la cura dels seus fills en comparació a les 

famílies amb dos pares (Sandberg i Hofferrth, 2005). Des del nostre punt de vista 

aquests treballs han fet unes inferències difícilment sostenibles des del sentit comú i 
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des del suport empíric. Així, per exemple, l'estudi realitzat per Sayer i els seus 

col·legues als Estats Units, tot i reconèixer la importància de l‟absència d‟un dels dos 

adults en termes de temps disponible total per a la cura, indiquen que a igualtat de 

condicions no es pot afirmar una menor dedicació de temps de cura als fills i filles per 

part de mares i pares sols (Sayer et al., 2004). 

En relació al gènere i als diferents models de relació entre pares o mares i fills o filles, 

cal fer una distinció entre maternitat/paternitat i maternatge/paternatge. El 

maternatge/paternatge seria la concepció i la pràctica concretes de la maternitat i la 

paternitat (Brullet, 1997). La confusió històrica entre maternitat i maternatge, segons 

Cristina Brullet (1997) estaria relacionada amb l'extensió de l'estereotip de la 

socialització dels rols sexuals, segons el qual les xiquetes i xiquets no tenien una altra 

opció que ser socialitzats per a reproduir rols diferenciats en relació a la cura de fills i 

filles. Així, segons aquesta autora, el maternatge i el paternatge, considerats més enllà 

del model tradicional, poden ser representats per homes i dones indistintament 

(Brullet, 1997). El que és especialment interessant d'aquesta concepció és la 

separació que fa entre el fet biològic i la construcció social dels rols vinculats amb la 

cura. 

Al present treball ens interessa el gènere per la seua relació amb la configuració de les 

pautes des de les quals pares i mares entenen les responsabilitats de la cura dels 

seus fills. S'accepta que, malgrat l'emergència de nous models de relació filial, el fet de 

ser mare o pare té conseqüències diferents per a homes i dones. El patró de gènere 

configura un model tradicional de relacions al sí de la llar, recolzat en la divisió sexual 

del treball, que implica graus d'intensitat diferents en la responsabilitat de la 

parentalitat (parenthood) per a homes i dones, el que significa una major obligació per 

a aquestes últimes (Brullet, 1997). En la ruptura d'una unió, aquest model tradicional 

també produeix conseqüències diferents: mentre que al cas dels homes la ruptura pot 

comportar amb major probabilitat un descens de la freqüència del contacte amb els 

fills/es (especialment quan hi ha una nova unió amb una parella diferent), per a la dona 

sol implicar una intensificació del vincle filial (Solsona, 2009). No obstant açò, com 

també assenyala Solsona (2009), alguns treballs recents estarien apuntant a 

l'existència de models alternatius o contramodels més igualitaris, malgrat que en última 

instància no deixen de tenir importància les variables de tipus socioeconòmic, sent 

més freqüent trobar contramodels entre les classes amb alt nivell ocupacional i 

d'estudis.  

3. Preguntes de recerca, dades i metodologia 

La pregunta principal que orienta el nostre treball és en quina mesura els adults en 

famílies monoparentals es veuen afectats per les limitacions de temps en l'organització 
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de la cura de nens, tant en termes d'intensitat i com en el tipus d'activitats. Dintre 

d‟aquesta qüestió general, el treball ací presentat aborda les següents qüestions 

específiques: afecten les limitacions de temps a les mares soles més que a les mares 

en famílies amb dos pares? Són aquestes restriccions diferent entre les mares i els 

pares? És diferent la intensitat i "qualitat" (tipus d'activitats) de la maternitat / paternitat 

en aquestes famílies en comparació amb les famílies on estan presents els dos 

progenitors? 

L'Enquesta d'Usos del Temps espanyola, en els anys 2009-2010 inclou entrevistes a 

persones majors de 10 anys realitzades en 11.600 llars. Està composada per quatre 

qüestionaris (llar, individual, diari d'activitats i horari treball remunerat). 

Pel nostre treball, hem fusionat els fitxers de les llars i els individuals. Les activitats 

diàries s'han sumat en franges de 10 minuts. Llavors, per a cada franja d'activitats es 

crea una nova variable en el cas de realitzar l'activitat amb un nen menor de 10 anys. 

Amb tota aquesta informació ha estat creat un arxiu general amb la informació sobre 

les llars, els individus i les activitats amb els nens. Fent ús de la variable "tipus de llar", 

els models familiars rellevants seleccionats per al nostre estudi han estat: 1) famílies 

biparentals amb fills de 18 anys o menys sense altres familiars, 2) les famílies 

monoparentals amb fills menors de 18 anys sense altres membres, i 3) les famílies de 

pares i solters i famílies biparentals amb fills de 18 anys o menys amb altres membres. 

Així, la mostra final està formada per 8.963 llars i 13.473 individus. 

Per analitzar l'efecte de les limitacions de temps, hem decidit igualar les condicions de 

treball i maternitat / paternitat en la mostra. Per això hem aplicat dos nous criteris de 

selecció: en primer lloc, aquelles persones que han treballat fora de casa el dia de 

l'entrevista i, finalment, tenir almenys un fill menor de 10 anys. Per veure el tipus de la 

maternitat / paternitat hem creat set tipus principals d'activitats realitzades amb nens, 

el que ens possibilita diferenciar el temps dedicat a: 1) la cura física, 2) educació, 3) 

l'oci, 4) esports, 5) tasques domèstiques, 6) temps personal de la mare / pare i 7) la 

mobilitat. Per tal de donar compte de la quantitat total d'unitats de temps dedicat als 

nens, ens va semblar que calia incloure en el càlcul les dimensions del treball domèstic 

i el temps personal quan s'han dut a terme amb nens menors de 10 anys. 

Com s'ha dit, el temps dedicat a cada activitat es mesura per unitats de temps de 10 

minuts cadascun. Es demana a les persones entrevistades que escriguin les activitats 

que es realitzen en les 144 unitats de temps del dia. Es va obtenir la mitjana d'unitats 

de temps usant un model lineal general. Per raons d'espai no desenvolupem ací el 

model, el qual pot ser posat a disposició de les persones interessades. 
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S'han considerat les següents variables independents: a) Tipus d'ocupació: a temps 

complet o a temps parcial; b) Tipus de família: monoparentals, biparentals i altre (d'un 

o dos progenitors amb altres adults) i c) Sexe. 

L'anàlisi del temps relatiu dedicat als nens s'ha fet en dues etapes. En primer lloc, hem 

agrupat totes les unitats de temps dedicades a dormir. En segon lloc, es va calcular el 

temps relatiu dedicat als nens com una proporció d'unitats de temps dedicat a les 

activitats per i amb els nens respecte de les unitats de temps restant total. Com que 

són poques les persones van passar temps suficient en activitats amb infants (la 

majoria declara passar poc o cap temps), s'ha calculat una regressió "zero inflat" per 

tal de poder utilitzar una mostra petita. A causa de problemes de mostreig no podríem 

calcular un model per a cada tipus d'activitat, per tant s'ha estimat un model ampli, 

incloent totes les dimensions. A continuació, també s'han estimat un model per a les 

famílies amb dos pares, un model per a les famílies individuals, un per a homes i un 

altre per a dones. Les variables independents són el nivell educatiu i laboral. Llavors, 

depenent del model, el sexe i tipus de llar poden aparèixer també com a variables 

independents. 

D‟altra banda, per l'obtenció dels discursos s'han realitzat dotze entrevistes en 

profunditat a una mostra formada per homes i dones (nascuts entre 1965 i 1975), que 

han viscut un procés de ruptura d'una parella en la qual hi havia fills o filles. Les 

dimensions d'anàlisis inclouen aspectes relacionats amb la concepció del rol de la 

persona adulta respecte els fills/es, els canvis i/o permanències en la relació amb els 

fills/es, la concreció del parentatge i les percepcions sobre la distribució del temps en 

la custòdia de fills/es. 

La mostra qualitativa s'ha confeccionat a partir del treball previ desenvolupat per 

Solsona i Ferrer (2010). Aquestes autores van entrevistar persones de generacions 

més grans (persones nascudes al voltant de 1955) i amb estudis superiors. Totes dues 

mostres estan incloses al projecte “Post-divorcio y vulnerabilidad social en España” 

(ref. CSO2009-09891), dirigit per Montserrat Solsona. A més d‟aquests nivells 

educatius, també s‟han realitzat entrevistes a persones amb altres nivells 

(batxillerat/FP, graduat i sense estudis). Aquestes entrevistes es troben a hores d‟ara 

en fase d‟anàlisi. Açò s‟ha de tenir molt present, doncs els resultats que es 

presentaran reflecteixen discursos que tenen aquest biaix relacionat amb el nivell 

educatiu. 
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Taula 1. Mostra qualitativa 

Nom
1 

Sexe 
Any 

naixement 
Estudis Ocupació 

Any 
ruptura

2 

Fills/es i 
data 

neixem. 

Francisco Home 1972 Llicenciatura 
Temps 
complet 

2007 1 fill (2005) 

Ricardo Home 1975 Llicenciatura 
Temps 
complet 

2007 
1 filla 

(2005) 

Begoña Dona 1970 Llicenciatura Aturada 2009 1 fill (2007) 

Maria Dona 1966 Llicenciatura 
Temps 
complet 

2007 
2 filles 
(2000 i 
2005) 

Eva Dona 1972 Doctorat 
Temps 
parcial 

2010 
1 filla 

(2001) i 2 
fills (2003) 

Robert Home 1965 Llicenciatura 
Temps 
complet 

2006 
1 fill (1994) 

i 1 filla 
(1998) 

Inmaculada Dona 1974 Master 
Temps 
complet 

2007 
1 filla 

(2005) 

Miguel Home 1966 Diplomatura 
Temps 
complet 

2004 
1 fill (1988) 

i 1 filla 
(1992) 

Pilar Dona 1974 Llicenciatura 
Temps 
parcial 

2008 

1 fill (2006) 
i 1 fill d'una 
nova unió 

(2010)  

Laura Dona 1975 Diplomatura 
Temps 
complet 

2009 
1 filla 

(2007) 

Hugo Home 1974 Diplomatura 
Temps 
complet 

2009 
1 filla 

(2007) 

Jordi Home 1973 Enginyeria 
Temps 
complet 

2007 
1 filla 

(2003) 
1
Nom fictici. 

2
Any cessament de convivència. 

Elaboració pròpia. 
 

4. Resultats sobre els usos del temps 

Les activitats amb nens ocupen més espai en famílies amb dos progenitors en 

comparació amb les famílies monoparentals i les diferències són sempre significatives. 

La major diferència es troba en les tasques domèstiques, la cura i l'oci, mentre que les 

diferències en altres dimensions són menors. La maternitat és més intensa que la 

paternitat en activitats de cura i en treball domèstic, mentre que en les activitats d'oci la 

paternitat és més intensa. A la resta de les activitats de les diferències no són 

significatives. 

Les mares en famílies amb dos progenitors dediquen més unitats de temps als nens 

que les mares de famílies amb un sol progenitor. Les tasques de la llar apareixen com 

la principal activitat amb els nens, seguides de la cura, l'oci, la mobilitat, el temps lliure, 

els esports i l'escola. Les diferències són molt més elevades entre els homes. Els 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1733 

pares de famílies amb un sol progenitor empren menys temps amb els nens en 

comparació amb els pares de les famílies biparentals (Gràfic 1). 

Gràfic 1. Mitjana d'unitats de temps dedicades a activitats amb fills/es menors de 10 
anys. Dones i homes per tipus de llar. 

 
Elaboració pròpia. Enquesta Usos del Temps 2009-2010 

 

Els pares sols amb horaris flexibles també passen menys temps en comparació amb 

els dos progenitors. I el mateix es pot observar quan es contempla l'horari de treball: 

els pares i mares sols amb treball a temps parcial dediquen menys temps a la cura de 

nens en comparació amb llars amb els dos progenitors treballant a temps parcial 

(Gràfic 2). 

El model per a les famílies monoparentals mostra que les mares passen més temps 

que els pares. En el model per a les famílies amb dos pares, torna a ser una dona ha 

donat lloc a una major dedicació als nens en comparació amb els homes. 

 
Gràfic 2. Mitjana d'unitats de temps dedicades a activitats amb fills/es menors de 10 

anys. Horari laboral flexible i ocupació a temps parcial per tipus de llar. 
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Elaboració pròpia. Enquesta Usos del Temps 2009-2010 

En els models utilitzats per estimar el temps relatiu es pot observar, com es mostra en 

el quadre 3, que els pares i mares sols dediquen més temps a la cura de nens i nenes 

que els pares i mares de famílies biparentals. En el model general totes les variables 

són significatives. Ser dona augmenta el temps dedicat als fills en comparació amb els 

homes. Pertànyer a una família monoparental augmenta també aquest temps en 

comparació amb les famílies amb els dos progenitors. El nivell educatiu dels pares té 

una influència positiva, de manera que com més gran sigui el nivell d'educació, més 

temps es dedica als fills i filles. 

Respecte al model dels homes, el tipus de família no és significativa, mentre que 

l'educació sembla molt significatiu. Finalment, en el model per a les dones, el tipus de 

família és important ser mare soltera significa més temps dedicat als nens que en les 

famílies amb dos pares. Quant al nivell educatiu, la tendència observada en els altres 

models mostra a major educació, més gran és el temps relatiu per als nens. 
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Taula 2. Zero Inflated Regression - Proporció de temps amb fills/es menors de 10 
anys. Resultats en Base Logarítmica 

    

Model 1 
- 
General   

Model 2 -  
Monoparental 

Modelo 
3 - 
Biparent
al   

Model 4 -  
Homes 

Model 5 
- Dones   

Sex (Ref. Home) Dona 1,1478 *** 1,1477 *** 1,0949 *         
Tipus Llar (Ref. 
Biparental) Monoparental 1,0445 **         1,0380  1,0513 ** 
Educació (Ref. Ed. 
Grau Superior) 

Post 
Obligatòria 0,9364 *** 0,9356 *** 0,9751  0,8842 *** 0,9748 * 

  Secundària 0,8938 *** 0,8904 *** 0,8717  0,8640 *** 0,9188 *** 

  
Primària o 
Inferior 0,7818 *** 0,7787 *** 0,9998 ** 0,7740 *** 0,7820 *** 

Ocupació (0 = No, 1 = 
Si)  0,5404 *** 0,5371 *** 0,6399 *** 0,5062 *** 0,5754 *** 

Intercept   32,3007   33,8602 *** 30,0568 *** 34,1537 *** 35,6604 *** 

Elaboració pròpia. Enquesta Usos del Temps 2009-2010 
NOTA: Variable calculada en base a si es va dedicar temps al treball en el dia de l'enquesta i 
no en relació a si tenia ocupació o no. D'aquesta forma es descarta incloure com "treballant" les 
persones que estan de vacances. 
SIGNIFICACIÓ: *** <0,001; ** 0,01; * 0,05 
 

5. L’anàlisi dels discursos sobre la paternitat i la maternitat 

5.1. Els homes: autovaloració condescendent 

Quan els hem demanat als homes que ens parlen sobre la seua relació amb els fills i 

filles, gairebé ha estat unànime la resposta: pels informants els fills són el més 

important en la vida d'una persona. Miguel afirma que "lo primero es eso, los hijos". 

Francisco identifica la paternitat com "lo más bonito que he hecho en mi vida". Els 

discursos dels homes sobre la paternitat i la seua concreció en les tasques de cura, el 

paternatge, estan construïts des d'una valoració retrospectivament positiva que, a 

més, s'incrementa en la postruptura. 

"Para mi ahora es mucho más importante mi bienestar y mi hija. Mi 

bienestar completo, estar yo bien, feliz o contento, lo que siempre he 

buscado, y vincularme mucho más a mi hija (...) Siempre he priorizado, 

desde que he tenido a mi a el tenerlo y hacerme cargo de ella." (Jordi) 

Alguns dels homes entrevistats tenen en comú la disponibilitat d'horaris flexibles (és el 

cas de Ricardo) o intensius en franges horàries que coincideixen pràcticament amb 

l'horari escolar (és el cas de Robert, Francisco i Miguel). Aquest horari possibilita la 

dedicació als fills i filles. En aquests casos afirmen haver dedicat més temps que les 

seues ex parelles. Però, a banda del temps concret de dedicació abans de la ruptura, 

també ens interessa fixar-nos que en els seus relats hi ha una recreació positiva. Es 

recorda com una de les etapes més enriquidores i més importants de la trajectòria 

vital. Els relats sobre el paternatge dels homes no parlen d‟obligacions que vénen de 
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fora, ni contenen adjectius que reconstruïsquen les tasques parentals com quelcom 

penós. 

"A la meua filla me l'he criada jo i per a mi això és qualitat de vida (...) jo 

estava tan orgullós, perquè ho gaudia moltíssim, perquè sempre m'han 

agradat molt els xiquets i jo tenia clar volia tindre fills... Vull dir-te que per a 

mi era tan satisfactori el tema de dedicar el meu temps a la meua filla. A 

casa nostra venia una dona a ajudar-nos i es dedicava bàsicament a 

planxar; venia un dia a la setmana, un parell d'horetes, perquè jo odie 

planxar i a la meua ex tampoc li agradava, però tot el demés ho feia jo! Bé, 

el cap de setmana ella també col·laborava, el cap de setmana ens partíem 

un poc la feina, però la resta de la setmana ho feia jo." (Ricardo) 

Paga la pena detindre's un poc en les dues cites anteriors. Com es veu, hi ha una 

identificació entre cura dels fills i qualitat de vida. Francisco afirma que "lo hacía por 

gusto", malgrat que tot seguit descriu tasques que impliquen incomoditats com aixecar-

se a les tres de la matinada. Aquesta identificació entre paternatge i gaudi/qualitat de 

vida està, al seu torn, configurant una vinculació entre paternatge i opció personal. El 

relat que construeixen està absent de qualsevol valoració negativa: el paternatge 

s'identifica com una opció voluntària, conscient i que incrementa la sensació de 

benestar. Aquesta identificació posa el rol de pares com un element que, pel seu grau 

d'opcionalitat i gaudi, formaria part dels estils de vida. 

La mirada retrospectiva sobre la relació amb fills i filles descriu sensacions de 

satisfacció pel fet de poder atendre'ls. Els discursos dels homes jutgen molt 

trascendent la creació d'un vincle amb fills i filles quan aquests són molt menuts. Hi ha 

una referència implícita a la creença popular sobre el vincle matern: fa la sensació que 

els homes s'esforcen en demostrar que ells també poden teixir una relació especial, 

quasi instintiva, amb els fills i filles. Aquest discurs implícit pren forma més o menys 

explícita en alguns dels informants.  

"Me vino muy bien trabajar sólo trece o catorce hores [quan va néixer el seu 

fill] para dedicarle más tiempo a mi hijo. Lo bueno es que, por lo que he 

leído y lo que te informas y escuchas por ahí, el vínculo que creas con tu 

hijo desde los 0 a los 3 o cuatro años es muy importante y ese vínculo es 

para toda la vida." (Francisco) 

"Ha fet molt també el vincle que jo vaig crear amb la meua filla de xicoteta. 

Crec que fa que la xiqueta vullga estar sempre amb mi. Bé, sempre tampoc. 

Però li reclama molt a sa mare que vol estar amb son pare més (...) eixe 

vincle ha sigut fonamental. La meua filla i jo tinguem una relació crec que 

excel·lent." (Ricardo) 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1737 

La cita de Ricardo ens deixa veure que en el discurs sobre el paternatge, malgrat que 

no sempre apareix de forma explícita, la comparació amb la dona, amb l'ex parella, 

roman sempre present. Per a Ricardo el vincle amb la seua filla ha jugat un paper 

fonamental en la negociació del temps de custòdia. En el seu  relat, malgrat que 

actualment ell i la seua ex dona mantenen una relació molt amistosa, durant els 

primers mesos després de la ruptura van haver tensions pel temps de custòdia de la 

filla. Les demandes de la filla, que segons ella van ser fruit del vincle, van ser 

determinants per arribar a un acord amb la seua ex parella. 

"He creat una sèrie de vincles amb ella que ella d'alguna manera els troba a 

faltar quan no els té. Aleshores crec que això ha fet veure a sa mare que 

amb son pare està molt bé, ni millor ni pitjor, que jo tampoc pretenc res. 

Però jo crec que eixos vincles sí que han fet que la xiqueta trobe a faltar a 

son pare quan no el té." (Ricardo) 

Les diferències entre els membres de la parella que trenca durant el procés de ruptura 

per decidir el règim de custòdia són una font de tensions considerable. Els informants 

atorguen molt importància a obtenir un règim de custòdia satisfactori. Com hem dit uns 

paràgrafs més amunt, estar amb els fills i filles, exercir el paternatge, es descriu com 

una necessitat vital. Ens els discursos aquesta aspiració es justifica per l'estima als fills 

i filles, per les capacitats personals per exercir com a pares i per les condicions 

materials que possibiliten una bona dedicació. Sobre les condicions materials, el que 

més es valora és la possibilitat de tenir uns horaris adequats per compatibilitzar-los 

amb les tasques de cura. Les capacitats per exercir de pares es reflexarien en la 

creació de vincles i vindrien validades per l'estima dels fills i filles, que segons els 

informants també tenen la necessitat d'estar amb els seus pares. S'insisteix en la idea 

que la figura del pare es pot equiparar a la de la mare, tant en el plànol de la dedicació 

i les capacitats, com en el plànol de la necessitat sentida pels fills i filles. 

"Para mí era vital [la custòdia i poder matricular el fill a l'escola on treballa] 

porque lo veo todos los días. Para mí es muy positivo y para el nene 

también: el nene para que no pierda el vínculo con su padre, porque sino 

me hubiera visto sólo las dos tardes y ahora nos vemos todos los días. Yo 

siempre he ansiado tener más al nene." (Francisco) 

"Ella utilitzava molt l'argument de què ella no podia estar dos caps de 

setmana sense veure a la seua filla; jo li deia: 'I jo sí? Per què entens que jo 

sí que puc estar dos caps de setmana sense veure a la meua filla? O quatre 

caps de setmana sense passar-los amb la meua filla?'; 'es què és diferent', 

em deia i jo contestava 'diferent per què? Per què soc un home?'" (Jordi) 
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El paternatge, com una necessitat, una qüestió vital, té suficient entitat com per 

vincular la decisió de viure en un lloc o altre en funció de la proximitat als fills. La 

trajectòria vital es supedita a la cura dels fills i filles. Hem vist com Miguel decideix 

llogar un pis que estiga prop dels fills. De la mateixa forma, Ricardo planteja que ha 

comprat el pis pensant en la seua filla: "vull que l'espai de la meua filla siga el mateix 

que el meu, que siga el nostre pis. De fet he comprat un pis pensant ja en els dos". 

També Ricardo, qui pel fet de tenir una empresa pròpia té una gran flexibilitat d'horaris, 

es planifica en funció de la seua filla: "La sort que tinc és que al treballar per a mi, jo 

em puc planificar la meua feina en funció de l'horari que tinga la meua filla".  

Els informants no detallen tasques concretes referides a la cura dels fills i filles que 

feien abans i després de la ruptura. Però els relats parlen d'una implicació en totes les 

tasques vinculades amb la cura. Hem vist unes línies amunt la descripció que oferia 

Francisco, que diu que s'encarregava dels biberons i de la cura durant les hores que 

no estava treballant a l'escola. Ricardo relata una situació també de plena dedicació; a 

més, veiem com en aquest paràgraf, malgrat que parla de responsabilitat, torna a 

emergir la idea de l‟opció personal i la voluntarietat: és una responsabilitat desitjada.  

"M'alçava, la vestia, la portava a la guarderia, l'arreplegava, li donava el 

dinar, la tornava a portar a la guarderia, quan sa mare arribava tenia el dinar 

fet: per a mi és qualitat de vida. Jo m'encarregava de la casa. La meua ex 

no va banyar a la meua filla fins que no me'n vaig anar de casa. Era la 

meua responsabilitat, el fer una sèrie de coses era la meua responsabilitat i 

les feia jo perquè jo volia fer-les." (Ricardo)  

El relat de Miguel mostra que la seua dona va ajornar els estudis per atendre els fills, 

però a la recreació que fa del seu paper com a pare, ell atorga molta importància a la 

seua implicació emocional i educativa amb els fills, tot fent referència al model après a 

la família d‟origen, el model “normal” de família. 

"Yo era de los que cuando me iba a dormir les daba las buenas noches a 

mis hijos, a mi hija y a mi hijo, igual, aunque como ella era más pequeñita 

en esos momentos más. Los acostaba y „buenas noches, que durmáis bien‟, 

los tapaba, les daba un beso y por las mañanas, antes de irme a trabajar, 

les daba un beso, los veía. Por las noches, lo normal en una familia con 

hijos (bueno, no sé si es lo normal, en mi familia era así), después de cenar 

durante media hora, tres cuartos o una hora, los cuatro compartíamos 

televisión." (Miguel) 

5.2. Les dones: redimensionant la maternitat 

Un dels factors present en la configuració de les trajectòries laborals de les dones és 

l'entrada en la maternitat: aquest esdeveniment modifica les trajectòries laborals i les 
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posa en conflicte amb les  trajectòries familiars. Quan hem interpel·lat a les nostres 

informants sobre el maternatge, els seus relats, mostren unes percepcions 

substantivament diferents a les dels homes, de manera congruent amb aquesta 

influència de la maternitat sobre les trajectòries vitals. 

El maternatge entre les dones també està canviant respecte del que podia suposar per 

les generacions anteriors. Per les dones que hem entrevistat, el maternatge i les 

tasques i la dedicació que duu associades, no tenen connotacions únicament 

positives, com sí que ocorre en el cas del paternatge entre els homes. Les dones 

qüestionen explícitament i implícita el rol de mare tal i com s‟ha concebut fins ara 

dintre del model tradicional. Els discursos de les dones són molt eloqüents en aquest 

sentit, tal com veurem a les cites arreplegades en aquest apartat. 

En els homes hem vist una idealització del paternatge: al seu discurs el paternatge és 

una necessitat i una opció. Aquesta imatge dels homes deslliga el paternatge de 

qualsevol negativitat i el posa en un lloc principal en la creació de la identitat d'homes i 

en l'elecció dels estils de vida. Entre les dones la descripció del maternatge no va 

separada de la penalitat que suposen les tasques de cura dels fills i filles. Però, el més 

destacable, és que no es representa el maternatge com una qüestió opcional: un cop 

s'ha decidit tenir fills97 en el sí de la parella, per les dones no és opcional l'exercici del 

maternatge, és una obligació i és un rol que s'espera d'elles. Açò darrer és pot inferir 

del fet que quan es descriu la càrrega de feina que implica la cura dels fills i filles, les 

dones ràpidament justifiquen que no es refereixen al fet de ser mares en sí: "¡cómo va 

a pensar eso una madre!", al·lega Begoña. 

“La mayoría de las personas dicen, sobre todo mujeres y algunos hombres 

de mi edad (que yo me he quedado alucinada), que los niños tienen que 

estar con las madres. Así. Esa es la explicación que dan. Y las mujeres 

también, que los niños con su madre. Pero resulta que las mujeres también 

tenemos derecho a tener libertad, a tener vida, a hacer, a progresar 

profesionalmente. Y no es que nuestros hijos sean una carga, no, son 

nuestros hijos, ¡cómo va a pensar eso una madre! Pero es una 

responsabilidad y esa responsabilidad se debe de llevar entre dos, entre el 

padre y la madre (...) Aquí cuando llora, cuando se ha hecho caca y hay 

que limpiarle, cuando hay que limpiar los calzoncillos, cuando hay que estar 

con él haciendo los deberes, cuando no tiene hambre y hay que meterle la 

comida por la boca, cuando tiene fiebre, cuando no la tiene, cuando está 

                                                   
97

 No obstant, recordem que com ens explicava Maria, en el seu cas no es va parlar qui faria 
més sacrifici quan tingueren fills: "ni siquiera se habló en la pareja qué hacíamos si teníamos 
hijos, quién se iba a dejar el trabajo, nada". 
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contento. ¡Para todo: para lo bueno y para lo malo! (...)Que parece que si 

dices eso, ¡hala, cómo si no quisieras a tu hijo!” (Begoña) 

"Es que a todo no puedes acceder si estás casado y con hijos: tienes que 

estar full time con tus hijos. A no ser que tengas una chacha en tu casa full 

time, que eso también es una opción. Porque parece una frivolidad, pero si 

tú tienes una chica que cuida de tus hijos, que te los cría o que por lo 

menos está con ellos toda la mañana o toda la tarde o toda la tal, igual sí 

que te queda tiempo para desarrollarte personal y profesionalmente." (Eva) 

Les dones han de fer front a la representacions socials que lliguen de manera 

indefectible la mare amb els fills i filles. Les mares han d'estar sempre. Aquesta 

representació del maternatge pressiona les nostres informants i la pressió arriba des 

de la família i les amistats. Un cas significatiu és el de Beatriz, qui ha acordat amb el 

seu ex marit la custòdia compartida del fill que tenen en comú. Begoña conta com en 

vàries ocasions ha de defensar eixa decisió perquè hi ha la creença que perjudica al fill 

i, a més, és poc creïble que una mare puga sentir-se bé sense estar de forma 

continuada amb el fill. 

Les descripcions de les tasques concretes que fan les dones estan també allunyades 

de qualsevol idealització. Les feines relacionades amb la cura dels fills i filles, les 

feines de neteja de la llar, compra d'aliments, etc., representen un esforç continu i poc 

gratificant. En dues cites anteriors, Eva i Begoña plantegen una idea que és central: el 

maternatge (que no és voluntari un cop estan els fills) i el desenvolupament personal 

(que inclou dimensions com l'ocupació, l'oci, etc.) presenten un grau d'incompatibilitat 

considerable. A la següent cita, Maria afig una altre angle més d'aquest rol: a més de 

ser contínues, les tasques de cura dels fills i filles són poc gratificants. 

“Es una batalla también, porque luego por las tardes ellas que si se pelean, 

que si esto o lo otro. Estas todo el día diciendo lo que hay que hacer y a mí 

no me gusta mandar y lo llevo mal eso. Que si se pelean, que tal, las 

separas, encima las castigas, que si ponte a hacer el deber... Eso es lo que 

más me cansa, creo, estar constantemente pendiente (...) El resto, pues 

aborrecida de Consum y Mercadona, de comprar. Estoy harta de comprar, 

lo odio, no me gusta, podrías darle a un botón y que tuvieras la nevera 

llena, no me gusta comprar, lo odio, ni siquiera ropa que se dice que a las 

mujeres nos gusta mucho, a mí no me gusta comprar. Entonces te pasas 

las tardes comprando, que si falta el pan, que si esto, que si lo otro (...) Más 

que las tareas físicas, en realidad, es mucha implicación” (Maria) 

Hem vist com en els homes hi ha una confluència en el discurs sobre la custòdia: 

reclamen més temps perquè és una necessitat vital. Entre les dones el relat sobre la 
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custòdia es construeix amb un matís distint. Malgrat que la negociació del conveni de 

divorci, on s'hi inclou el règim de custòdia, és un moment delicat del procés de ruptura, 

quan les dones parlen de la custòdia no sempre reclamen tenir els fills i filles més 

temps, sinó que aspiren a un règim compatible amb altres aspiracions d'elles i que, al 

remat, també siga adequat pels fills i filles. 

"Me dice [la seua filla]: 'Mamá, yo quiero quedarme aquí porque yo a ti te 

quiero más que a él". Entonces le dije: 'Bueno, ni por eso, porque como me 

quieres más que a él, por eso estás más tiempo conmigo que con él, pero 

con él tienes que estar un poco'." (Maria) 

"¿De qué le sirve, de que te sirve a ti que a lo mejor tu hijo esté todos los 

días contigo si se pasa las horas viendo la tele o jugando al ordenador? 

Realmente, si cuentas el tiempo que tú has estado compartiendo con él, a 

lo mejor es menos del que yo he compartido. Y si a mí me ve realizada, me 

ve contenta, me ve bien, me ve que hago lo que quiero (a mí me encanta 

leer y estudiar), yo le transmito buen rollo, le transmito positivismo, le 

transmito eso y quiero que vaya transmitiendo eso por la vida. ¿Qué le 

puede transmitir una madre amargada? 'Estoy hasta gorro de limpiar, de 

fregar, de no sé qué, y ahora viene tu padre y a discutir'. ¿Eso es lo que yo 

le voy a transmitir?" (Inmaculada) 

El relat d'Eva presenta unes característiques que el fan especialment indicatiu dels 

canvis que poden estar esdevinguent al maternatge. El que resulta destacable és que 

en Eva el trencament amb el rol tradicional és més explícit i conscient. Eva planteja 

literalment: "una lanza a favor del divorcio cuando tienes hijos". I tot seguit ho raona: 

"Yo, pues ni me gusta cocinar, ni soy muy niñera tampoco (porque como 

ves, la custodia la tiene él y yo no voy llorando por las esquinas ni nada de 

eso) (...) Esto de porque tienes hijos tú tienes que renunciar a tu 

individualidad, a tu independencia y que ya pasas a un segundo plano y es 

como que tengo menos posibilidades laborales o profesionales, o con mi 

pareja ya no puedo tener un momento de tal, de viaje o no sé qué, eso lo 

llevaba mal. Pienso que eso es una cosa que me pasó a mí. Yo no soy la 

típica madraza, la típica que tiene hijos y es lo más importante en mi vida. 

Siempre he dicho una frase, que no sé si es mía o no pero la hago mía, que 

a mi, en mi vida me han pasado y me pasan cosas mejores que ser madre. 

Esto igual es muy duro decirlo, pero a mi el ser madre y tener hijos (¡que 

tengo tres, eh!), no es de las cosas más gratificantes que vivo o he vivido, 

sigo viviendo cosas que me llenan mucho más y he vivido cosas que me 

llenan mucho más que ser madre. No digo que me arrepiento de haber sido 
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madre, creo que volvería a ser madre, porque creo que es una cosa que 

hay que vivir, es una experiencia que si puedes pues la vives, la tienes y la 

experimentas. Pero después de haberlo hecho (que para opinar hay que 

experimentar), después de haber sido madre, haber tenido hijos y saber lo 

que es eso, en mi opinión la vida te ofrece muchas cosas que son mejores 

que ser madre." (Eva) 

A l'anterior cita d‟Eva apareixen els conceptes individualitat i independència. Són dos 

termes molt importants en la construcció de les identitats individuals en les societats 

contemporànies i Eva els posa junts per explicar els motius pels quals es replanteja el 

rol de mare. Com elements importants a la seua pressa de postura, també apareixen 

referències a les aspiracions professionals i a les relacions de parella. Amb aquests 

peatges que cal pagar, la seua valoració del fet de ser mare és inequívoca: sense 

rebutjar l'experiència viscuda, hi ha aspectes de la seua vida que li resulten més 

satisfactòries. 

D'altra banda, Eva es troba a la llar amb un marit que té una concepció del paternatge 

que podem identificar clarament amb les descripcions descrites anteriorment que fan 

els homes que hem entrevistat. L'ex marit d‟Eva, a partir del naixement dels dos fills 

bessons de la parella, es reforça en el seu rol de pare i espera de la seua parella una 

resposta semblant: el seu ex marit, que treballa continuament fora de la llar, troba 

enriquidor els ser pare, mentre que per a ella és una obligació que entra en 

contradicció amb altres àmbits de la seua vida. 

6. Conclusions 

Respecte l‟anàlisi de l‟Enquesta d‟Usos del Temps, els adults de les famílies 

monoparentals, tenen més restriccions temporals en comparació amb les famílies 

biparentals. Aquesta constricció major de temps està relacionada amb la dificultat per 

compaginar ocupació fora de la llar i temps dedicat a les tasques relacionades amb la 

parentalitat. Igualment, l'absència de més adults afecta tots els tipus d'activitats a la 

maternitat / paternitat. 

Respecte a la intensitat en la cura, trobem una clara escletxa de gènere a les llars 

biparentals: les dones dediquen més temps a la cura (major intensitat). Aquesta 

diferència està present també quan comparem llars monoparentals encapçalades per 

homes i dones, dedicant aquestes darreres més temps en comparació als homes sols 

amb fills/es. 

També trobem asimetries de gènere i estratègies diferents en funció del tipus de llar i 

el tipus d'horari de treball. D'acord amb altres investigacions, la paternitat és més 

intensa en les activitats d'oci enfront de la maternitat: les mares dediquen més temps a 

les tasques i activitats d'atenció a la cura. En el cas dels homes, si comparem els que 
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estan a les llars biparentals i monoparentals, la diferència en el temps de cura no 

resulta significativa. 

Si no es té en compte el pes relatiu de l'ocupació en la restricció del temps, 

aparentment els adults de les famílies biparentals dediquen més temps a les tasques 

vinculades amb la maternitat / paternitat. Però si s'inclou el pes de l'ocupació, els pares 

i mares sols passen més temps (14% més) que els adults les famílies amb dos adults. 

Pel que fa als discursos, cal recordar de nou la homogeneïtat de la mostra pel que al 

nivell educatiu, el que pot esbiaixar els resultats. Un cop feta aquesta advertència, 

observem com els homes augmenten la valoració del rol de pares i de les tasques 

vinculades a aquest. Vinculen el parentatge amb l'estil de vida i el defineixen com una 

opció personal que els fa sentir bé. A partir de la ruptura reclamen una posició en la 

cura dels fills, tot qüestionant implícitament representacions socials sobre el vincle 

matern amb els fills i filles. Aquesta reclamació augmenta la tensió de les negociacions 

amb les ex parelles sobre el model de custòdia i està present a les estratègies 

residencials dels homes, que busquen proximitat residencial amb els fills i filles. 

Algunes dones són molt explícites en qüestionar la centralitat del rol de mare en les 

seus trajectòries vitals. Altres aspectes, com la formació, la projecció professional, les 

relacions íntimes i l'oci prenen una creixent importància en la configuració dels seu 

itineraris personals. La maternitat és qüestionada com a necessitat biològica, per una 

banda. El maternatge entra en conflicte amb els estils de vida, d‟altra banda. El 

maternatge és percebut com una obligació que té un grau de pressió externa (família, 

parella i societat) considerable. Elles s'enfronten a les representacions socials sobre la 

maternitat que ubiquen a les mares com la figura que ha d'estar sempre lligada als fills 

i filles. Els canvis en la concepció del maternatge influeixen en les estratègies de 

custòdia dels fills i filles en la postruptura. 

Segueix havent un patró de gènere al paternatge i el maternatge, però s'estan 

estenent percepcions i valoracions crítiques amb el model tradicional, que s'observen 

més entre les dones que entre els homes. No obstant, hi ha una pervivència important 

del model tradicional que implica una assimetria en l'atribució social de responsabilitats 

i que té repercussions en la pràctica: entre d'altres, dificulta l'entrada de les dones en 

noves unions perquè aquestes continuen tinguen "l'obligació" d'estar amb els fills i 

filles i perquè les percepcions socials dels homes els fan més reticents a entrar en 

noves unions amb dones que tenen fills o filles. 
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Resumen: 

En junio de 2012 el Ministro español de Justicia solicitó una modificación en el Código 

Civil para promover la custodia compartida de menores en casos de separación y 

divorcio. Esto se basa en la asunción de que la corresponsabilidad parental se da por 

sentada en España. Sin embargo, algunos datos sobre la actividad económica, el 

empleo, y el uso de tiempo por género podrían revelar un escenario muy distinto. De 

igual manera, una evaluación del impacto de las políticas de conciliación de la vida 

laboral y familiar muestra todavía una brecha importante para alcanzar los objetivos 

propuestos por las directrices de la UE en el ámbito de la transversalidad de género 

Esta aproximación se plantea la cuestión de que el éxito de la figura legal de la 

custodia compartida estará directamente relacionado con el impacto probado de las 

políticas de conciliación vida-trabajo con base en la corresponsabilidad parental y la 

igualdad de género. 

Palabras clave: 

Corresponsabilidad Parental, Conciliación laboral y familiar, Custodia compartida, 

Paternidad, España. 

Abstract: 

In June 2012, the Spanish Minister of Justice commissioned an amendment to the Civil 

Code to promote shared custody of children in cases of separation and divorce. This is 

based on the assumption that parental responsibility is already taken for granted in 

Spain. However, data on economic activity, employment, and use of time by gender 

may reveal a more distant scenario. Similarly, an assessment of life-work balance 

policies shows a significant gap to meet the aims set by the EU guidelines EU in the 

field of gender mainstreaming. 

This paper poses the question that the success of the legal figure of the joint legal 

custody may be directly related to the proven impact of life-work balance policies based 

on co-parental responsibility and therefore in gender equality. 

Keywords: 

Shared Parenting, Work-life Balance, Joint Custody, Fathering, Spain. 

mailto:paloma.fernandez@unavarra.es
http://www.coparentingb4.com/


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1747 

1. Introducción 

Lo que se expone aquí es una reflexión en progreso como parte del marco teórico y 

conceptual para esbozar un estado de la cuestión sobre el actual debate sobre la 

custodia compartida en España98. La investigación en marcha pretende abordar dos 

objetivos relacionados. El primero trataría de evidenciar en qué medida las iniciativas 

legislativas relativas a esta medida legal desde el ministerio español de justicia y 

también desde algunas comunidades autónomas que han sido pioneras en su 

abordaje pueden estar conformando una nueva manera de entender la parentalidad o 

bien son las nuevas prácticas culturales en nuestro contexto las que van perfilando las 

nuevas iniciativas legislativas. El segundo objetivo pretende valorar si la práctica real 

de la corresponsabilidad parental tras ruptura matrimonial, podría estar encontrando 

obstáculos en una desigual conciliación de la vida laboral y familiar por parte de 

hombres y mujeres. 

La comunicación abordará en primer lugar la visión desde la antropología social, la 

sociología de la familia acerca del papel del matrimonio actualmente y la prevalencia 

de la filiación frente a la alianza. En segundo lugar se tratará el fenómeno emergente 

de la demanda de los varones en su nuevo rol como padres. Un tercer apartado tratará 

análisis sociojurídicos sobre las iniciativas legales y mostrará también algunos datos 

sobre las derivas culturales en torno a la parentalidad. En cuarto lugar a modo de 

cierre se indica la pertinencia de relacionar la conciliación de la vida laboral y familiar 

con las posibilidades reales para la corresponsabilidad parental. 

2. Matrimonio y filiación 

Desde la antropología el parentesco, Comas (2007) ve que el matrimonio ha perdido 

hegemonía como institución en las sociedades tecnologizadas pero no tanto la vida 

de pareja como raíz estructural de los vínculos sociales. En ocasiones estos nexos 

se tornan débiles, no sin conflicto, mientras en los escenarios contemporáneos 

emergen redes parentales dinámicas que constituyen realidades diversas de la 

pluriparentalidad. Desde la antropología del parentesco y la procreación diríamos 

que la filiación prevalece ante la alianza o conyugalidad (González Echevarría et al.  

2010) y además la filiación puede ser voluntaria y también elegida (Le Gall, 2003; 

Bestard, 2004). 

Segalen (2012) aprecia en los últimos veinte años el crecimiento de una 

sociodemografía y una antropología de la familia contemporánea en occidente con 

                                                   
98

 Esta contribución parte de entre las líneas de investigación que surgieron en la Acción de 
internacionalización del conocimiento: “Parentalidades en procesos cambiantes: migraciones, 
familia y circulación de menores”, financiada por el programa Jerónimo de Ayanz,  Programa 
I+D+i para 2011 del Gobierno de Navarra (Fernández-Rasines, P. y Bogino, M., 2012).  Página 
de difusión puede consultarse en <www.coparentingb4.com> 
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trabajos que han versado principalmente sobre lo que denomina invenciones de la 

parentalidad. Buena parte de ellos surgen de las consecuencias vinculadas al 

incremento de las rupturas matrimoniales y las subsiguientes recomposiciones 

familiares. Otra parte incluye formas emergentes como la de ser padre tras el 

divorcio, ser padre o madre en solitario y también la ausencia de descendencia por 

elección. La homoparentalidad aparece además como una modalidad también en 

vías de reconocimiento que discute la presunción heterosexualidad y los roles de 

género en la procreación (Pichardo, 2009). 

En la visión de Segalen (2012), la cuestión de la filiación ha pasado a ser el eje 

central que regula la parentalidad, en tanto que la familia contemporánea se 

institucionaliza con la aparición del nacimiento de nuevas criaturas. La invención o 

construcción de estos nuevos sujetos parentales está íntimamente relacionada con 

las transformaciones en las relaciones de género. Para esta autora es precisamente 

con el estudio global de las nuevas formas de vida familiar como puede apreciarse 

la evolución de las relaciones de género y de las relaciones parentales en toda su 

complejidad.  

Es precisamente la evolución de las relaciones de género en la atribución de las 

funciones parentales en un continuo entre la complementariedad asimétrica y la 

igualdad lo que preocupa especialmente en esta contribución. 

Lathrop (2009) afirma que el concepto de coparentalidad, basado en el principio de 

corresponsabilidad parental, nos informa de una nueva definición de matrimonio. 

Con el fenómeno del “démariage”, como tendencia normativa a facilitar igualmente 

la celebración y disolución matrimonial, se reconoce una mayor autonomía individual 

de los cónyuges. La coparentalidad introduce un doble contrato en el matrimonio: 

conyugal y paterno-filial. El primero puede disolverse pero el segundo ha de 

preservarse. Podría interpretarse que este fenómeno de “descasamiento” se 

produce en España a partir de la modificación legislativa de 2005 en materia de 

divorcio que, al mismo tiempo que elimina la necesidad de causa de ruptura, 

introduce la posibilidad de acordar custodia conjunta de los y las hijas a cargo. 

3. Los varones y la paternidad emergente 

Tal como indica Flaquer (2011) en su aproximación al debate de la custodia 

compartida en España (shared residence) se aprecia un progresivo interés de los 

hombres por ejercer el derecho y la obligación de cuidado de hijos e hijas. Parece 

también que los medios de comunicación se han hecho eco de una opinión pública 

que parece otorgar reconocimiento a este nuevo rol de padres (Diario ABC 2012). 

Parece claro que el exponencial aumento de la tasa de actividad económica 

femenina en España en las últimas dos décadas podría indicar que habríamos 
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pasado de un modelo de padre proveedor al modelo dual en provisión. Sin embargo, 

no queda claro que el modelo dual en el cuidado de menores y personas 

dependientes haya sido igualmente instalado. 

Lathrop (2009) recoge de la Encuesta de Calidad de Vida en 2007 que el 35% de las 

mujeres ocupadas cuyo cónyuge también trabaja declaraban asumir solas el 

cuidado y atención de hijos e hijas menores de 14 años, frente a un 6% de hombres 

en la misma situación. Por otra parte, una consulta a los resultados de la Encuesta 

de Usos de Tiempo del INE en 2010 nos indica que un 74% de los hombres reporta 

emplear parte de su tiempo diario en “hogar y familia”, 92% en el caso de las 

mujeres. Como media, ellos emplean la mitad de tiempo que ellas, aunque resulta 

esperanzador ver cómo la distancia en esta brecha se ha acortado 45 minutos en 

los últimos 7 años. 

También algunos movimientos civiles asociativos con presencia dentro y fuera de la 

red virtual dan cuenta de una demanda creciente de los hombres para ser reconocidos 

como padres custodios en casos de disolución de la pareja progenitorial. Esta 

demanda se hace visible en las actuales solicitudes de atribución de custodia 

compartida. 

Es interesante considerar que de manera paralela tenemos que las mujeres optan por 

posponer el ejercicio de la maternidad, no procrear en absoluto o bien ejercer la 

maternidad en solitario. En las últimas décadas en España se ha incrementado el 

porcentaje de mujeres sin descendencia hasta un 26% para la generación nacida en 

1975 (Jurado, 2007). Ello puede leerse también como una postergación de la 

maternidad al menos hasta los 37 años. Datos del INE de 2011 indican que más del 

35% de criaturas nacidas en España lo son de madre soltera. 

Abundando en la falta de reconocimiento de los padres demandantes de custodia, 

Varela (2012) nos informa del resultado de las atribuciones. Esta autora recoge los 

datos de INE sobre la respuesta de los tribunales para 2010 en lo relativo a 

atribución de guarda y custodia. Según estos datos, la custodia se atribuye de 

manera exclusiva a la madre en un 83,2 % de los casos y al padre en un 5,7%. La 

custodia compartida se otorga en un 10,5% de los casos. Esta misma autora realiza 

un análisis de la legislación autonómica sobre esta materia para los casos de 

Aragón, Valencia, Cataluña y Navarra. Igualmente compara legislación de países 

europeos y concluye que actualmente la custodia compartida es primera opción en 

Bélgica e Italia. Es opción que se otorga únicamente por mutuo acuerdo de los 

progenitores en Alemania, Noruega y Portugal. Por último, aparece como opción 

“posible” en la mayoría de los países: Francia, Inglaterra, República Checa, 

Dinamarca, Finlandia, Holanda y Suecia. 
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Smart (2004) argumenta que hablar de derecho de los varones a ejercer el cuidado 

no parece ser una vía estratégica eficaz puesto que la atribución jurídica y 

administrativa en torno a la custodia de menores no contempla este derecho sino 

que se basa en el interés superior del menor. Esta autora habla de la necesidad de 

escuchar la opinión de los y las hijas quienes en su estudio valoran sobre todo una 

flexibilidad en las relaciones parentales tras el divorcio y que los arreglos de 

residencia post ruptura no pongan en riesgo la satisfacción de la necesidad del 

sentimiento de pertenencia a un hogar (feeling like home). 

La demanda de los nuevos padres en las distintas comunidades autónomas del 

estado español es digna de ser analizada. Habitualmente se ha tendido a polarizar 

el análisis de los discursos en esta materia. Se habla de posturas feministas y 

antifeministas. Si bien, es preciso tener en cuenta que esta polarización tiene una 

diferente lectura en contextos anglosajones en los que las posturas feministas aún 

gozan de prestigio y legitimidad. No es así para el caso español, donde el feminismo 

es mucho más frecuentemente referido desde el estigma que propiamente articulado 

desde la posición de emisor del discurso. 

Sería interesante identificar posiciones feministas entre los estudios resalizados en 

España sobre custodia compartida y corresponsabilidad parental. Al margen de esta 

polémica, para el caso español interesaría especialmente considerar la posición de 

la Plataforma de Hombres por la Igualdad y la Plataforma por Permisos Iguales e 

Intransferibles de Nacimiento y Adopción, PIINA. 

4. Corresponsabilidad parental, custodia compartida, iniciativas legales y 

práctica cultural 

Masardo (2011), señala que la residencia compartida, en tanto que acuerdo parental 

post divorcio (shared residence) no tiene una definición unívoca. Este autor subraya la 

dificultad para establecer indicadores claros de cara a posibles estudios comparativos 

entre diferentes contextos y jurisdicciones. Por esta razón, el autor indica que es 

importante abundar en aproximaciones multidimensionales desde diferentes 

disciplinas puesto que esta noción se está considerando en tanto que: práctica en las 

familias, decisión judicial, tratamiento administrativo, discurso, aspiración, ideología y 

herramienta política. 

En la presente aproximación interesa de manera central ver qué prácticas realizan las 

familias y cómo éstas se retroalimentan con las decisiones judicia les, normativas, 

administrativas y de los movimientos sociales. 

Acerca de la corresponsabilidad parental, Lathrop (2009) ilustra una definición 

conceptual relevante para nuestro propósito. Desde una aproximación sociológica  

al análisis jurídico, señala que la custodia compartida concreta la corresponsabilidad 
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parental, sin embargo, no deben confundirse una con otra. La segunda nos habla de 

un principio que informa la primera. Son también principios o directrices vinculadas a 

la coparentalidad y la igualdad entre hombres y mujeres.  

Sobre custodia compartida y corresponsabilidad parental tenemos en España un 

escenario que nos puede servir para analizar en el discurso las motivaciones que 

conducen a las iniciativas legislativas. El pasado mes de junio de 2012, el Ministro 

de Justicia del Gobierno de España encargó una modificación del Código Civil, que 

deberá estar lista en seis meses, para que su artículo 92 deje de contemplar el 

carácter excepcional de la custodia compartida de menores en los casos de 

separaciones y divorcios. El ministro Gallardón explicaba que “es responsabilidad 

del Ejecutivo mantenerse atento a los cambios que se producen en la sociedad, 

entre los que figuran los vividos en la estructura de las familias españolas, en las 

que los padres y madres comparten responsabilidad a partes iguales”. En su 

opinión, el lenguaje también debería evolucionar para en vez de patria potestad 

hablarse de “responsabilidad o corresponsabilidad parental” y en lugar de guardia y 

custodia, de “convivencia de los progenitores con sus hijos”. (Mº de Justicia, 

13/06/2012). No obstante, algunos medios de comunicación así como 

organizaciones civiles se han apresurado a indicar que “habrá ley de custodia 

compartida”. Enseguida los medios informaron de un estudio demoscópico 

encargado por la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos con el titular de 

que 8 de cada 10 españoles apoya la custodia compartida (Diario ABC 2012). 

Para comprender la construcción cultural de nuevos significados en torno a nuevas 

parentalidades y la corresponsabilidad sería útil estudiar qué se entiende en 

términos folk por custodia compartida en España. Por ejemplo, si hablamos de 1) 

equitativa distribución entre progenitores de la provisión económica, del tiempo de 

cuidado y atención física; o de si esto 2) incluye necesariamente residencia alterna 

para progenitores o para hijos e hijas, transferibilidad de funciones o bien 

especialización complementaria por sexo; también si esto 3)  incluye la custodia 

repartida de los hijos, la extensión de la responsabilidad parental a la familia 

ampliada y cualesquiera otras modalidades o arreglos que garanticen el mejor éxito 

de las prácticas culturales en la circulación de menores en nuestro contexto. 

Estudios recientes en Europa nos muestran algunas valoraciones sobre la 

experiencia legal y sociocultural en torno a los acuerdos sobre guardia y custodia o 

de convivencia compartida con hijos e hijas tras ruptura de pareja. Para el caso de 

Noruega, el estudio de Kitterod y Lignstad (2011) indica que los acuerdos de 

residencia compartida (shared residence) se practican por una minoría de casos 

seguidos de una disolución de pareja con menores a cargo, siendo aún más 
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minoritarios los casos en los que el padre ejerce la custodia preferente (sole 

custody). Es preciso tener en cuenta que este país nórdico es pionero en las 

políticas para un reparto parental igualitario en el terreno de los permisos paternos 

para cuidado de criaturas. También hay que recordar que Noruega tiene una tasa de 

actividad femenina casi tan alta como la masculina. Sin embargo, todavía los 

hombres tienen una mayor dedicación en actividades remuneradas que las mujeres 

en una significante proporción de las parejas (Kitterod y Lignstad, 2011). Esta 

dedicación descompensada por género hacia la carrera profesional podría aparecer 

como causa que obstaculiza los proyectos de coparentalidad. 

Trinder (2010), para Inglaterra y Gales, indica que la residencia compartida está 

cobrando relevancia aunque todavía es muy infrecuente puesto que la mayoría de 

menores siguen viviendo principalmente con sus madres. Revisa datos que sugieren 

que este tipo de acuerdo puede ser positivo si los progenitores son capaces de 

cooperar. El estudio concluye que la adopción de la residencia compartida de modo 

preferente en Inglaterra y Gales, siguiendo la experiencia reciente de Australia, 

puede conducir a lo que califica de modelo equivocado de residencia compartida, 

entendiendo por ello su aplicación en casos litigados con alto conflicto entre las 

partes. 

Para el caso de Francia, Masardo (2011) expresa que las dos semanas que 

sucedieron a la entrada en vigor de la reforma legal en 2002 que introdujo la opción 

específica de custodia alterna (garde alternée) resultaron en más de un 75% de 

casos de alternancia semanal. A pesar de los datos estadísticos, Cadolle (2005) 

investiga la práctica familiar en este país y nos habla incluso de una nueva forma de 

matrifocalidad que emerge por el peso de factores estructurales muy a pesar de los 

arreglos pactados judicialmente. Según esta autora, se aprecia que apenas se ha 

dado una cierta atenuación en el reparto de los roles de género en el ejercicio 

compartido de la responsabilidades parentaless. Las encuestas de empleo y 

actividad económica muestran que las mujeres efectivamente son activas en el 

ámbito formal remunerado pero no por ello disminuyen el tiempo de atención a las 

criaturas. Se ha visto que las madres de dos hijos o hijas pasan entre dos y tres 

veces más tiempo que los padres. Por su parte, éstos siguen realizando una mayor 

inversión de tiempo y dedicación a su carrera profesional (Cadolle 2005). 

Como ya se ha dicho, en España la Ley 15/2005, de 8 de julio, que reforma el 

Código Civil, introdujo la posibilidad de acordar la custodia compartida en caso de 

disolución de matrimonio, siendo el o la juez quien debe regularla a instancia de una 

de las partes en caso de litigio. Desde análisis jurídicos se ha estudiado el desarrollo 
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normativo en torno a los modelos de custodia en España y en otros países (Caso 

Señal, 2010; Novales 2010, Hayden 2011; Varela 2012).  

Guilarte (2008) examinó las decisiones judiciales desde la entrada en vigor de la ley 

de 2005 hasta 2007 para concluir que las madres siguen siendo las titulares del 

régimen de guarda y custodia de los hijos e hijas en exclusividad en la inmensa 

mayoría de los casos. Flaquer (2011) indica que actualmente las decisiones 

judiciales sobre custodia compartida sólo ocurren en uno de cada diez casos de 

separación o divorcio en los que existen menores a cargo. 

Alascio y Marín (2007) analizaron tempranamente la aplicación efectiva de esta 

regulación a partir de los fundamentos legales y económicos de la custodia 

compartida en España. Estos autores definen la custodia compartida como una 

modalidad que implica el ejercicio de las funciones parentales por parte de ambos 

progenitores de manera alterna. Esto tiene efectos económicos inmediatos, puesto 

que la atribución de la vivienda no va a ser automática ni preferente, como tampoco 

lo será la pensión de alimentos. Como dificultades para su aplicación práctica 

señalan el elevado coste económico así como la eventual ausencia de espíritu 

cooperativo entre los cónyuges. 

Por su parte, el estudio de Arch y Jarne (2008) recoge las valoraciones de 

profesionales en ejercicio del ámbito del derecho y la psicología forense, acerca de 

los diferentes sistemas de guardia y custodia a la luz de las nuevas regulaciones en 

materia de custodia compartida. Interesa rescatar que en general operan opiniones 

continuistas en la mayoría de los perfiles profesionales, sin embargo, en las 

respuestas relativas a la opinión sobre los escasos pero emergentes casos de 

custodia compartida reciente, la valoración es positiva y esperanzadora de cara a 

una evolución futura en este sentido. Un estudio de opinión de diferentes perfiles 

profesionales de la judicatura, fiscalía, abogacía y ejercicio pericial ha sido también 

llevado a cabo por Catalán et al. (2007).  

Desde una perspectiva jurídica, Hayden (2011) compara normativas en el estado 

español con Inglaterra y cita algunos indicadores que se están utilizando en España 

a falta de una lista de criterios legales para determinar el mejor interés del o la 

menor. Destacamos entre ellos las aptitudes personales de padre-madre y las 

relaciones previas con los hijos o hijas, así como el nivel de competencia en los 

deberes parentales y el respeto mutuo en sus relaciones personales. En un análisis 

de la ley aragonesa, esta autora destaca que en todo caso el o la juez va a tener en 

cuenta el plan de relaciones parentales o de coparentalidad que deberá ser 

presentado por cada progenitor. Estaríamos hablando de la construcción de una 

parentalidad corresponsable planificada a instancias judiciales. 
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En buena parte de los estudios la figura de custodia y/o residencia 

alterna/compartida se aprecia como algo positivo para el superior interés del y la 

menor desde discursos expertos en Europa y también en Norteamérica (Amato y 

Meyers, 2009; Masardo, 2011; Nielsen 2011). En España, esta posición inspira 

trabajos desde diferentes disciplinas como la psicología y la sociología. Ello ha 

tenido una derivación en el marco de las políticas públicas hacia nuevos conceptos 

como coparentalidad, corresponsabilidad parental y mediación familiar entre otros  

(Romero, 2009; Yárnoz-Yaben, 2010; Escobedo et al. 2012). Estos conceptos 

aparecen en los ámbitos profesionales de intervención psicosocioeducativa y, 

particularmente, en los servicios de mediación familiar, que pueden resultar 

interesantes escenarios de observación de la puesta en práctica de esta 

coparentalidad planificada y sometida a evaluación. 

5. Las políticas de conciliación vida-trabajo y la corresponsabilidad parental 

En esta investigación se postula que las políticas de conciliación se inspiran, al igual 

que la corresponsabilidad parental en el principio de igualdad entre hombres y 

mujeres. La conciliación vida-trabajo hace preciso revisar con enfoque de género la 

estructura económica en lo relativo a su organización y a la distribución de tiempos 

de trabajo y cuidados (Smithson y Stokoe, 2005; Durán, 2007; De Villota, 2008; 

Emsie y Hunt, 2009). 

Esta contribución ha tratado de comunicar los avances de una investigación en 

proceso acerca del actual debate sobre la custodia compartida en España desde 

una aproximación al contraste o retroalimentación de las prácticas culturales que 

regulan la vida en los hogares versus los discursos que sustentan las decisiones 

normativas y administrativas acerca de la familia. 

En un contexto social aparentemente favorable a la atribución de la custodia 

compartida como opción que regule la convivencia con hijos e hijas tras una ruptura 

de pareja, este estudio pretende centrarse en las implicaciones derivadas del 

impacto de las políticas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar.  

Como hipótesis de trabajo se plantea que el éxito de la atribución de la figura legal 

de la custodia compartida  está condicionado por la eficiencia de las políticas de 

conciliación vida-trabajo con base en la corresponsabilidad y, por tanto, en la 

igualdad entre hombres y mujeres. 

En este sentido el objetivo general del estudio supone evidenciar los puntos de 

articulación de la corresponsabilidad parental en el marco de las políticas de 

igualdad entre hombres y mujeres. De manera más específica, la propuesta 

conlleva: 1) analizar los discursos y las prácticas sobre custodia compartida y 

coparentalidad en España a partir de la reforma del Código Civil de 2005; y 2) 
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Contrastar el impacto de las políticas de conciliación con las necesidades y 

demandas de las nuevas figuras parentales en España en el marco de las directrices 

de la UE durante la última década. 

La recogida de datos de campo se va a focalizar en la Comunidad Navarra. Con una 

renta per cápita superior a la media de la UE-27 tiene una tasa de actividad 

femenina superior a la media nacional pero aún inferior al objetivo del 60% marcado 

por la UE para este año. Por otra parte la brecha salarial entre hombres y mujeres 

más elevada que la media española. La “Ley Foral 3/2011, de 17 de marzo, sobre la 

custodia de los hijos en los casos de ruptura de la convivencia de los padres” indica 

que la custodia compartida podrá solicitarse pero no hay indicación expresa de que 

pueda atribuirse como opción preferente. 

Como se ha visto, el discurso normativo puede estar actuando desde la presunción 

de que hombres y mujeres ya comparten responsabilidades parentales a partes 

iguales. Sin embargo, se ha mostrado que existe aún una distribución desigual del 

tiempo destinado a hogar y familia para hombres y mujeres. Una observación de los 

indicadores de actividad económica y de usos del tiempo por género, así como una 

evaluación de incidencia de las políticas de conciliación en España permitiría 

apreciar una significativa distancia de los objetivos marcados por las directrices 

estratégicas de la UE en materia de igualdad entre hombres y mujeres (Zoco, 2009; 

Campillo Poza, 2010). 
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Resum:  

Presentem el debat obert a partir de la reforma del divorci de 2005 sobre la custodia 

compartida integrant elements sociològics, jurídics i sociodemogràfics. Mostrem les 

evidències empíriques sobre els acords presos de guarda i custodia de fills i filles 

menors d‟edat, a partir de les microdades de les sentencies judicials a Catalunya de 

divorci i separació pel període 2007-2011. Davant del formidable increment de la 

custòdia compartida a Catalunya en aquest curt període de cinc anys, plantegem 

noves preguntes de recerca sobre els espais de vida i els usos dels temps dels fills i 

filles en el postdivorci.  

Paraules clau:  

Ruptura d‟unió, Separació i Divorci, Parentalitat, Guarda i Custodia, Criança 

compartida, Sociologia, Demografia, Espais de vida, usos dels temps.  

1. Introducció  

A Catalunya, en els darrers quinze anys s‟ha avançat en la recerca científica del camp 

familiar però encara estem lluny d‟un coneixement aprofundit dels canvis i 

transformacions en les vides quotidianes. Ens cal més recerca sobre les unions i les 

ruptures matrimonials o de fet, les llars i les famílies monoparentals, les famílies 

reconstruïdes, les famílies homoparentals i les pràctiques parentals abans i després de 

la ruptura d‟unió. I sabem molt poc de l‟experiència dels infants en qualsevol 

d‟aquestes situacions familiars.  

Des de fa un parell de decennis, una part de la nostra recerca ha tingut per finalitat 

contribuir al coneixement sistemàtic de les dinàmiques de canvi sociodemogràfic i 

                                                   
99

 Projecte “Espais de vida i usos del temps de les famílies del postdivorci” (Recerca I+D+i 
finançada pel Ministeri d‟Educació Ref. CSO2012-39157) amb Montse Solsona com a 
investigadora principal. 
100

 Montse Solsona i Pairó és doctora en demografia, professora titular de la UAB i 
investigadora del Centre d‟Estudis Demogràfics (CED) de la Universitat Autònoma de 
Barcelona; des de fa quinze anys investiga sobre les dinàmiques de les ruptures d‟unions de 
parella. Cristina Brullet, és doctora en sociologia i pedagoga, professora titular de la UAB i 
investigadora del Consorci Institut d‟Infància i Món Urbà de Barcelona (CIIMU); des de finals 
dels anys vuitanta investiga sobre la construcció dels gèneres a l‟escola mixta, les 
transformacions familiars a Catalunya, les pràctiques parentals i les polítiques de suport a les 
famílies amb infants. Jeroen Spijker és doctor en Demografia; des de 2007 ha col·laborat en 
dos projectes de recerca I+D+i sobre divorci i postdivorci dirigits per Montse Solsona en el 
CED. 
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familiar a Catalunya i Espanya. En aquesta ocasió fem una primera aproximació a la 

problemàtica de la guarda i custodia compartida dels fills i filles en el post-divorci que a 

la legislació espanyola va tenir la seva primera formulació jurídica explícita l‟any 2005. 

En el futur esperem poder completar aquesta línia de recerca i anar aportant 

coneixement sobre les dinàmiques parentals després de les ruptures matrimonials i de 

fet.  

En aquest article ens hem plantejat els següents objectius:  

(a) Aportar un relat breu però comprensiu del debat actual sobre la custodia 

compartida integrant elements sociològics, jurídics i sociodemogràfics.  

(b) Mostrar evidències sobre l‟evolució recent a Catalunya de les ruptures d‟unió i 

sobre els acords presos de guarda i custodia en el cas de fills i filles comuns menors 

d‟edat, a partir de les microdades de les sentencies judicials.  

(c) Discutir les dades obtingudes i plantejar noves preguntes de recerca.  

L‟article s‟estructura seguint l‟ordre dels objectius citats. En la discussió final 

presentem noves preguntes per avançar en el coneixement del nostre objecte d‟estudi 

- les pràctiques parentals després de les ruptures d‟unió (de fet o matrimonials)- tot 

indicant que investigar sobre els usos residencials dels fills i filles és clau per conèixer 

la dinàmica real de la custodia compartida més enllà dels pactes escrits i de les 

sentencies judicials.  

2. L’estat de la qüestió i el nostre posicionament en el debat ètic i jurídic  

Aspectes polítics i legals  

Al primer decenni del segle XXI les relacions d‟intimitat entre sexes i entre generac ions 

a les societats occidentals mostren profundes transformacions. A Espanya, i 

especialment a Catalunya, els canvis s‟han accelerat i intensificat en els darrers trenta 

anys durant el procés de construcció d‟un estat democràtic -que ha suposat un 

increment notable de la individualització de drets i llibertats- i de desenvolupament 

econòmic. Catalunya, avui Comunitat Autònoma dins de l‟estat espanyol, participa del 

marc econòmic, polític i legislatiu estatal però té especificitats pròpies que han estat 

assenyalades en múltiples recerques socials, econòmiques, polítiques i culturals.  

Les pràctiques familiars estant canviant. Els canvis s‟estenen de manera que va 

quedant enrere el patró de família moderna de tall patriarcal construït al llarg dels 

segles XIX i XX. Les mutacions es manifesten en tres grans dimensions del sistema: 

(a) les legalitats i legitimitats; (b) la divisió sexual del treball de cura familiar i 

remunerat; i (c) les relacions de poder entre sexes i entre generacions. Al nostre 

entendre, la problemàtica de la responsabilitat parental i la custodia dels fills i filles 

després d‟una ruptura de parella es troba en la cruïlla de totes aquestes 
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transformacions: legalitats, usos dels temps de cura familiar o de treball remunerat 

entre dones i homes, i relacions de poder.  

El creixent procés d‟individualització de drets i llibertats que caracteritzen les societats 

occidentals democràtiques avançades ha plantejat el repte de com mantenir i reforçar 

l‟articulació entre individuació i vincle social, entre drets individuals i responsabilitats 

col·lectives. La figura jurídica de la custodia compartida (definida per primera vegada 

als EUA els anys setanta del segle passat) es pot considerar com un element nou de 

regulació de les transicions familiars després d‟una ruptura d‟unió a la cerca de fer 

compatibles els drets i llibertats individuals dels cònjuges i les seves responsabilitats 

parentals davant dels fills menors d‟edat. 

La dissolució legal del vincle matrimonial a Espanya i Catalunya va ser possible a l‟inici 

de la democràcia política, amb l‟anomenada primera Llei de Divorci (L 30/1981) que 

vint-i-cinc anys després va ser modificada amb la Llei 15/2005101. Aquesta va 

incorporar de manera explícita la figura legal de la custodia compartida, al costat de 

la modalitat de la custodia individual, tot i que la custodia compartida ja podia 

regular-se –i com és obvi practicar-se- si hi havia acord entre les parts. També cal tenir 

present que Catalunya disposa de competències legislatives pròpies en Dret de 

Família sobre la base de la seva tradició històrica normativa. Pel que fa a la cura dels 

fills i filles en la post ruptura, l‟1 de gener del 2011 ha entrat en vigor la norma que la 

regula específicament a Catalunya102, tal com veurem amb més detall més avall.  

Evidències sociològiques de la criança parental a Catalunya  

Des d‟un punt de vista sociològic cal situar les pràctiques de custodia en el postdivorci 

en el marc de les tendències actuals de criança, cura i educació de les filles i els fills. 

La recerca sociològica a Catalunya ens mostra que, en general, la pràctica de la 

criança compartida dels fills menors a la vida diària guanya lentament terreny a la 

modalitat convencional bàsicament d‟exclusiva materna i femenina. Hi ha canvis 

significatius encara que moderats: entre 3 i 4 de cada 10 llars amb fills o filles menors, 

el pare i la mare comparteixen la criança a la vida diària encara que no pas de manera 

simètrica pel que fa als temps de dedicació i el repartiment de les activitats de cura 

(Brullet 1996, 2009, 2011, 2012; Enquesta Panel 2001-2002 de la Fundació Jaume 

                                                   
101

 Llei estatal 30/1981, de 7 de juliol per la qual es modifica la regulació del matrimoni en el 
Codi Civil i es determina el procediment a seguir en les causes de nul·litat, separació i divorci. 
Llei estatal 15/2005, de 8 de juliol, per la qual es modifiquen el Codi Civil i la Llei de 
Enjudiciament Civil en matèria de separació i divorci.   
102

 Llei catalana 25/2010, del 29 de juliol, del Llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a 
la persona i la família. S‟hi explicita el principi de coresponsabilitat parental, plenament associat 
al de custodia compartida que en seria la seva expressió pràctica en cas de ruptura conjugal. 
Malgrat que en aquesta norma no es fa ús explícit dels termes “custodia compartida” , 
continuarem usant aquesta expressió en el que segueix fins que no fem els aclariments 
conceptuals oportuns.   
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Bofill; Brullet i Roca 2008; Enquesta de condicions de vida 2006). En general la mare 

hi dedica més temps i assumeix més càrregues de cura domèstica i educatives 

malgrat que la seva inserció en el mercat laboral tendeixi a ser equivalent en hores a 

les del pare (Enquesta d‟usos dels temps de 2002 i de 2011; Marí-Klose, Gómez-

Granell, Brullet, Escapa 2008; Brullet 2012a). Una enquesta recent sobre una mostra 

de 2.206 famílies espanyoles (inclosa Catalunya) amb fills fins als 10 anys (Marí-Klose, 

Vaquera i Argeseanu, 2012) obté alguns resultats significatius pel que ens ocupa: (1) 

El 69% d‟homes enquestats prefereix la criança compartida dels fills. (2) Un 7% 

practica la criança compartida al 50% amb la mare, (3) En un 23% de les famílies amb 

fills i filles menors de cinc anys, la mare havia deixa la feina remunerada per ocupar-

se‟n; el pare va deixar-la en el 4,8% de les famílies. (4) Un 25% dels homes opinava 

que la mare s‟havia d‟ocupar dels infants fins que anessin a l‟escola.  

A la vista d‟aquestes dades és de sentit comú pensar que després d‟una ruptura d‟unió 

amb fills comuns la custodia compartida es desitgi adoptar de comú acord quan hi ha 

hagut una pràctica prèvia de cura compartida a la vida diària i que cal tenir en 

compte que hi ha una gran variabilitat de situacions. I és raonable pensar que no es 

passarà fàcilment a assumir aquestes responsabilitats quan mai abans s‟han volgut o 

s‟han pogut tenir. Sobre la mateixa base de coneixement sociològic, també 

considerem absurd que per a poder parlar de criança compartida en un sentit jurídic 

s‟hagi d‟esperar a una “simetria total” entre ambdós progenitors, és a dir esperar que 

es generalitzi un repartiment al 50% en totes les activitats i temps dedicats als fills i 

filles. En general, el patró de les relacions de gènere en l‟àmbit familiar i social 

continua mostrant estructures de desigualtat, en diferent grau segons classe i grup 

social, contra les quals cal continuar lluitant. Ara bé, des del nostre punt de vista, les 

dades ens diuen que a la societat catalana està emergint un model de criança 

compartida que –malgrat les desigualtats estructurals i les relacions de poder 

desiguals- exemplifica les transformacions en curs de les identitats de gènere i de les 

relacions de poder en l‟àmbit familiar.  

Cal fer una aproximació realista a les situacions de vida de les famílies joves a 

Catalunya, diferenciant la representació ideal d‟una coresponsabilitat al 50% en el dia 

a dia, de les pràctiques possibles. En un sentit realista la custodia compartida portada 

a bon terme solament és possible avui en la mesura que les dues parts la volen i la 

poden organitzar a la vida diària. En aquest punt cal apuntar –encara que no ens hi 

podem aturar- que més enllà de les desigualtats socioeconòmiques i socioculturals i en 

les relacions de poder entre dones i homes, la vida diària de les famílies catalanes 

també està condicionada pels horaris extensos i la poca flexibilitat en l‟organització 

dels temps laborals i per una despesa pública a la cua dels països de la UE en el 
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suport a les famílies amb fills (Brullet 2012), ja abans de la crisi econòmica actual. És a 

dir, els factors de tipus estructural no faciliten el repartiment al 50% de la criança dels 

fills i filles ni abans ni després d‟una ruptura de parella (Brullet 2012b). 

Per tant, és de sentit comú pensar que després d‟una ruptura conjugal la custodia 

compartida no serà viable si un dels dos progenitors no la vol. Si en cas de desacord 

entre mare i pare s‟imposa a criteri del jutge és molt probable que aquesta decisió sigui 

una font constant de conflicte entre la ex-parella i una font directe de malestar pels 

fills/es. Mai, al nostre entendre, s‟hauria de sentenciar a favor d‟una custodia 

compartida si una de les parts no la vol. Amb més raó, encara, quan hi ha hagut 

maltracte continuat, abús sexual i/o violència, ja sigui cap a l‟altre de la parella i/o cap 

els fills/es, sovint per causa de violència masclista. En aquests casos, la norma 

espanyola i catalana explicita que cal excloure la possibilitat de custodia compartida 

però cal una sentència penal prèvia o indicis clars de la violència exercida.  

Sabem, per la literatura jurídica consultada, que dilucidar aquestes qüestions no 

sempre és fàcil, ni tan sols quan hi ha una ruptura d‟unió de mutu acord perquè en una 

situació de conflicte agut hi ha en joc molts elements emocionals difícils d‟objectivar a 

més d‟altres d‟ordre econòmic, patrimonial i residencial.  

La funció expressiva del dret i el debat sobre l‟excepcionalitat i/o preferència de la 

custodia compartida versus la custodia individual.  

Tanmateix, tornant a les situacions d‟ordre general, el sentit comú i el coneixement 

sociològic actual sobre les pràctiques de criança a Catalunya ens diuen que no és 

gens oportú que l‟exercici de la pràctica jurídica consideri la custodia compartida com 

a modalitat de custodia “preferent” quan la criança compartida és només una realitat 

emergent, amb una gran variabilitat de la intensitat del compromís en la criança de 

cada progenitor. També cal dir que des d‟un punt de vista del coneixement sociològic 

aquesta realitat emergent és molt significativa (que no majoritària) perquè marca futurs 

possibles: no és desitjable que cada vegada més les mares i els pares puguin 

compartir la cura, la criança i l‟educació de filles i fills?  

En aquest punt, cal fer esment del que s‟ha anomenat la “funció expressiva del dret” 

(Sunstein 1996; Alascio 2011) Fins a on el dret pot i ha de reflectir i/o empènyer les 

noves tendències i pràctiques socials? Fins a quin punt pot i/o ha de promoure el canvi 

social? I, pel que ens ocupa en particular ¿fins a quin punt un jutge o una jutgessa pot 

imposar una guarda i custodia compartida inicialment no desitjada per ambdós 

progenitors amb la finalitat o justificació de que cal empènyer la coresponsabilitat 

parental?  

En relació a aquest dilema: què està succeint en l‟aplicació de la llei en casos de 

divorci conflictiu? Segons la llei estatal de 2005, el jutge, en cas de no acord entre les 
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parts solament pot sentenciar a favor de la custodia compartida en situacions 

excepcionals sempre que sigui en interès superior del menor. A posteriori, algunes lleis 

autonòmiques103 - amb capacitat legislativa sobre les conseqüències del divorci, com 

també és el cas de Catalunya- han establert de manera expressa la custodia 

compartida com a modalitat “preferent” en qualsevol cas, passant a considerar la 

custodia individual com a “excepcional”. La puntualització és molt important perquè 

considerar la custodia compartida com a “preferent” aboca a la pràctica judicial a donar 

per suposat que a la majoria de les parelles en situació de ruptura “els és fàcil, si 

volen”, practicar la criança compartida a la vida diària, contradient així les evidències 

de la recerca sociològica i psicosocial sobre les pràctiques parentals de criança. Des 

del nostre punt de vista, és molt més oportú mantenir el criteri d‟excepcionalitat de la 

custodia compartida quan hi ha manca d‟acord entre les parts, que no pas considerar-

la com a modalitat “preferent” per a tothom.  

Orientacions del Tribunal Suprem i la necessitat de recerca científica  

Així és, en síntesi, com s‟ha anat gestant un debat molt eixut i agra entre col·lectius, 

entitats i associacions de dones, d‟homes, o mixtes, que es confronten entre si per 

defensar una o altra modalitat de criança –compartida o individual- o un o altre criteri 

associat –excepcional o preferent- en cas de litigi i manca d‟acord entre les parts104.  

Tanmateix, tal com analitza amb detall i conclou Alascio105 (2011), el Tribunal Suprem 

de l‟estat espanyol, després de revisar diferents sentències d‟instàncies inferiors, ha 

tendit a defensar que el jutge o la jutgessa sempre ha d’especificar de manera clara 

i raonada els motius de la decisió presa, ja sigui a favor de la custodia individual 

ja sigui a favor de la custodia compartida, perquè cada realitat familiar és 

diferent. Conducta que essent molt raonable no s‟ha complert adequadament en 

algunes sentencies que han derivat a conflictes molt greus entre la ex-parella en 

                                                   
103

 Aragó: Ley 2/2010, de 26 de mayo, de igualdad en las relaciones familiares ante la ruptura 
de la convivencia de los padres. València: Llei 5/2011, de relacions familiars dels fills i filles 
amb progenitors que no conviuen. Navarra Ley Foral 3/2011, de 17 de març, sobre custodia 
dels fills en cas de ruptura de la convivència dels pares.   
104

 Són especialment conegudes algunes associacions a favor del drets del pare que defensen 
a ultrança la custodia compartida (preferent) i que sovint actuen de manera agressiva cap a les 
seves ex-dones. Vegeu dues autores que, en canvi, han exposat bons arguments a una i altre 
posició del debat: Barea (2012), psicòloga i terapeuta feminista defensa l‟excepcionalitat de la 
custodia compartida en un text on revisa la recerca entorn de l‟experiència canadenca i nord-
americana. Maria Sanahuja, magistrada de l‟audiència provincial de Barcelona (2010), també 
feminista, defensa la custodia compartida com a preferent.   
105

 Alascio conclou: “El cas demostra que, en ocasions, l‟interès del menor es pot protegir 
igualment amb ambdues mesures, doncs queda constatat que, quan la custodia havia estat 
atorgada a la mare, l‟ampli i flexible règim de visites permetia que el menor tingués una 
correcta relació amb el pare. Això ho posa de manifest l‟informe del gabinet psicosocial que  [...] 
en el qual es diu que no hi ha circumstàncies que aconsellin el canvi de règim individual, però 
tampoc n‟hi ha que desaconsellin una custodia compartida. Podria dir-se, per tant, que tan 
beneficiosa era una mesura com l‟altre” (Alascio 2011:14)   
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perjudici dels fills i filles. La qual cosa ens sembla que és la línia realista que millor 

s‟ajusta a les realitats quotidianes complexes i diverses de les famílies actuals.  

En el camp jurídic, després de set anys d‟experiència acumulada en l‟aplicació de la 

norma algunes veus consideren arribat el moment de revisar la llei estatal de 2005 per 

tal d‟evitar interpretacions i sentències que van en contra del sentit més comú i en 

contra, finalment, del interès superior dels menors. Algunes veus també reclamen un 

major coneixement sociològic, sociodemogràfic i psicopedagògic de la pràctica de la 

custodia compartida en el dia a dia de les famílies perquè el millor coneixement 

científic facilitarà una millor lectura, orientació i interpretació dels conflictes actuals.  

En un futur desitjable, el nostre punt de vista personal és que seria bo estendre les 

bones pràctiques de la custodia compartida a la societat del segle XXI, en la mesura 

que es vagin compartint de manera més equitativa i quotidiana les responsabilitats 

de criança entre els progenitors. Apostem per avançar en l‟equitat entre dones i homes 

equilibrant les seves relacions de poder i autoritat en tots els àmbits de la vida 

humana, tant en l‟àmbit privat com en el públic, tant a escala individual com a escala 

institucional, econòmica i política. Cal, en aquest camí, crear les condicions materials 

de vida que permetin la transformació de les identitats de gènere en un sentit 

vertaderament democràtic i respectuós amb les llibertats i responsabilitats de dones i 

homes, d‟infants i persones en situació de dependència.  

3. Conceptes i evidències jurídiques en relació a la custodia compartida  

El concepte de custodia conjunta o compartida neix a EEUU ( joint custody), a finals de 

la dècada dels anys setanta del segle passat com a solució quan ambdós progenitors 

sol·licitaven la custòdia i reunien condicions parentals relativament similars. A Europa 

es comença a estendre a finals dels anys noranta, primer a Suècia i Noruega, i 

després a Dinamarca, Holanda i Alemanya i França (Gimeno i Ortí 2008). A Espanya i 

Catalunya, com ja hem avançat, la figura legal en el codi civil no arriba fins l‟any 2005.  

La figura jurídica de la custodia compartida permet diferenciar entre la ruptura de la 

parella conjugal i la ruptura de la parella parental, tal com va assenyalar Théry en el 

seu esplèndid informe Couple, Filiation et parenté aujourd‟hui (1998) sobre les 

transformacions familiars i el dret de família a França. La custodia compartida, quan 

s‟escau, permet considerar que encara que mare i pare ja no viuen junts, cap dels dos 

“s‟ha separat” del fill o filla menor d‟edat. També hem avançat que és una figura legal 

que dóna resposta a una tendència social emergent als països europeus (el pare 

disposat a tenir cura dels fills a la vida diària) no pas majoritària. En aquest sentit, 

Théry deixa ben clar que l‟interès major de l‟infant no sempre es resolt amb la custodia 

compartida; a vegades, es pot assegurar millor amb una custodia individual. També 

assenyala que a França la custodia compartida i la residència alternada és més 
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freqüent entre les classes mitjanes i professionals que no pas entre les classes 

populars, perquè els recursos econòmics condicionen la possibilitat de residència 

alternada dels infants en dues llars, tal com demana generalment la figura de la 

custodia compartida. En tot cas, vegem ara el curt trajecte de la custodia compartida a 

Catalunya i Espanya des del punt de vista legal.  

La custodia compartida a les lleis estatals del Divorci (31/1981, 15/2005)  

L‟aprovació de la primera llei de divorci (1981) a l‟Espanya post-franquista (hi hagué 

llei de divorci durant la II República entre 1931-1939) va significar una primera ruptura 

amb la idea de l‟amor per a tota la vida. El següent pas (nova llei del divorci de 2005) 

ha suposat l‟acceptació que la ruptura d‟una parella conjugal pot ser de mutu acord, 

sense necessitat d‟un “culpable”. I el tercer pas ha estat entendre que hi pot haver 

ruptura de la parella conjugal però mantenir, en relació als fills comuns, la parella 

parental. 

En efecte, el tercer pas s‟ha donat el 2005 amb l‟aprovació de dues noves lleis que van 

modificar de manera substancial el sistema matrimonial al conjunt de l‟estat espanyol. 

La Llei 13/2005, de 1 de juliol, va estendre el dret de matrimoni a les parelles 

homosexuals totalment equiparat al de les parelles heterosexuals. Dies després, la Llei 

15/2005, de 8 de juliol, va modificar el Codi Civil i la Llei d‟ Enjudiciament Civil en 

matèria de separació i divorci, va eliminar el requisit de separació judicial prèvia a la 

sol·licitud de divorci i va modificar les conseqüències de la ruptura matrimonial 

introduint de manera explícita la figura de la guàrdia i custodia compartida. Les 

relacions personals i econòmiques entre les parts i respecte dels fills, es decideixen en 

un conveni regulador. Els progenitors proposen la custodia compartida però és el 

jutge qui pondera la seva procedència amb les cauteles que estimi convenient, 

demanant Informe al Ministeri Fiscal, escoltant quan s‟escau al menor, i valorant tant 

les al·legacions de les parts com la relació dels pares entre sí i amb els seus fills. A 

més, pot, de manera excepcional, determinar la custodia compartida contra la voluntat 

d‟un dels progenitors, sempre sota determinades condicions. Aquests serien els  trets 

generals de la custodia compartida a la llei estatal. Vegem, però, amb més detall, les 

regulacions de la cura dels fills i filles després d‟una ruptura d‟unió matrimonial, a 

Catalunya  

El Codi Civil Català: El Llibre II relatiu a la Persona i la Família  

Catalunya disposa d‟un Codi Civil propi106 que respon a la tradició històrica legislativa i 

específica del seu territori. L‟1 de gener de 2011 va entrar en vigor el Llibre II del Codi 

                                                   
106

 Llei 29/2002, de 30 de desembre. Primera llei del Codi civil de Catalunya . Els llibres que 
componen aquest Codi, són sis. El primer s‟ocupa de les disposicions generals; el segon, de la 
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Civil Català sobre la Persona i la Família107 que, entre d‟altres aspectes, regula les 

conseqüències de la ruptura matrimonial pels menors d„edat. No introdueix de manera 

explícita (terminològica) la figura de la custodia compartida, però la incorpora amb 

d‟altres paraules. Algunes veus, estan considerant que la norma catalana també 

tendeix, encara que tampoc de manera explícita, a considerar el criteri preferent del 

jutge a favor de la custodia compartida, tal com ja s‟ha fet a València i Aragó.  

Cal esclarir d‟entrada algunes qüestions terminològiques. A Espanya, el Codi Civil 

manté la figura i els termes de pàtria potestat que és conjunta entre pare i mare des 

dels inicis de la democràcia, a la Llei estatal 11/1981, de 13 de maig (dos mesos 

abans de l‟aprovació de La llei de divorci 31/1981, de 7 de juliol). El reconeixement a la 

mare de drets que històricament havien estat assignats només al pare, va fer possible 

l‟exercici conjunt de la pàtria potestat després del divorci (Lathrop 2012). A la nova llei 

estatal 15/2005 es manté la mateixa figura i els mateixos termes. La pàtria potestat 

s‟entén com la responsabilitat parental compartida que solament es perd en cas de 

privació judicial expressa de la mateixa, ja sigui a un o a ambdós progenitors.  

En canvi, en el Llibre II del Codi Civil de Catalunya sobre la Persona i la Família s‟ha 

substituït l‟expressió pàtria potestat per la de responsabilitat parental (i també per 

potestat parental). També la responsabilitat parental legal és sempre compartida 

(coparentalitat i coresponsabilitat), tant en les unions com en les ruptures, siguin 

matrimonials o de fet (excepte si hi ha privació judicial). Així mateix, no apareix en tot 

el text legal els termes de custodia compartida, en una clara intenció d‟evitació. 

Sempre es parla de guarda i de les condicions dels pactes i sentències en qualsevol 

procés de ruptura d‟unió en què cal decidir sobre la cura dels fills menors d‟edat. En 

poques ocasions es parla de la guarda individual. Tendeix, per tant, a considerar que 

els pactes de mutu acord entre les parts (incloent la opinió dels menors quan s‟escau) i 

les sentències judicials han de estar d‟acord amb les situacions i condicions de vida 

afectiva i material de cadascun de la parella en ruptura dels fills i filles comuns.  

L’exercici de la guarda dels fills i filles després de la ruptura: el Pla de 

parentalitat a Catalunya  

En l‟art. 233-10 sobre l‟exercici de la guarda, es diu literalment: “1) La guarda s‟ha 

d‟exercir de la manera convinguda pels cònjuges en el pla de parentalitat. 2) L‟autoritat 

judicial, si no hi ha acord o si aquest no s‟ha aprovat, ha de determinar la manera 

                                                                                                                                                     
persona i la família; el tercer, de la persona jurídica; el quart, de les successions; el cinquè, dels 
drets reals, i el sisè, de les obligacions i els contractes. 
107

 Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona 
i la família. Es divideix en quatre títols: el títol I regula la persona física; el títol II, les institucions 
de protecció de la persona; el títol III, la família, i el títol IV, les altres relacions de convivència. 
parental, les unions estables de parella i les famílies reconstituïdes) i les relacions 
convivencials d‟ajuda mútua (títol 4rt).  
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d‟exercir la guarda, atenint-se al caràcter conjunt de les responsabilitats parentals, 

d‟acord amb l‟art 233-8.1. Tanmateix, l‟autoritat judicial pot disposar que la guarda 

s‟exerceixi de manera individual si convé més a l‟interès del fill. 3) La manera d‟exercir 

la guarda no altera el contingut de l‟obligació d‟aliments envers els fills comuns, si bé 

cal ponderar el temps de permanència dels menors amb cadascun dels progenitors i 

les despeses que cadascun d‟ells hagi assumit pagar directament. 4) L‟autoritat 

judicial, excepcionalment, pot encomanar la guarda als avis, a altres parents a 

persones pròximes o, si no hi...[etc.]”  

En el que segueix, ens atenem al que diu el preàmbul de la llei pel que fa a la cura 

dels fills i filles en cas de ruptura conjugal:  

La primera novetat és que tota proposta dels progenitors s'ha d'incorporar al procés 

judicial en forma de Pla de parentalitat, que és un instrument per a concretar la 

manera com ambdós pensen exercir les responsabilitats parentals, on es detallen 

els compromisos que assumeixen respecte a la guarda, la cura i l'educació dels fills. 

Sense imposar una modalitat concreta d'organització, encoratja els progenitors, tant si 

el procés és de mutu acord com si és contenciós, a organitzar per si mateixos i 

responsablement la cura dels fills de manera que han d'anticipar els criteris de 

resolució dels problemes més importants que els afectin. Es facilita la col·laboració 

entre els advocats de cadascuna de les parts i amb psicòlegs, psiquiatres, educadors i 

treballadors socials independents, perquè facin una intervenció focalitzada en els 

aspectes relacionats amb la ruptura abans de presentar la demanda. Es vol afavorir 

així la concreció dels acords, la transparència per a ambdues parts i el compliment 

dels compromisos assolits.  

La segona novetat és que s'abandona el principi general segons el qual el trencament 

de la convivència entre els progenitors significa automàticament que els fills s'han 

d'apartar d'un per a encomanar-los individualment a l'altre. Per contra, s'introdueix com 

a norma que la nul·litat, el divorci o la separació no alteren les responsabilitats dels 

progenitors envers els fills. En conseqüència, aquestes responsabilitats mantenen, 

després de la ruptura, el caràcter compartit i correspon a l'autoritat judicial determinar, 

si no hi ha acord sobre el pla de parentalitat o si aquest no s'ha aprovat, com s'han 

d'exercir les responsabilitats parentals i, en particular, la guarda del menor, atenint-se 

al caràcter conjunt d'aquestes i a l'interès superior del menor. I es proporciona una 

sèrie de criteris que s'han de ponderar conjuntament per a determinar el règim i la 

manera d'exercir la guarda.  

El missatge, segons s‟afirma al preàmbul de la llei, és el d'afavorir les fórmules de 

coparentalitat i la pràctica de la mediació, [...] però no s'oblida que les relacions 

familiars en la nostra societat mantenen encara un alt grau de masclisme. També s'ha 



Grup de treball: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

1768 

tingut en compte que el paper de la mare és qualitativament més necessari per als 

menors que el del pare quan les dinàmiques familiars han estat construïdes sobre 

models tradicionals, tant en la idiosincràsia de Catalunya com en la realitat d'altres 

cultures que s'han incorporat a la societat catalana. Per aquest motiu, es destaquen 

com a criteris per a determinar la guarda individual la vinculació especial dels fills amb 

un dels progenitors i la dedicació als fills que la mare o el pare hagin tingut abans de la 

ruptura.  

De manera més específica, en la línia de la Llei estatal 5/2008, del 24 d'abril, del dret 

de les dones a eradicar la violència masclista, s'exclou de tota participació en la 

guarda el progenitor contra el qual hi hagi sentència ferma o mentre hi hagi indicis 

fonamentats de violència familiar o masclista i s'estableix explícitament la supervisió de 

les relacions personals en situacions de risc.  

Finalment, es reconeix el caràcter privilegiat de les relacions dels menors amb l'entorn 

més proper, particularment amb els avis, àvies, germans i germanes, i s'estableix un 

procediment que fixa la manera en què, en cas de crisi matrimonial, es pot fer efectiu 

el dret de les i els menors a mantenir aquestes relacions personals.  

Val a dir que les legislacions anglosaxones tampoc estableixen el concepte de pàtria 

potestat (Gimeno i Ortí 2008). En canvi, diferencien entre custodia compartida física 

(Joint Physical Custody), i custodia compartida legal (Joint Legal Custody), essent el 

significat d‟aquesta darrera accepció pròxima a la de coresponsabilitat parental a 

Catalunya. A USA també es troba el concepte de Shared Custody per significar una 

cooperació al 50% entre els progenitors (Barea, 2012).  

L’atribució de l’ús l’habitatge familiar i el repartiment de les despeses dels fills i 

filles  

El Codi Civil espanyol regula que en el cas de la guarda i custodia individual, 

s‟atribueix al progenitor custodi l’habitatge familiar (art.96 CCivil espanyol), i el dret 

del menor a la percepció d‟una pensió alimentària del progenitor no custodi (art.93 

CCivil espanyol) En el cas de la custodia compartida s‟atendrà de manera preferent a 

allò que els cònjuges en via de ruptura estableixin en el conveni regulador. Però 

aquest és un precepte, segons Alascio (2011:5), que no deixa clar com procedir en cas 

de desacord, la qual cosa permet que es barregin qüestions patrimonials amb 

relacions personals.  

En canvi, en el llibre II del Codi Civil de Catalunya s‟hi expressa clarament (art.233-20) 

que l‟atribució de l‟habitatge es farà sempre al progenitor més necessitat –a més 

d‟altres criteris raonables- la qual cosa significa que tendeix a no identificar un tipus de 

guarda amb un ús determinat de l‟habitatge familiar, la qual cosa pot reduir els 

conflictes. A més, quan hi ha atribució d‟habitatge es contempla com a temporal 
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(Alascio 2011:21-22). En efecte, en el preàmbul de la llei catalana s‟exposa que cal 

valorar les circumstàncies de cada cas concret. Per això, es preveu que es pugui 

excloure l'atribució de l'ús de l'habitatge familiar si qui en seria beneficiari té mitjans 

suficients per a cobrir les seves necessitats i les dels fills, o bé si el qui l'ha de cedir pot 

assumir i garantir suficientment el pagament dels aliments als fills i la prestació que 

pugui correspondre al cònjuge en una quantia que permeti cobrir les necessitats 

d'habitatge d'aquest. Inversament, si malgrat correspondre a un cònjuge l'ús de 

l'habitatge per raó de la guarda dels fills és previsible que la necessitat d'aquest es 

perllongui després d'arribar els fills a la majoria d'edat, l'atribució de l'ús de l'habitatge 

familiar es pot fer inicialment per aquest concepte. En tot cas, l'atribució per raó de la 

necessitat és sempre temporal, sens perjudici que es puguin instar les pròrrogues que 

escaiguin.  

Pel que fa a les despeses dels fills i filles, la regulació estatal actual en el cas de 

custodia compartida és que cada progenitor aboni les despeses ordinàries generades 

en el seu període de custodia i que les despeses extraordinàries s‟assumeixin per 

meitats. Aquest sistema evita la fixació d‟una pensió d‟aliments. L‟inconvenient és que 

un dels progenitors esperi que sigui l‟altre el qui faci la despesa ordinària en roba o en 

material escolar. Alascio comenta que pel que fa a les despeses extraordinàries 

segurament convindria distribuir-les segons sigui la capacitat econòmica de cada 

progenitor, i fins i tot, potser també hauria de ser així en el cas de les despeses 

ordinàries (Alascio 2011: 21). Aquesta és la línia que segueix la nova llei catalana.  

4. La custodia compartida atorgada en les sentencies de divorci, separacions i 

nul·litats a Catalunya, a partir de la reforma de 2005  

Per analitzar l‟evolució i les característiques de la custòdia compartida a Catalunya, a 

partir de les sentències només tenim informació de les ruptures legals de les unions. 

Per tant, queden fora del nostre objecte d‟estudi els matrimonis amb fills que es 

trenquen però que no segueixen un procés judicial, i totes les ruptures de parelles de 

fet amb fills que, encara que passin pels jutjats de família, no formen part de les 

estadístiques que confegeix l‟INE, i que de moment només es poden captar a partir 

d‟enquestes específiques amb informació sobre les històries de les unions.  

Les dades de les sentencies sobre custòdia compartida fan referència a les ruptures 

amb fills menors de 18 anys, sense distingir l‟edat dels fills/es, perquè els butlletins 

estadístics no registren aquesta dada, i perquè quan hi ha fills majors, encara que 

siguin econòmicament dependents, no es dicta sentencia respecte a la custòdia.  

Per tant, tal com hem avançat a l‟inici, la fotografia estadística que oferim aquí de les 

sentències haurà de ser completada amb altres recerques fetes a partir d‟altres fonts 

que recullin les ruptures de les unions amb fills en tot el seu univers més ampli.  
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Catalunya: del mutu acord a la custòdia compartida?  

Catalunya, des que disposem d‟informació al respecte (a partir de 1996108) s‟ha 

caracteritzat, en el context de l‟estat espanyol, per una major presència de demandes 

de divorci presentades de mutu acord que en la resta d‟Espanya, raó per la qual 

podem esperar també més sentencies consensuades, i potser també un pes més gran 

de custodies compartides. Per bé que un dels punts cabdals per a donar-la, al nostre 

entendre, és que ja abans de la ruptura de la unió la cura dels infants fos compartida 

entre el pare i la mare encara que no ho fos de manera simètrica, tal com hem vingut 

justificant en les pàgines anteriors. Aquest és un principi que des dels anys 1970 es té 

en compte en la majoria dels tribunals dels països capdavanters en la custòdia 

compartida (Canada, Estats Units d‟Amèrica) i també, més recentment, a casa nostra. 

En el Codi Català, en el seu art. 233-11-1, que ofereix els criteris per a l‟atribució de la 

guarda del fills/es menors, en l‟apartat d) queda recollit aquest condicionant de la 

següent manera: “El temps que cada un dels progenitors havia dedicat a l‟atenció dels 

fills abans de la ruptura i les tasques que efectivament exercia per procurar-los-hi 

benestar”.  

En aquest apartat presentarem algunes dades en relació a la important evolució 

creixent de la custòdia compartida atorgada en les sentencies en el curt període de 

cinc anys pel que disposem de les microdades: a l‟any 2011, en una de cada cinc 

ruptures legals de matrimonis amb fills menors de 18 anys, la custòdia es concedeix 

de forma conjunta a la mare i al pare (un 20% en front a l‟11% de 2007).  

Evolució dels divorcis i les separacions a Catalunya (1981-2011)  

A Catalunya des de l'aprovació de la llei de divorci de 1981, es va produir un fort 

augment en les ruptures matrimonials per ambdues vies: separacions i divorcis. Des 

dels inicis de la dècada de 1980 fins a la Reforma de la Llei de 2005 la proporció dels 

matrimonis dissolts que van acabar en un divorci va ser del 40%. Quan la separació va 

deixar de ser un tràmit obligatori a partir de l'any 2005 es va detectar un simultani 

augment en els divorcis i un descens en les separacions. No obstant això, des de 2009 

el nombre de divorcis s'ha estabilitzat, i les separacions segueixen en declivi. En la 

Taula 1 de l‟Annex109 consten els resultats per a Catalunya.  

Divorcis i matrimonis  

Per poder posar aquestes tendències en perspectiva amb la resta de l'estat el Gràfic 1 

mostra la ràtio de les separacions i divorcis per 100 matrimonis. Tal com es pot 

observar en el Gràfic 1 la ràtio de les separacions i divorcis per 100 matrimonis a 

                                                   
108

 A 1996 s‟implementa el butlletí estadístic en els jutjats, perquè abans només teníem les 
dades agregades publicades en la Memòria Anual del Consell General del Poder Judicial pel 
conjunt de l‟Espanya. 
109

 Per raons d‟espai totes les taules i gràfics es presenten al final del text en un Annex.  
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Catalunya des de 1998 sempre ha estat superior que a la resta de l'estat, però a partir 

de la reforma de la Llei de 2005 la diferència ha disminuït gradualment, malgrat que es 

manté la tendència convergent a les separacions. En 2011 van haver-hi 72 divorcis per 

100 matrimonis a Catalunya enfront de 62 en la resta de l'estat, però solament 4 i 

escaig separacions en tots dos. Tot i que el numerador (separacions i divorcis) s‟ha 

mantingut bastant constant des de la legalització del divorci fins a 2008 –moment a 

partir del qual hi ha una sotragada a la baixa prou notable- en tots dos territoris, des de 

2004 el nombre anual de parelles que contreuen matrimoni ha descendit 

substancialment (a Catalunya de 33.460 a 25.747 el 2011, i un descens relatiu similar 

en la resta de l'estat) (INE 2012).  

Malgrat que Catalunya segueix tenint més dissolucions matrimonials per matrimonis 

que la mitjana d‟Espanya, el pes dels seus divorcis en el total de l'estat ha disminuït en 

quasi dos punts percentuals (Taula 2); la qual cosa ha de ser interpretada com una 

tendència creixent dels divorci en certes comunitats de la resta de l‟estat on el nombre 

de divorcis a principis de període era molt i molt petit (per exemple, Castilla La Manxa). 

Val a dir però, que la sotragada que hem vist per Catalunya i Espanya, és visible per a 

totes les comunitats: en totes elles sense excepció, els divorcis i separacions 

sumades, a 2011, són inferior que les que es van produir a 2004. I aquí que podem 

suposar l‟efecte de la crisi en disminuir el nombre de parelles biactives, que converteix 

en indivorciables a parelles no felices; d‟altres es divorcien fent arranjaments de 

pensions i custòdies que ens plantegen dubtes d‟interpretació i, per tant, ens 

interpel·len en la nostra activitat investigadora.  

Taula 1. Matrimonis i dissolucions matrimonials en Catalunya. 1998-2011.  

Gràfic 1. Separacions i divorcis per 100 casaments. Catalunya i la resta de l‟Estat. 
1998-2011.  
Taula 2 Nul·litats, separacions i divorcis per Comunitats Autònomes. 2001-2011  
Ruptures matrimonials amb fills  

 
A Catalunya l‟any 2011, un 44,0% d‟aquests divorcis, separacions i nul·litats no tenien 

fills, un percentatge un xic més alt que al conjunt d‟Espanya, on el pes del divorcis 

sense fills és del 42,8%. A Catalunya els que tenien només fills menors van ser un 

48,8% (9.632), mentre un grup reduït (3,0% ) tenien fills majors econòmicament 

dependents, o bé fills menors i fills majors dependents (4,2%). Al conjunt d‟Espanya el 

2011, casi la mateixa proporció, el 48,4%, tenien només fills menors d‟edat. No 

obstant, el 3,9% son només fills majors d‟edat econòmicament dependents i el 4,9% 

fills menors d‟edat i majors dependents, en ambdós casos gairebé 1% més que a 

Catalunya (INE 2012).  

Evolució de la custodia compartida (2007-2011)  
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Per poder analitzar amb més detall les característiques de les sentències en relació 

amb la custòdia dels fills utilitzem les microdades pel període 2007-2010 (y les dades 

publicades a la web de l‟INE pel 2011). Les adquirim de l'INE però provenen dels 

Butlletins Estadístics de sentències de separació, divorci i nul·litat, emplenats en els 

jutjats, els quals sabem que abasten aproximadament el 70% de les sentències. Per 

tal que les xifres quadrin amb el total de les sentències que es van dictar s'ha aplicat 

un factor de ponderació (proporcionat per l'INE).  

Tal com s'esperava, perquè així ho podem comprovar a partir de les dades procedents 

d‟enquestes sobre la composició de les llars, i perquè aquesta era la pràctica habitual 

abans de la reforma de 2005, en ambdós casos, a Catalunya i la resta de l‟Estat, la 

gran majoria de les custodies s‟atorguen a la mare. La proporció és més alta a la resta 

de l‟estat (84 %) que a Catalunya (73 %) (xifres del 2011), i aquesta diferencia ha 

augmentat des de 2007, pel pes major i creixent de la guarda compartida a Catalunya 

fins a 2011: entre 2007 i 2011 passa de 11,7% a 20,6% a 2011, mentre que a la resta 

de l‟estat el mateix any de 2011 era tan sols del 10,5% (versus 9,3 a 2007).  

Taula 3. Dissolució de matrimonis segons la custodia atorgada (%). 2007-2011. 
Catalunya i la resta del Estat Espanyol.  
 

No ni ha diferencies entre Catalunya i la resta de l‟Estat pel que fa al pes de la guarda 

individual atribuïda solament al pare o la concedida a altres persones, que de tota 

manera és molt minoritària (Taula 3).  

Per Comunitats Autònomes, la custodia compartida no només és més freqüent a 

Catalunya, sinó també als altres Països Catalans (Catalunya, Balears i València)110, 

Aragó, Astúries i al País Basc (dades per 2011). Una part d‟aques tes diferencies es 

pot explicar per les iniciatives legislatives promogudes en aquestes comunitats (al 

menys a Aragó, i al País Valencià) per afavorir la custodia compartida o la guarda 

conjunta encara que amb matisos i finalitats no sempre coincidents. De fet, sense 

comptar amb les CCAA on el català no és una llegua cooficial, la tendència minoritària 

a la custodia compartida ha sigut més aviat estable en comptes de a l„alça (Gràfic 2).  

Gràfic 2. Custodia compartida als Països Catalans, Aragó i la resta de l‟Estat. 2007-

2011.  
 
Nombre de fills  

Els més afectats pel procés de divorci són els fills, encara que les sentències que 

determinen la custòdia dels fills només fa referència als que són menors d'edat. Tal 

com es pot observar en el Gràfic 3 en el període 2007-10 a Catalunya de les 

sentències de ruptures matrimonials amb fills/es menors es va sentenciar la guarda 

                                                   
110

 Sobre dades referents a les transformacions familiars als Països Catalans a l‟estat espanyol 
podeu consultar (Cardús 1996), i Brullet (2008a ). 
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compartida en el 53,5% dels casos on hi havia un sol fill menor, en el 41,4% quan n‟hi 

havia dos i en el 5,0% quan eren tres o més fills menors. Segons els butlletins 

estadístics de les sentències, la custòdia compartida va ser atorgada, amb major 

freqüència als matrimonis amb dos fills, encara que les diferències no son gaire grans. 

És de destacar que quan la custòdia dels fills s‟atorga al pare és més probable que es 

tracti d'un fill únic en comparació dels altres dos tipus de custòdia. Entre Catalunya i la 

resta de l'Estat no hi ha diferències destacables en aquest sentit.  

Gràfic 3. Tipus de custodia segons el número de fills menors  

Durada del procés  

 

La durada del procés judicial fins a la sentencia també és un factor que pot influir en a 

qui s‟adjudica la custodia. En general, en les ruptures més conflictives el procés sol ser 

més llarg i, de fet, en els casos que es dóna la custòdia al pare és quan el procés ha 

durat més (una mitjana de 7 mesos). En canvi, la custòdia compartida, sovint l'opció 

preferida per tots dos cònjuges, sol durar uns dos mesos menys, això és uns 5 mesos. 

A Catalunya la durada del procés fins a la sentència és com a mitjana més curta 

(menys d'un mes amb independència del tipus de custòdia) que en la resta de l'estat, 

d‟acord amb la tendència a una major taxa de ruptures de mutu acord (Gràfic 4).  

 
Gràfic 4. Duració del procés judicial segon tipus de la custodia  
 
Qui posa la demanda: Per mutu acord o unilateral?  

Tal com hem vist abans, en ambdós casos, a Catalunya i a la resta de l‟estat la gran 

majoria de les custodies s‟atorguen a les mares, encara que a Catalunya aquesta és 

menys freqüent (menys de 10 punts percentuals). Es troben diferencies geogràfiques 

semblants quan s‟analitzen les tres possibles formes de presentar la demanda: a 

iniciativa de la mare, del pare o d‟ambdós cònjuges (Gràfic 5a).  

Tal com els resultats demostren, si la dona presenta demanda de separació, la 

probabilitat de que li donin la custodia només a ella és casi del 90% en el cas de la 

resta del estat (un 3% menys a Catalunya) i un 10% més per ambdós territoris quan ha 

estat el pare qui ha posat la demanda. Respecte a la custodia compartida, és més 

probable que en la sentencia s‟atorgui la custodia compartida si van demanar la 

separació de mutu acord, sobretot a Catalunya (17% versus 12% a la resta del Estat) i 

menys probable si qui va posar la demanda era la mare. També es pot observar que 

mentre que la custodia va ser atorgada al pare en menys que 5%, en el cas que fos ell 

qui ho demandava, la proporció era el doble. També es pot analitzar a l‟inrevés. És a 

dir, quan la sentencia dicta la custodia compartida és mes probable que ambdós 
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cònjuges hagin presentat la demanda de divorci o separació (59% a Catalunya i 54% a 

la resta del Estat) (Gràfic 5b).  

Gràfic 5a Custòdia segons demandant (mitjana 2007-10)  

Gràfic 5b Demandant segons la custòdia atorgada (mitjana 2007-10)  

 
Tal com hem mostrat anteriorment, la separació és una forma de dissolució 

matrimonial cada vegada menys freqüent: ja no arriba als 6% del total. La majoria 

d‟aquestes (tres quartes parts) són de mutu acord a Catalunya. També els divorcis 

consensuats són més freqüents que els no consensuats. No obstant això, hi ha una 

clara relació entre el tipus de sentència i el tipus de custòdia: en el període 2007-10 

entre els que van obtenir la custòdia compartida en un 76% la sentència era 

consensuada; mentre que va ser consensuada “només” en un 52% i 65% de les 

custòdies individuals atorgades al pare o a la mare, respectivament. No obstant això, 

aquesta proporció és major de la que va ser registrada per al conjunt de l'estat 

(respectivament, 68%, 44% i 56%). En canvi, a Catalunya encara que només un 5% 

de les custòdies s'atorguen al pare, 40% d'aquests casos provenen de divorcis no 

consensuats (49% en la resta de l'estat).  

Sentencies: consensuades o contencioses?  

En efecte, les sentències consensuades de divorcis i les separacions de mutu acord 

tenen més probabilitat d‟atorgar custòdia compartida, que no pas quan hi ha una 

sentència no consensuada (uns 12% versus menys del 6% en 2010). A més, aquesta 

diferència ha augmentat des de 2007 (Figura b). D'altra banda, en el 2010 el tipus de 

ruptura (divorci o separació) no tenia cap relació amb el tipus de custòdia (Taula 4)  

Gráfico 6a Custòdia segons el tipus de sentencia  

Gráfico 6b. Proporció custodia compartida vs. tipus de sentencia  
Tabla 4. Tipus de ruptura segons custodia  
 
Pensions: compensatòria i d‟aliments  

Una altra informació de la que disposem del butlletins estadístics de les sentències és 

sobre l'existència de pagaments de pensions compensatòries i pensions alimentàries 

per als fills.  

Pel que fa a la primera, la pensió compensatòria, la funció de la qual és corregir les 

diferències en el nivell de vida com a conseqüència de la ruptura d'unió, és molt poc 

freqüent (no consta informació sobre ella en 88% dels casos en mitjana 2007-2010). 

En el període observat és l'ex marit qui ha de pagar aquesta pensió no solament si és 

la mare  
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qui tenia la custòdia dels fills/es, sinó també en el cas de custòdia compartida en 92% 

dels casos, i en el 43% dels casos quan ell mateix tenia la custòdia (Gràfic 7).  

Pel que fa la pensió alimentària (Gràfic 8) es pot observar que en al voltant de 90% 

dels casos és el pare qui la paga (2007-10). A més, en un 82% dels casos les 

pensions alimentàries van ser pagades pel pare si la mare tenia la custòdia, però 

també en cas de custòdia compartida el pare paga la pensió en el 45% dels casos, 3% 

les mares i 52% tots dos. Les dades no permeten esbrinar per què hi ha aquesta 

discordança, però podem formular tres hipòtesis plausibles: 1) La primera és que en 

alguns casos l‟acord de “compartida” fa referència –en la percepció real i pràctica de 

les parts- a compartir el poder de decisió (responsabilitat legal), però res més. 2) La 

segona, és que malgrat tenir legalment la compartida la distribució dels temps i de les 

responsabilitats no és equitativa entre els dos cònjuges; és a dir que, per exemple, se 

segueix el model que els fills i filles passen un cap de setmana altern i un dia entre 

setmana amb el progenitor no resident, i d‟aquí la pensió per compensar la bretxa en 

temps de cura. 3) Per últim, la tercera és que malgrat que hi hagi un repartiment més o 

menys equitatiu del temps de cura, hi ha poders adquisitius francament 

descompensats entre el pare i la mare, a favor del primer, i per això és a ell a qui li 

pertoca pagar una pensió d‟aliments, de la qual per cert, no en sabem la quantia.  

Es pot destacar, no obstant això, que entre 2009 i 2010 la proporció de les vegades 

que ambdós progenitors paguen va augmentar substancialment (Gràfic 9) a Catalunya 

i a Espanya.  

Gráfico 7. Custodia según pensión compensatoria.  
Gráfico 8. Custodia según pensión alimentaria  
Custòdia compartida i característiques dels cònjuges i del matrimoni  

 
L'edat al matrimoni guarda alguna clara relació amb la custodia compartida? El que 

trobem és que tant a Catalunya com a Espanya, entre 2017 i 2010 s‟han elevat les 

edats al matrimoni d‟ambdós cònjuges, tal com els estudis sobre les tendències 

recents de la nupcialitat han assenyalat. Després, que a Catalunya, l‟edat tan del pare 

com de la mare és més elevada en cas de custòdia compartida, que quan s‟atorga a la 

mare, i en aquesta darrera més que quan es dóna al pare. Per tant, potser són els 

homes pares que es casen més joves i tenen menys recursos econòmics aquells que 

més combaten i aconsegueixen  
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la custòdia individual dels seus fills i filles, enfront d‟esposes també molt joves i amb 

pocs recursos econòmics propis.  

Gràfic 9 L‟edat mitjana de la mare al matrimoni segons tipus de custòdia  
Gràfic 10 L‟edat mitjana del pare al matrimoni segons tipus de custòdia  
 

Per altra banda, la diferència d'edat entre els cònjuges s‟ha pres a vegades com a 

indicador de les relacions de poder dins la parella, i aquí podríem fer la hipòtesi que 

com més propers en edat són els pares més responsabilitats parentals compartides. 

Els resultats però no aboquen cap evidència al respecte.  

 
Taula 5. Custòdia segons la diferència d‟edat* entre els cònjuges (% del total). 2007 i 

2010  
 
I finalment, com que no tenim informació de l‟edat dels infants, introduir la durada del 

matrimoni (com a proxi de l'edat dels fills), ens permet veure que a major durada del 

matrimoni (de 12 a 20 anys), o sigui, com més grans són els fills i filles, més probable 

és que s‟atorgui la custodia compartida, d‟acord, també a la major taxa de custodia 

compartida entre parelles amb fills menors d‟edat més avançada.  

Gràfic 11 La durada del matrimoni segons el tipus de custòdia  

5. Discussió.  

La custodia o compartida: un “concepte en construcció” per a significar unes 

pràctiques en construcció  

Alguns autors/res consideren que l‟anomenada custodia compartida per significar les 

coresponsabilitat legal de mare i pare en les seves obligacions cap els fills dóna lloc a 

confusió entre el que seria la responsabilitat legal i la responsabilitat de la seva cura en 

el dia a dia. Distinció que ja es fa en els països anglosaxons. Altres veus consideren 

més adequat el terme de guarda “alternativa” o “alternada”, ja que els progenitors 

deixen de viure junts.  

Nosaltres considerem que amb el temps caldrà afinar els adjectius segons la dimensió 

de la responsabilitat que s‟estigui dirimint. Si fem esment al tipus de modalitat 

residencial dels fills i filles després de la ruptura conjugal probablement el millor seria 

parlar de responsabilitat conjunta amb residència alternada. Tal com exposa en detall 

Sariego Morillo (2011), a Espanya advocats i mediadors familiars estan proposant 

múltiples variants de residència alternada en els acords de custodia compartida. A 

més, pel que fa a la custodia individual la casuística residencial dels fills i filles també 

pot ser molt variable segons que els períodes regulars de visita del o al progenitor no 

resident o no custodi. Altres països contemplen l‟obligació de pactes transparents en la 

residència i pràctiques mínimes d‟alternància residencial per a poder pactar un o altre 

tipus de responsabilitat legal i pràctica.  
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En canvi, si pensem de manera específica en la cura, la criança i l‟educació dels 

infants i adolescents és millor la idea de “criança o cura compartida” que no pas 

alternada. El concepte de criança o cura compartida es pot associar més fàcilment 

amb la idea de coresponsabilitat i coparentalitat, és a dir, amb els pactes que mare i 

pare han d‟establir en el Pla de parentalitat respecte d‟alguns criteris i pràctiques 

educatives que cal negociar i renegociar entre la mare i el pare segons sigui l‟etapa de 

creixement dels fills i filles. Cal dir, per altra banda, amb una disposició a veure la 

guarda de manera realista, no és raonable esperar pràctiques i valors educatius 

idèntics en el post-divorci, com tampoc és raonable esperar-ho en el comú de les 

famílies actuals, perquè el procés d‟individualització ha significat l‟entrada dins les llars 

(a diferents ritmes e intensitat) de la negociació i el pacte, no només entre la parella 

(en afers de parella) sinó també en les relacions d‟aquesta amb els fills i filles.  

Per tant, estem construint conceptes per expressar fenòmens dinàmics que tot just 

comencen a ser nombrats. Necessitem donar nom a les noves pràctiques parentals 

emergents, no pas negar-les ni sobredimensional-les, i tenir present que coexisteixen 

amb velles maneres de fer i pensar sobre les relacions entre sexes i entre 

generacions. D‟aquí les dificultats per nombrar les realitats familiars en tota la seva 

complexitat i diversitat actual111.  

En efecte, en els debats socials a Catalunya i Espanya –també en els científics- 

encara són poc clars molts conceptes de nou ús: “família monoparental” es confon 

amb “llar monoparental”; s‟adjectiva de “monomarental” la llar o família monoparental 

encapçalada per la mare, confonent el concepte de parentalitat amb el de paternitat (i 

volent significar la major presència de llars encapçalades només per la mare). O es fa 

un ús del tot erroni de l‟expressió “família homosexual” per parlar de “família 

homoparental” sense adonar-se que amb la primera expressió es dota al conjunt del 

grup familiar d‟una característica sexual que solament ho és de la parella parental (ni 

fills i filles, ni avis ni àvies, ni oncles ni tietes acostumen a ser homosexuals!) Només la 

crítica raonada entre científics i científiques socials anirà situant en el llenguatge comú 

la terminologia més adequada per significar les dinàmiques familiars al segle XXI.  

La guarda conjunta o compartida: augmenta en resposta a una major disposició 

de pare i mare, o respon a altres raons? Quines?  

El divorci de mutu acord reflecteix l‟augment de la individualització de les relacions 

entre dues persones adultes que si bé van decidir casar-se en ús de la seva llibertat, 

també poden decidir dissoldre el matrimoni. Així, l‟augment a Catalunya del divorci de 

mutu acord, també crea noves condicions de possibilitat per a que la parella en procés 

                                                   
111

 Vegeu una proposta de noves terminologies i definicions al capítol “Com nombrar les noves 
formes familiars” a Brullet, 2010. 
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de ruptura arribi també a acords per assumir les responsabilitats parentals pròpies. És 

raonable pensar que en un futur el nombre d‟acords a favor d‟una criança compartida 

dels fills menors augmenti, perquè hi ha més pràctiques compartides abans de la 

ruptura. Afavoreixen aquesta tendència la major autonomia econòmica de les dones 

derivada de la seva inserció laboral i les noves “masculinitats” associades a un perfil 

més expressiu de les funcions paternes. Tot plegat, ha modificat els temps i la 

distribució de les tasques de cura i domèstiques en les llars joves de parelles amb fills 

menors d‟edat, malgrat que, com s‟ha dit més amunt, el repartiment encara acostuma 

a no ser equitatiu i simètric en temps i dedicació. També cal dir que la crisi econòmica 

actual és profunda a Catalunya i a la resta d‟Espanya, i seria previsible una aturada (i 

fins i tot regressió) del procés de canvi en les pràctiques parentals.  

Ara bé, en plena crisi, a Catalunya entre 2007 i 2011 hi ha hagut una reducció del 23% 

en el nombre conjunt de divorcis i separacions; la reducció dels casos en els que hi 

havia fills menors van ser del mateix ordre; mentre que la incidència de la custòdia o 

guarda compartida pràcticament es va doblar. 

 

Aquest increment tan notable de les sentencies amb guarda compartida entre ambdós 

progenitors en un lapsus de temps tant curt (5 anys) no es pot atribuir a un canvi 

sobtat de comportament dels rols parentals en la societat catalana. Si ens atenem a 

l‟existència a Catalunya d‟entre 3 i 4 llars de famílies joves de cada 10, que mostren 

disposició pràctica a compartir la criança en el dia a dia (encara que no pas de manera 

simètrica) és pot fer la hipòtesi que la gran majoria d‟atribucions recents de custodia 

compartida ha estat resultat del canvi de la cultura i pràctica jurídica que ha permès 

emergir una realitat abans ignorada, sense obviar la influència del context de la crisi 

actual sobre les condicions econòmiques d‟un dels progenitors (presumiblement el 

pare) que el porten a demanar la compartida sense que en la pràctica estigui realment 

disposat a compartir amb l‟altre cònjuge les responsabilitats parentals. La norma 

anterior, fins al 2005, d‟atribuir sense qüestionar-se gairebé res, la custodia individual a 

la mare responia més a la tradició de la pràctica jurídica que no pas a la disposició 

creixent d‟una franja de població d‟homes adults joves a pactar una guarda compartida 
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després de la ruptura (no només a la cerca del benefici econòmic particular que en la 

pràctica també es dona). 

Probablement, ara els tribunals catalans d‟acord amb la nova legislació, i respectant el 

principi bàsic de protecció dels menors, s‟adeqüen millor a les pràctiques de 

maternatge i paternatge compartit durant el matrimoni o la unió de fet (ara les ruptures 

de fet també poden pactar plans de parentalitat compartida davant l‟autoritat judicial), 

frenant així la tendència d‟atorgar de forma majoritària la custòdia legal a les mares, 

amb un esperit paternalista, per considerar que només elles es poden fer càrrec de la 

cura dels infants.  

Caldria esbrinar també, en quina mesura l‟augment de l‟atribució legal de la guarda 

compartida respon a més casos en que el jutge o la jutgessa ha recorregut a 

l‟excepcionalitat de la custòdia compartida (que després ha estat esmenada a Aragó i  

València a favor de la “preferència”; tendència que algunes veus també veuen en la 

norma catalana en vigor des de primers de 2011). Com hem avançat, aquesta darrera 

pràctica ha estat àmpliament criticada perquè imposar la guàrdia i custodia compartida 

sense que els dos progenitors hi estiguin d‟acord, no pot pas ser el més convenient 

pels menors, i perquè s‟argumenta que aquesta pot ser més perjudicial que 

beneficiosa per la mare i els fills quan darrera hi ha conflictes de violència de gènere, 

que la custòdia compartida pot agreujar (Barea, 2012; Pincontó, Teresa (ed.), 2012). 

Ara bé, a partir de les dades de les sentències analitzades, la hipòtesi sobre l‟augment 

de sentencies amb custodia compartida per causa de considerar-la “preferent” sembla 

poc plausible en el cas de Catalunya, si tenim en compte que una part important de les 

custodies compartides provenen de demandes presentades de mutu acord (60%), i 

corresponen a sentencies no contencioses (76%); per bé que no es pot descartar del 

tot, perquè ens caldrien més detalls respecte del 24% de les sentencies que van ser 

no consensuades.  

De forma complementària, i com hem apuntat més amunt, l‟augment de la guarda i 

custòdia compartida pot venir forçada per les condicions econòmiques d‟algun del 

progenitors, que malgrat no haver practicat la criança compartida a la vida diària 

durant el matrimoni, en el moment de la ruptura demanen la compartida per evitar així 

haver de pagar una pensió d‟aliments, o obtenir-ne una de més reduïda. No oblidem 

que durant el període estudiat (2007-2011) arranca la crisi econòmica que encara dura 

avui i que ha comportat la destrucció de centenars de milers de llocs de treball amb un 

impacte de gran intensitat en les vides de les famílies joves amb fills menors d‟edat 

(l‟atur els està afectant molt més que mai, que abans en cap crisi econòmica).  

Vistes aquestes consideracions e hipòtesis, també és lògic preguntar-se quina relació 

hi ha entre la guarda compartida sobre el paper legal (sentència) i la seva pràctica. 
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Des de la perspectiva de la vida quotidiana dels fills/es, que en teoria es desenvolupa 

en diferents llars, se‟ns plantegen un seguit de preguntes, per a les quals assagem 

algunes primeres respostes:  

1) Quina relació hi ha entre abans i el després de la ruptura pel que fa al el temps que 

cada progenitor dedica als seus fills i filles? Hi ha alguna manera de saber-ho? Quina 

és la distribució de temps dels fills i filles entre les residències del pare i la mare quan 

hi ha guarda individual? i quan és compartida?  

A partir de les estadístiques de les sentencies no ho podem saber. El que sí sabem és 

que a Catalunya, només fa un parell d‟anys que els cònjuges com a pas previ de la 

sentència han d‟elaborar un pla de parentalitat on queden registrats tots aquests 

detalls. Ara, ambdós membres de la parella progenitora hauran de concretar com 

pensen exercir les responsabilitats parentals, indicant el domicili del menor, les 

tasques del menor de les quals es farà responsable, el règim de visites amb l'altre 

progenitor, la distribució del període de vacances, la distribució de la càrrega 

econòmica, etc. Tal com hem avançat, l‟objectiu és afavorir la concreció d'acords, la 

transparència per a ambdues parts i el compliment dels compromisos aconseguits. Pel 

que fa a l'atribució de l'ús de l'habitatge a Catalunya s‟ha introduït un canvi notable, tal 

com hem comentat més amunt, que acaba amb l'obligació d'atorgar l'ús de l'habitatge 

conjugal al progenitor que té la guarda individual. Es valora la capacitat econòmica de 

cada progenitor, per la qual cosa excepcionalment es pot atorgar l'ús de l'habitatge al 

cònjuge que no tingui la guarda del menor, sempre que l'altre disposi dels mitjans 

suficients per trobar un nou domicili. En el supòsit de guarda compartida, els 

progenitors també podran acordar la distribució de l'ús de l‟habitatge familiar abans de 

la ruptura, per períodes determinats. Per tant, esperem que en uns anys, es pugui fer 

un seguiment sociològic, sociodemogràfic i psicopedagògic més acurat de les 

tendències generals en les pràctiques pactades a Catalunya i de la seva evolució en la 

mesura que creixin els fills i filles. 

2) És possible que tot i tenir guarda compartida, la distribució del temps entre ambdós 

progenitors sigui menys equitativa que en un cas de custòdia individual però amb un 

ampli regim de visites i pernoctacions, per part del no resident en la llar prioritària del o 

la menor?  

Pensem que sí. De fet, quan es sentencia una custòdia individual s‟acorda un règim de 

visites. Però en el cas de la compartida fins que no es va introduir a principis de 2011 

l‟acord del pla de parentalitat, al que acabem de fer esment, el pacte específic sobre 

els usos residencials i regulars dels fills no era obligatori. 

3) En cas que la guarda compartida no respongui a una distribució equitativa de les 

responsabilitats parentals, quina motivació poden tenir els actors per demanar-la? Hi 
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ha algun tipus d‟avantatge fiscal? Aquesta podria ser una via per ampliar el nostre 

coneixement de les dinàmiques que ens ocupen?  

No és evident que hi hagi avantatges fiscals, més enllà de gravar o desgravar en cas 

de rebre o pagar una pensió d‟aliments. En el sistema fiscal espanyol no hi ha cap 

normativa sobre el nombre de pernoctacions, per exemple, com és el cas d‟Anglaterra, 

on hi comença a haver reduccions a partir del moment en que els infants passen un 

mínim de 52 nits a l‟any a la casa del progenitor que no és la seva residència principal. 

No és el cas de Catalunya. Quan es fa la declaració és declara “tinc el fills o no els 

tinc”, no hi ha dedicacions parcials. Per tant, per aquesta via no tenim accés a conèixer 

quina és la distribució dels temps de cura entre els cònjuges.  

4) Finalment, com saber si l‟augment de la guarda compartida és un avenç real cap a 

una parentalitat més equitativa?  

No hi ha acord sobre aquest punt. És normal que amb un fenomen nou con el de la 

custodia compartida, hi hagi opinions més ideològiques que fonamentades 

empíricament, que resumeixen la concepció personal i ètica de la societat, les 

relacions de gènere i familiars. Així, les que pensem que és bo que el fill o filla pugui 

conviure amb el pare i la mare veiem bé la guarda compartida, sempre i quan sigui 

consensuada. Altrament, es poden agreujar situacions conflictives entre els cònjuges, 

en detriment de l‟interès superior del fill/a. Sigui com sigui, i tal com conclou Teresa 

Picantó (2012) en el llibre que s‟acaba de publicar: “Falta llevar a cabo investigaciones 

sociológicas o socio-jurídicas que permita conocer hasta qué punto la custodia 

compartida está contribuyendo a un mejor ejercicio de la responsabilidad parental y a 

la protección del superior interés de los hijos” 

Caldria fer un seguiment de que ha passat després de la sentència, tal com proposava 

Encarna Roca, magistrada del Tribunal Constitucional, recentment a l‟ICAB112 , però 

això no s‟ha fet mai i no tenim cap font alternativa que ens pugui donar una imatge real 

de quins són els espais de vida i els usos dels temps de les famílies del post divorci. 

Les enquestes sociodemogràfiques ens donen configuracions de les llars des d‟una 

concepció tancada i estàtica: son llars monoparentals, o reconstituïdes, però sempre 

sota un mateix sostre. Afortunadament ja tenim algun estudi sobre el pare no resident 

(Brullet et al., 2011), però segons el nostre coneixement encara no s‟han fet estudis 

sobre les dobles residències dels fills i filles. Altres països han entomat la qüestió. Per 

exemple per França, un estudi recent estima en un 17,1% les nenes i nens que viuen 

en dues llars, la de la mare i la del pare (Toulemon, 2011). En el cas de Bèlgica, i arrel 

d‟un canvi legislatiu del 2006 que promou la custodia compartida, inclosa la custòdia 

                                                   
112

 El passat 22 de març en l‟acte de presentació del llibre editat per Teresa Picontó (2013) La 
custodia compartida a debat. 
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física compartida (multiresidència) hi ha hagut un increment formidable d‟aquesta 

modalitat: des del 9% per les generacions de nens/es 1970-95 al 29% per a la 

generació 2006-2009 (Sodermans & Matthijs, 2010).  

Des de la demografia, la sociologia i la geografia, ens sembla que faríem bé en seguir 

l‟estratègia investigadora de l‟equip de Munich, que des d‟aquestes perspectives es 

proposa justament estudiar, començant amb un enfocament qualitatiu, la pràctica de la 

vida quotidiana dels fills del post divorci (Schier, 2011).  

Sabem molt poc de quina és la pràctica de la multi residència a Catalunya! L‟únic indici 

que tenim ve del Panel del Consorci Institut d‟Infància i Món Urbà (CIIMU) de l‟any 

2006, en el que es van entrevistar a adolescents d’entre 12 i 16 anys (generacions 

nascudes de 1990 a 1993, estudiants de 1r. a 4rt. d‟ESO) i als seus pares, i als que 

se‟ls va preguntar quants dies havien passat en els darrers onze mesos –i durant les 

vacances- amb el pare/mare no resident a la seva llar principal. Els resultats del 

qüestionari de pares/mares són els següents: un 9,1% del nois i noies passen dies 

d‟estiu amb els progenitors que viuen en altres llars (per divorci o separació). Fora del 

període de vacances és un 9,4%. Aquests percentatges es troben entremig de la 

incidència mesurada, pel mateix Panel, de llars reconstituïdes (6%) i llars 

monoparentals (12%) sobre el total de les llars entrevistades. Per tant, és una realitat 

que cal considerar, tenint en compte que la multi residència s‟encavalca amb aquest 

tipus de llars. De fet, en un 60% dels casos la multi residència es correspon amb llars 

monoparentals de mare, en un 7% en monoparentals de pare, en un 23,2% en llars 

reconstituïdes de la mare amb nova parella, i en un 6,3% en reconstituïdes del pare 

amb nova parella; essent un percentatge residual (2,6%) altres tipus de llars. Per tant, 

sembla que ja és hora de concebre un estudi global, inclosa la multi residència dels 

fills i filles com a factor objectivant com a factor objectivant de les diverses situacions 

de vida, per poder conèixer quina és la realitat de la cura dels fills i filles de les 

persones divorciades o separades. 
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a.ballesterospena@gmail.com 

 

Resumen  

Las situaciones familiares de las personas encarceladas en el sistema penitenciario 

español se caracterizan por su gran diversidad: familias numerosas, monoparentales, 

hijos/as en prisión o fuera de ellas, parejas u otros miembros del núcleo familiar que 

también se encuentran encarceladas, familias alejadas del lugar de cumplimiento de la 

condena, etc. En el caso de las mujeres presas, circunstancias como el menor número 

de módulos de mujeres existentes en el contexto español, la escasez de módulos de 

madres, el alejamiento de sus familias, entre otros aspectos, tienden a agravar las ya 

duras condiciones de condena que viven en general las mujeres presas. Desde hace 

algunos años se han puesto en marcha (o potenciado) en el Estado español distintos 

programas penitenciarios que plantean una mejora de la situación en la que las 

personas cumplen condena: los Módulos de Respeto (MdR) y las Unidades 

Terapéuticas y Educativas (UTE) constituyen ejemplos significativos de esta nueva 

tipología. El objetivo de esta comunicación es realizar una primera aproximación a 

estos programas con el fin de identificar las posibles modificaciones que se 

contemplan respecto a la atención familiar de las mujeres encarceladas. ¿Tratan de 

fortalecer los lazos familiares de las mujeres presas? ¿Incluyen medidas concretas de 

atención a la familia? ¿Tratan de contrarrestar las tendencias arriba indicadas? Estas 

son algunas de las cuestiones que se pretenden contestar con la presente 

comunicación. 

Palabras clave: Módulos de Respeto (MdR), Unidades Terapéuticas y Educativas 

(UTE), sistema penitenciario,  mujeres encarceladas, familia  

1. Introducción 

A pesar de la limitada tradición que las investigaciones sobre las mujeres en el ámbito 

penitenciario tienen en nuestro país, desde finales de los años noventa se han llevado 

a cabo diferentes estudios que han puesto de manifiesto la situación de discriminación 

que viven las mujeres presas. Sin ánimo de exhaustividad, se pueden destacar: 

Equipo Barañí (2001), Almeda (2002, 2003, 2007); Manzanos y Balmaseda (2003); 

Miranda et al. (2003, 2005); Naredo (2004, 2007); Proyecto MIP (2005); Defensor del 

pueblo andaluz (2006); Yagüe (2006, 2012); Almeda y Bodelón (2007); Igareda (2007, 

mailto:a.ballesterospena@gmail.com
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2009); Miranda y Martín (2007); Juliano (2011); Francés y Serrano (2011); Del Val y 

Viedma (2012); Mapelli et al. (2012). No obstante, esta situación difiere de la de otros 

países, donde existe una amplia tradición de este tipo de investigaciones. 

En prácticamente todos estos estudios se realizan referencias explícitas a la situación 

familiar y a la maternidad de las mujeres encarceladas, como resultado del carácter 

central que esta variable tiene para la vivencia del encarcelamiento en el caso de las 

mujeres, con mayor impacto que para la población masculina. No obstante, hasta el 

momento no parece haberse producido un abordaje amplio de esta cuestión en el 

ámbito penitenciario. 

Sin embargo, es importante mencionar el Programa de Acciones para la Igualdad 

entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, aprobado en Abril de 2009, en el 

que se recogían un conjunto de medidas, algunas de las cuales se han ido aplicando 

en estos años, para paliar la situación de desigualdad de las mujeres en las 

instituciones penitenciarias mediante una mayor sensibilidad hacia sus necesidades y 

demandas. En apartados siguientes se describirán las acciones que han tratado de 

incidir en la situación familiar y la atención a la maternidad. 

A su vez, ya desde principios de los noventa, empiezan a surgir de forma aislada en el 

ámbito penitenciario español algunas propuestas alternativas de intervención 

penitenciaria, con un fuerte impulso en los últimos años, con la finalidad esencial de 

modificar las formas tradicionales de ejecución penal. Entre estos nuevos programas 

destacan las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) y los Módulos de Respeto 

(MdR)113. Nos interesa realizar una primera aproximación a estos programas con el 

objetivo de identificar si, bajo esta pretensión de una mejora de la calidad de vida de la 

población encarcelada, se ha considerado la realidad familiar de las mujeres 

encarceladas en su fundamentación y diseño. No obstante, con el fin de situar esta 

realidad en su contexto específico, se comenzará por aportar algunos datos sobre 

encarcelamiento femenino para, a continuación, abordar el análisis de la realidad de la 

familia y la maternidad en la población penitenciaria femenina en España, así como de 

la normativa internacional, europea y española que ha abordado esta materia. 

2. Cifras básicas sobre encarcelamiento femenino en España 

Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) 

(diciembre de 2012), la población reclusa femenina ascendía a 5.225 mujeres, frente a 

los 63.372 hombres encarcelados. Porcentualmente, la población femenina en prisión 

                                                   
113

 En Cataluña, que tiene transferidas las competencias penitenciarias, no existen actualmente 
este tipo de programas de intervención, aunque existen otros programas en materia de 
drogodependencias, así como vinculados con una mejora de la convivencia. Por ello, los 
principales datos específicos y referencias normativas se centrarán en lo aplicable al territorio 
controlado por la Administración General del Estado. 
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representa el 7,62%, lo que supone una cifra minoritaria frente al 92,8% de los 

varones. 

Tabla 1. Población reclusa por Comunidad Autónoma y sexo (Diciembre, 2012) 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del 

Interior. 

A pesar de lo reducido de esta cifra, no debemos olvidar que nos encontramos ante la 

tasa más alta de la Unión Europea, según se puede observar en el gráfico siguiente. 

Para la explicación de estas altas tasas, debemos hacer referencia al análisis de 

Almeda (2003, 2011) que apunta los siguientes factores: precario desarrollo del Estado 

del Bienestar en España, aumento de los delitos contra la salud pública (también 

apuntado por Igareda, 2007 y Naredo, 2004), ausencia de medidas alternativas a la 

pena privativa de libertad (también en Igareda, 2007), el endurecimiento de las 

sanciones penales, el reducido número de entidades y asociaciones de apoyo a 

mujeres presas y el incremento de las redes de control formal (también apuntado por 

Naredo, 2004). 

CCAA Hombres Mujeres Total 

Andalucía 14601 1166 15767

Aragón 2113 126 2239

Asturias 1319 118 1437

Baleares 1660 130 1790

C.A. Ceuta 247 21 268

C.A. Melilla 306 17 323

Canarias 3391 317 3708

Cantabria 618 31 649

Castilla- La Mancha 1929 38 1967

Castilla y León 5028 386 5414

Cataluña 9378 663 10041

Extremadura 1197 66 1263

Galicia 3428 211 3639

La Rioja 351 18 369

Madrid 8103 1058 9161

Murcia 1543 113 1656

Navarra 288 29 317

Pais Vasco 1272 132 1404

Comunidad Valenciana 6600 585 7185

Totales 63372 5225 68597
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Gráfico 1. Tasa de encarcelamiento femenino UE-27 (2010) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo de Europa, SPACE I, 

1.03.2010 

Respecto al perfil sociodemográfico de la población femenina encarcelada, se puede 

destacar, en primer lugar, la presencia significativa de población extranjera en el total, 

un 34,58%, lo que se encuentra en cifras muy superiores a su presencia en el conjunto 

de la población. En segundo lugar, la población gitana también se encuentra 

sobrerrepresentada en el ámbito penitenciario. El estudio del Proyecto Barañí Mujeres 

gitanas y sistema penal (2001), cifraba en un 25% la proporción de presas de etnia 

gitana, muy por encima de su peso en el conjunto de la población (1,4%). (Equipo 

Barañí, 2001; 2005; 2007; Naredo, 2004) Por último, respecto a la drogodependencia, 

el peso de los problemas de drogas en el conjunto de las mujeres presas es muy 

significativo (Almeda et al., 2012). Igareda (2007, 81-82) considera, a partir de los 

datos de estudios realizados en los últimos años, que el porcentaje de mujeres 

drogodependientes en prisión oscila entre un 50 y un 70%.  
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3. Radiografía general sobre la realidad familiar de las mujeres encarceladas en 

el sistema penitenciario español 

Comenzaremos, en primer lugar, refiriéndonos a la situación familiar de las mujeres 

encarceladas previa a su encarcelamiento. Esta viene marcada, en muchas ocasiones, 

por un abandono prematuro del hogar, con frecuencia vinculado a una maternidad no 

planificada (Almeda, 2005, 69; Igareda, 2009, 165-268; Francés y Serrano, 2011, 75). 

A menudo, esto se acompaña de una elevada incidencia de las monoparentalidad en 

el conjunto de las mujeres presas, lo que deriva en su responsabilidad exclusiva en el 

mantenimiento económico y cuidado de la descendencia (Almeda, 2005, 74; MIP, 

2005, 81-85; Yagüe, 2007, 5; Francés y Serrano, 2011, 75).  Esta circunstancia 

también se da con mucha frecuencia en el caso de mujeres extranjeras con delitos 

contra la salud pública, las denominadas “mulas”. (Igareda, 2009, 165-168) 

La realidad de la monoparentalidad de las mujeres encarceladas también es referida 

por Almeda (2005) que alude a que las mujeres encarceladas que ha estudiado han 

vivido en su mayoría infancias y adolescencias con uno de los progenitores, 

normalmente la madres, y la historia se repite con ellas. “Por ello, la monoparentalidad, 

o mejor dicho, la monomarentalidad es una tónica en la vida familiar de estas mujeres, 

ya que han vivido en familias monomarentales y forman también familias 

monomarentales cuando constituyen su propia familia”.  (Almeda, 2005, 74) 

Por tanto, se puede afirmar que la maternidad es un hecho muy común en las mujeres 

encarceladas. Según los datos que Yagüe (2007,5) presenta, a partir de los resultados 

de un Informe del Defensor del Pueblo Andaluz de 2006, la tasa de fecundidad de las 

mujeres encarceladas (2,7%) está por encima del conjunto de la sociedad española 

(1,3%). El 38% tienen consideración de familia numerosa, al contar con más de 3 

hijos/as, y el 70% de sus hijos/as cuentan con menos de 18 años. En la misma línea, 

el estudio dirigido por Manzanos y Balmaseda (2003) en Euskadi ponía de manifiesto 

que más de la mitad de las mujeres presas eran madres y que en la mayoría de los 

casos los hijos estaban por debajo de la fase de adolescencia. (Manzanos y 

Balmaseda, 2003, 26).  

Igareda (2009, 165-168) se refiere a la influencia de la etnia de las mujeres presas en 

la creación del rol de madre. Así, las mujeres gitanas presas, sobrerrepresentadas en 

el total, como se ha mencionado, han asumido responsabilidades familiares a edades 

muy tempranas, tanto en sus familias de origen, como con posterioridad, con su pareja 

y descendencia.  

La circunstancia del encarcelamiento de las mujeres va a generar consecuencias muy 

adversas para su entorno familiar de origen. Manzanos y Balmaseda (2003, 28) 

consideran que la “situación familiar de las mujeres encarceladas viene marcada en 



Grup de treball: FAMÍLIES I GRUPS DE CONVIVÈNCIA 

 

1800 

general por una serie de problemas acuciantes que suelen desembocar, por lo 

general, en procesos de desestructuración familiar cronificados”. 

Las mujeres presas que mantienen a sus hijos/as fuera de la prisión suponen la 

situación más común en el caso de las madres encarceladas. El sufrimiento que 

experimentan estas mujeres ha sido reflejado en diversos estudios de los últimos años 

(Almeda, 2003; Naredo, 2004 y 2007; MIP, 2005; Yagüe, 2007; Francés y Serrano, 

2011) a lo que se añade las mayores posibilidades de que se produzca una situación 

de desestructuración y ruptura del núcleo familiar. Esta se genera como resultado del 

fin de las relaciones con su pareja, de la presencia de este en la prisión o de las 

dificultades para la regularización y normalización de las visitas. A la preocupación 

constante, a la que antes se aludía, en relación con el estado de sus hijos/as fuera de 

la prisión se une un sentimiento de culpabilidad constante que las lleva a interiorizar 

valoraciones como las de “mala madre”. Por todo ello, la maternidad en prisión se 

configura, en palabras de Almeda (2003, 62), como un castigo añadido a la pena de 

prisión y provoca un dolor y estigmatización superior a la de los varones encarcelados. 

En opinión de Francés y Serrano (2011, 77)  “la institución, así como la sociedad en 

general, no puede aceptar que una mujer y madre que ha roto la norma, que ha 

transgredido y roto con ello el papel de género que se le otorga, puede ser buena 

madre, puesto que desde el momento en el que delinque es considerada la antimujer, 

y se le reprocha (y en la mayoría de los casos ella misma también se lo reprocha) el 

abandono familiar antes incluso que el ilícito cometido que le ha llevado a prisión .” En 

la misma línea, Naredo (2007) afirma que “la mujer que delinque obtiene un mayor 

reproche social que el hombre, pues no ha sabido comportarse conforme al rol que le 

viene asignado por la sociedad, por un lado sumisa, pasiva, obediente y, por otro, 

representante del orden familiar, mediadora en conflictos ajenos, etc.” (2007, 271) Esta 

consideración se agrava en el caso de las mujeres con problemas de drogadicción. 

(Igareda, 2009, 165-168) 

A ese sentimiento se une la constante desconfianza de que son objeto en sus 

relaciones con la propia Administración Penitenciaria. Así, según afirma Naredo (2007, 

272), “las funcionarias y funcionarios van a poner siempre por encima de la condición 

de madres de estas personas, su condición de reclusas. Estas vivirán a menudo bajo 

sospecha de utilizar al menor para su beneficio, para introducir droga, para conseguir 

mejoras en su situación penitenciaria, etc.”. A lo que se añadirá un constante 

sentimiento de culpa al percibirse como las responsables de las carencias y problemas 

que poseen sus hijos e hijas en prisión. 

Las restricciones para la relación familiar derivadas del sistema de comunicaciones 

existente en relación con el horario, frecuencias, etc. es otro elemento que agrava el 
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cumplimiento de la pena (OSPDH, 2006; Roig, 2009). Esto se agudiza en el caso de 

que los niños/as hayan pasado los tres primeros años de su vida con su madre en 

prisión (Francés y Serrano, 2011). Por otro lado, Manzanos y Balmaseda (2003, 41-

42) constatan en su estudio el elevado número de mujeres (30%) que nunca reciben 

visitas ordinarias o vis a vis. Este hecho se achaca a la lejanía del lugar de origen, 

tanto en el caso de extranjeras como en el de españolas, así como al grado de 

vinculación familiar, que puede haberse deteriorado por la influencia de los largos 

procesos de prisionización. Se afirma, no obstante, que los lazos familiares suelen ser 

más fuertes en comparación con los hombres  

Por último, el Proyecto MIP (2005) también hace referencia a la mayor carga de 

responsabilidad familiar que estas asumen y al menor apoyo que reciben, tanto 

institucional como familiar y de las propias figuras masculinas. Esto se complica, de 

nuevo, en el caso de las familias monoparentales ya que “son mujeres que, antes del 

encarcelamiento y de la comisión del delito, se encontraban en una situación de 

exclusión y pobreza con dificultades para sostener solas la unidad familiar; reciben 

pocos recursos para mantener los lazos familiares en el interior de los centros y para 

recuperarlos una vez a la salida, tienen mayores dificultades para mantenerse 

económicamente en una situación de monoparentalidad en todo el proceso.” (MIP, 

2005, 81-85)  

Maternidad en prisión 

En relación con la presencia de niños/as en prisión, la tabla adjunta muestra la 

evolución de este grupo de población entre los años 2004 y 2011, fecha en la que la 

cifra ascendía a 172 niños/as.  

Tabla 2. Evolución del número de niños/as en prisión 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Yagüe (2011,197) e Informes anuales (2009 a 

2011) de la SGIIPP. Ministerio del Interior. 

Existen diferentes estructuras carcelarias donde residen las madres con hijos/as:  

 Las Unidades de madres que se encuentran en espacios separados de 

algunos centros penitenciarios en España. 

Año

Nº 

niños/as

2004 203

2005 199

2006 183

2007 203

2008 230

2009 234

2010 214

2011 172
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 Las Unidades dependientes de Madres, que se sitúan fuera de los recintos 

penitenciarios y funcionan gracias a la colaboración de entidades públicas y 

privadas. El reglamento penitenciario prevé la incorporación a estas unidades 

de internas clasificadas en tercer grado. 

 Las Unidades externas de Madres, que son estructuras construidas de manera 

independiente de los centros penitenciarios donde residen las madres con sus 

hijos/as. Este nuevo tipo de estructura se diseña en 2004 con vocación de 

integrarse en la comunidad y de atender a las necesidades específicas que 

conlleva el cuidado de los y las menores. Su finalidad es la mejora de las 

condiciones de desarrollo físico, madurativo y psicológico de los hijos e hijas de 

mujeres encarceladas. Se destaca su contenido pedagógico y el elevado nivel 

de exigencia sobre las madres. Por ello, tiene un carácter voluntario y están 

sujetas al cumplimiento de las condiciones de un contrato terapéutico 

previamente establecido en el que se recoge el compromiso de participación en 

programas de intervención terapéutica y formativos; la obligación de 

encontrarse en un programa libre de drogas, con la aceptación de controles 

analíticos y obligatorios y  el mantenimiento de una conducta y un estilo de vida 

saludable. (Yagüe, 2011,197-198) Actualmente existen en España tres: Sevilla, 

Madrid y Palma de Mallorca.  

 Módulo  residencial familiar del Centro Penitenciario Madrid VI de Aranjuez, 

previsto para los casos en que ambos miembros de la pareja se encuentran 

encarcelados y tengan hijos/as menores de tres años.   

En relación con las dificultades que tanto autóctonas como extranjeras tienen en 

relación con sus hijos/as destacan, por un lado, la ausencia de familiares cercanos al 

lugar de ubicación de los departamentos de madres, lo que dificulta las salidas de los 

hijos/as de la prisión los fines de semana y, por otro, las menores posibilidades de 

trabajo remunerado para las internas con la consiguiente ausencia de ingresos 

económicos, que agudiza la situación de desventaja económica y social. (Igareda, 

2009, 176-177) 

La distribución de las madres y los/as menores en el año 2011 en los diferentes 

departamentos establecidos ha seguido la siguiente distribución.   
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Tabla 3. Distribución de madres y niños/as en el sistema penitenciario español (AGE)  
2011. 

 

Fuente: Informe anual instituciones penitenciarias 2011(121) 

 

4. Normativa general aplicable 

A continuación se realizará un pequeño repaso de la normativa internacional, europea 

y española relativa a la realidad penitenciaria con el fin de identificar las 

consideraciones a la familia y la maternidad recogidas en las mismas.  

4.1. Normativa internacional 

Una primera norma penitenciaria internacional en este sentido son las Reglas mínimas 

para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por las Naciones Unidas el 30 de 

agosto de 1955, durante el Primer Congreso sobre Prevención del Delito y Tratamiento  

del Delincuente celebrado en Ginebra114. Las referencias a las mujeres en este primer 

texto se limitan a recomendar (Artículo 8) la separación de hombres y mujeres en 

distintos centros o en locales totalmente separados de la misma institución y a la 

necesidad de que los establecimientos para mujeres (Artículo 23.1.) dispongan de 

instalaciones especiales para el tratamiento de reclusas embarazadas, de las que 

acaban de dar a luz y de las convalecientes y de una guardería infantil (Artículo 23.2.), 

en el caso de que las madres reclusas conserven a sus hijos o hijas en prisión.  

                                                   
114 El Consejo Económico y Social aprobó las Reglas Mínimas el 31 de julio de 1957. 

UBICACIÓN 

Media de 

niños /as

Media de 

niños/as en 

escuela 

infantil 

Media de 

madres 

Madrid V 7 5 6

Madrid VI 39 11 36

Teixeiro 5 4 5

Valencia 

Prev 18 9 18

Mallorca 18 17 18

CIS Madrid 18 7 17

Sevilla 22 16 18

mixta Madrid VI 21 10 19

149 79 137

2 2 2

2 1 2

4 3 4

8 4 8

4 0 4

20 10 20

2 0 2

2 0 2

4 0 4

172 89 161TOTAL 

Valen CIS: Rocafort (NF) 

TOTAL UD 

Departam. 

Mujeres 

Las Palmas 

Tenerife 

TOTAL DM 

Unidades de 

madres 

internas 

externas 

TOTAL UM 

Unidades 

Dependientes 

Albolote (Romper Cadenas) 

Alcalá de Guadaira (NF) 

Madrid V (Nuevo Futuro) 

Madrid VI (H.Abiertos) 
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Otra norma internacional clave en esta materia van a ser las Reglas de las Naciones 

Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para 

las mujeres delincuentes (Reglas de Bangkok) aprobadas por la Asamblea General de 

Naciones Unidas en diciembre de 2010. 

Este documento comienza por poner de relieve la necesidad de que, “al dictar 

sentencia o decidir medidas previas al juicio respecto de una mujer embarazada o de 

una persona que sea la fuente primaria o única de cuidados de un niño, se debería dar 

preferencia a medidas no privativas de la libertad, de ser posible y apropiado, e 

imponer condenas que supongan privación de la libertad cuando se trate de delitos 

graves o violentos” (AGNNU, 2010, 5). 

La revisión del conjunto de reglas que configuran este documento permite identificar 

múltiples referencias la maternidad y la realidad familiar de las mujeres encarceladas. 

Sin ánimo de exhaustividad, se realizará un repaso a las principales reglas recogidas 

en el texto. 

En la Regla 2, relativa al ingreso, se establece la necesidad de que las mujeres 

puedan tener acceso a reunirse con sus familiares (regla 2.1.) a lo que se añade que 

se deberá permitir a las mujeres con niños a cargo adoptar disposiciones respecto a 

ellos, previéndose incluso la posibilidad de suspender la reclusión por un período 

razonable, en función del interés superior de los niños. (Regla 2.2.)  

En la Regla 4, que regula el lugar de reclusión, se recomienda que, en la medida de lo 

posible, las reclusas sean enviadas a centros cercanos a su hogar teniendo en cuenta 

sus responsabilidades de cuidado de otras personas. 

En el apartado de las Reglas orientadas a los Servicios de atención a la salud (Reglas 

6 a 18) se identifican múltiples referencias a las necesidades de la maternidad en 

prisión, así como a la atención a la salud de los hijos e hijas de las mujeres 

encarceladas. Así, respecto a los reconocimientos médicos se hace especial mención 

a la salud reproductiva, especialmente a lo vinculado con las necesidades relativas al 

embarazo y al parto, y, asimismo, se atiende a la atención médica a los niños y niñas. 

A su vez, en el capítulo de Seguridad y Vigilancia (Reglas 19 a 25), entre otras 

cuestiones, se especifica que las sanciones disciplinarias para las reclusas no 

comprenderán la prohibición del contacto con sus familiares, especialmente con los 

niños/as (Regla 23). 

Por otro lado, el apartado 8 centrado en los Contactos con el mundo exterior (Reglas 

26 a 28) se orienta muy claramente a la realidad familiar de las mujeres encarceladas 

al establecer lo siguiente: la promoción del contacto de las reclusas con sus familiares, 

incluidos sus hijos, y los tutores y representantes legales de sus hijos, tratando de 

minimizar los problemas en caso de instituciones alejadas del hogar (R26), iguales 
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derechos en caso de visitas conyugales (R27) y adecuación del entorno para las 

visitas de niños/as y alusiones a la duración (R28). 

En la segunda parte de las reglas, centradas en determinados colectivos específicos 

de mujeres, nos encontramos de nuevo abundantes referencias a la realidad familiar al 

considerar el régimen penitenciario (apartado 2), donde se habla de la atención a las 

necesidades de mujeres embarazadas, madres lactantes y reclusas con niños/as. El 

apartado 3 está monográficamente orientado a las reclusas embarazadas, lactantes y 

con hijos en la cárcel y aglutina consideraciones sobre estancia y salida de los niños 

de prisión, atención a la salud y la alimentación, programas de tratamiento, tiempo de 

dedicación a los hijos e hijas, etc. 

Por último y, en relación con las reclusas extranjeras con hijos/as, las Reglas de 

Bangkok plantean las posibilidades de traslado de la reclusa y/o sus hijos/as al país de 

origen de acuerdo al interés del menor y en consulta con la madre. 

4.2. Normativa europea 

Dentro de la normativa europea vinculada con la población reclusa y las condiciones 

de encarcelamiento, se identifica la Recomendación del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre las normas penitenciarias europeas 

(Recomendación (87)3), de 12 de Febrero de 1987, que se refiere en su artículo 28 a 

la atención a las madres que den a luz en prisión y a la necesidad de una guardería 

para los hijos e hijas de mujeres presas.  

Un segundo documento esencial en este ámbito será la Recomendación del Comité de 

Ministros del Consejo de Europa a los Estados Miembros sobre las nuevas normas 

penitenciarias europeas (Recomendación (2006)2), de 11 de Enero de 2006, que 

estable en su artículo 34 que “las detenidas deben estar autorizadas a dar a luz fuera 

de la prisión, pero si un niño nace en el establecimiento las autoridades deben 

suministrar la asistencia y las infraestructuras necesarias”. 

Por último, otro texto clave que pone de manifiesto el inicio de las preocupaciones en 

relación con la atención a las necesidades de las mujeres presas es la Resolución del 

Parlamento Europeo sobre la situación especial de las mujeres en los centros 

penitenciarios y las repercusiones de la encarcelación de los padres sobre la vida 

social y familiar (2007/2116 (INI)) aprobada el 15 de febrero de 2008. 

Esta Resolución recoge en su Exposición de motivos referencias específicas a la 

maternidad de las mujeres encarceladas, haciendo incluso mención específica a la 

circunstancia de la homoparentalidad. Así, el documento constata que más de la mitad 

de las reclusas en las prisiones europeas son madres de por lo menos un/a hijo/a y 

que la encarcelación de las mujeres puede tener repercusiones particularmente graves 
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en aquellos casos en que antes de entrar en prisión tenían a sus hijos/as 

exclusivamente a cargo. 

Las Recomendaciones específicas se concretan en varios ámbitos, en dos de los 

cuales se establecen medidas específicas vinculadas con la maternidad y la familia.  

En concreto, en el apartado relativo a las condiciones de detención se recuerda el 

“carácter específico” de las cárceles de mujeres y se recomienda que la detención de 

las mujeres embarazadas y de las madres que tienen consigo a uno/a o varios/as 

hijos/as de corta edad no sea más que un recurso en última instancia, entre otras 

cuestiones. 

A su vez, en el ámbito relativo al mantenimiento de los lazos familiares y de las 

relaciones sociales se recomienda que se recurra en mayor medida a las penas de 

sustitución de la reclusión, como las alternativas sociales, en particular para las 

madres, en aquellos casos en que las penas impuestas y el riesgo para la seguridad 

pública sean reducidos, en atención a que su encarcelamiento pudiera generar graves 

perturbaciones a la vida familiar; se insiste, por otra parte, en la necesidad de que la 

administración judicial se informe sobre la existencia de hijos/as antes de tomar una 

decisión sobre la prisión preventiva o antes de pronunciar una condena, y que vele por 

la adopción de medidas que garanticen la totalidad de sus derechos; se pide a los 

Estados miembros que garanticen la creación de centros penitenciarios para mujeres y 

que las repartan mejor en su territorio de modo que se facilite el mantenimiento de los 

lazos familiares de las mujeres detenidas y que estas puedan participar en actividades 

religiosas; se pide a los Estados miembros que faciliten la reagrupación familiar; se 

insta a los Estados miembros a que garanticen una asistencia jurídica gratuita 

centrada en la orientación penitenciaria para todas las personas encarceladas, que en 

el caso de las mujeres reclusas deberá estar especializada en derecho de familia, a fin 

de dar respuesta a casos de acogimientos, adopciones, separación legal, violencia de 

género, etc. 

4.3. Normativa estatal 

Los dos textos normativos básicos en el contexto de la Administración General del 

Estado son la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de Septiembre, General Penitenciaria, y su 

Reglamento de desarrollo, con sus modificaciones posteriores. 

Ambos textos recogen escasas referencias a la situación de las mujeres encarceladas 

que son, en su inmensa mayoría, sobre las madres presas. Así, el artículo 29 de la Ley 

Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, (modificado por la Ley 

3/1995) recoge la excepción en la obligación de trabajar para “Las mujeres 

embarazadas durante dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto múltiple 

hasta dieciocho semanas. El período de excepción se distribuirá a opción de la 
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interesada siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores al parto.” 

Asimismo, el artículo 38, que también es objeto de modificaciones en la Ley Orgánica 

13/1995, vuelve a referirse a las mujeres en cuanto madres, al recoger la necesidad de 

que existan dependencias con el material de obstetricia necesario para el tratamiento 

de las internas embarazadas y de las que acaben de dar a luz y se encuentren 

convalecientes, así como para atender aquellos partos cuya urgencia no permita que 

se realicen en hospitales civiles. Asimismo, regula la estancia de hijos menores de tres 

años con las internas en prisión y las visitas para los menores que no superen los diez 

años y no convivan con la madre en el centro penitenciario. Estas visitas se realizarán 

sin restricciones de ningún tipo en cuanto a frecuencia e intimidad y su duración y 

horario se ajustará a la organización regimental de los establecimientos. 

En el Reglamento penitenciario se da la misma situación de forma tal que el artículo 17 

recogerá la regulación de la situación de las internas con hijos menores; el artículo 109 

habla de los servicios ginecológicos; el artículo 254.3. recoge la no aplicación de 

sanciones a las mujeres gestantes y a las mujeres hasta seis meses después de la 

terminación del embarazo, a las madres lactantes y a las que tuvieran hijos consigo y 

el artículo 133.2, exceptúa del deber de trabajar a las mujeres embarazadas, con 

motivo del parto, durante dieciséis semanas ininterrumpidas ampliables por parto 

múltiple hasta dieciocho semanas, distribuidas antes y después del alumbramiento a 

opción de la interesada, siempre que seis semanas sean inmediatamente posteriores 

al parto. Por último, el Capítulo V regulará las Unidades de Madres.  

Por último, en el Artículo 82.2., relativo al régimen abierto restringido, se considera que 

en el caso de mujeres penadas clasificadas en tercer grado, cuando se acredite que 

existe imposibilidad de desempeñar un trabajo remunerado en el exterior, pero conste, 

previo informe de los servicios sociales correspondientes, que va a desempeñar 

efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio familiar, se 

considerarán estas labores como trabajo en el exterior.  

Por último, cabe mencionar, retomando lo indicado en el apartado introductorio, los 

cambios introducidos en el marco del Programa de Acciones para la Igualdad entre 

Mujeres y Hombres en el ámbito penitenciario. Yagüe (2012, 51-53), Subdirectora de 

Tratamiento y Gestión Penitenciaria de la SGIIPP, durante e l periodo 2008-2011, hace 

un balance de algunas de las medidas implementadas con vinculaciones en el ámbito 

familiar y la maternidad.  

 Para compensar el coste familiar y el mayor sufrimiento de la mujer en el 

encarcelamiento, se promueven cambios legales, como la modificación del 

Código Penal, en vigor desde diciembre de 2010, que reduce la duración de las 

condenas en los delitos contra la salud pública y propicia mecanismos de 
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sustitución de la pena por expulsión en el caso de internas extranjeras. 

También se potencian los mecanismos de cumplimiento en régimen de 

semilibertad y se reservan plazas en la red de Centros de inserción social, para 

facilitar la cercanía a la residencia de las mujeres presas.  

 En el ámbito del diseño y desarrollo de programas específicos para la 

población femenina se crea y difunde un procedimiento y servicio de mediación 

familiar con el fin de fortalecer o restaurar el entorno familiar, como una 

experiencia piloto. 

 En el ámbito de la atención a la maternidad, se desarrollan las Unidades 

Externas de Madres que se han descrito en apartados precedentes. (Yagüe, 

2012, 51-54) 

5. Abordaje de la atención a la maternidad y la realidad familiar de las mujeres 

encarceladas en los Módulos de Respeto (MdR) y las Unidades Terapéuticas 

y Educativas (UTE). 

Se describirán brevemente los rasgos esenciales de los nuevos programas 

penitenciarios UTE y MdR, en cuanto a su origen, características e implantación para 

continuar indicando las referencias a la maternidad y realidad familiar de las mujeres 

recogidas en sus documentos de referencia. 

5.1. Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE). 

5.1.1. Características generales 

Las UTE tienen su origen en el año 1992, en la antigua Prisión Provincial de Oviedo, 

donde se empieza a trabajar con un reducido grupo de internos jóvenes hombres con 

problemas de toxicomanía. Este proceso de intervención continúa en 1994 con la 

creación del llamado Espacio libre de drogas en el módulo 2 del Centro Penitenciario 

de Villabona. Después de varios procesos de ampliación de este modelo, en 1998 

pasa a denominarse Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), se abre la posibilidad de 

incorporar mujeres (se crea una unidad mixta de convivencia) y queda constituida por 

dos módulos penitenciarios. Posteriormente, dos módulos más se van a  incorporar a 

este modelo, configurando la denominada UTE II (UTE Villabona, 2005, 7-8).  

Para la propia UTE de Villabona115, este programa representa “un modelo alternativo a 

la cárcel tradicional porque transforma la realidad penitenciaria al eliminar la subcultura 

carcelaria que hace de la prisión una escuela de delincuencia y la convierte  en un 

espacio educativo. Logro que se hace posible por el encuentro en una dinámica de 

cogestión o corresponsabilidad entre los dos colectivos que conforman el escenario 
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 http://www.utevillabona.es/ 

http://www.utevillabona.es/
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penitenciario: profesionales penitenciarios e internos, superando la desconfianza, el 

distanciamiento y el enfrentamiento que históricamente ha marcado sus relaciones.”  

Los objetivos que se plantea este tipo de programa son los siguientes: 

1. Superación de la subcultura carcelaria: promoviendo un espacio libre de 

drogas,  de violencia y sin grupos de presión.  

2. Integración de todas las personas internas, tanto toxicómanas como no 

toxicómanas, que lo soliciten. En principio está abierto a cualquier persona 

independientemente de sus características sociodemográficas o criminológicas, 

a excepción de los imputados o condenados por delitos de naturaleza sexual, 

en aquellos módulos con presencia de mujeres. 

3. El grupo terapéutico como eje central, la Escuela y las Actividades Formativo 

Ocupacionales como Instrumentos de Intervención y Desarrollo Terapéutico. 

4. La concienciación de la persona interna, mediante la asunción de aquellos 

déficits y carencias que le han conducido a delinquir. 

5. Creación de un espacio de salud a través de un Taller de Educación para la 

salud. 

6. Aislamiento del resto de la población reclusa y apertura a la sociedad. 

7. Valoración del concepto de reinserción, entendido como un proceso de 

socialización iniciado en la cárcel y finalizado en la sociedad  

8. Prevención para evitar que se cumpla la idea de que la prisión es una escuela 

de delincuencia. 

9. Por último, posibilidad de que el tiempo de privación libertad se configure como 

un “tiempo terapéutico y educativo en todas sus dimensiones.” (UTE Villabona, 

2005, 8-9) 

En la configuración de estas estructuras destacan dos piezas clave: el equipo 

multidisciplinar y el grupo terapéutico. El equipo multidisciplinar está formado por 

profesionales de Instituciones Penitenciarias de todas las áreas: psicología, educación, 

vigilancia, trabajo social, maestros/as, monitores/as, sanitarios/as, etc. con una 

especial relevancia para el área de vigilancia que protagoniza el seguimiento del 

proceso terapéutico de los internos e internas durante las 24 horas del día. 

En los grupos terapéuticos, también denominados de autoayuda, se distribuyen todas 

las personas internas de la UTE, con un máximo de 15, más dos miembros del grupo 

de apoyo (que se describirá a continuación) y bajo la dirección de un/a profesional. Se 

configura como un espacio de comunicación para expresar las carencias y déficits de 

socialización, a través de la revisión, reflexión y confrontación con el grupo, entre otros 

elementos. (UTE Villabona, 2005, 20-21) 
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Además de estas estructuras, la organización de los propios internos se completa con 

un grupo de apoyo compuesto por personas internas con un cierto nivel de 

concienciación e implicación en su proceso terapéutico que son las encargadas, entre 

otras cuestiones, de plantear cuestiones vinculadas con el funcionamiento diario, 

recibir a los nuevos ingresos y hacer seguimiento de los internos integrados en su 

grupo terapéutico; el grupo de representantes constituido por un conjunto de internos e 

internas que destacan positivamente en su grupo; las comisiones de trabajo, 

estructuradas en función de los diferentes bloques de actividad que se desarrollan en 

la UTE y la asamblea, que se reúne en momentos puntuales. 

Por último, otro instrumento esencial de la UTE es el contrato terapéutico, documento 

escrito que vincula a la persona interna con la UTE estableciendo los derechos y 

obligaciones respectivos.  

Respecto al nivel de implantación de este modelo, según la información de la SGIIPP 

se ha implantado hasta la actualidad en 16 centros penitenciarios116. Alicante II Villena, 

Almería, Castellón II Albocasser, Huelva, Jaén, Las Palmas de Gran Canaria, Madrid 

VI Aranjuez, Madrid VII Estremera, Málaga, Murcia II, Murcia CIS, Puerto III, Sevilla, 

Sevilla II Morón de la Frontera, Teixeiro, Tenerife y Villabona. No obstante, el 

paradigma de este sistema lo sigue constituyendo la UTE del centro penitenciario de 

Villabona (Asturias), con 5 módulos terapéuticos en funcionamiento que acogen a 480 

internos en programa. 

En principio, la participación en estos módulos está permitida a las mujeres, de hecho 

en algunos casos existen módulos mixtos como en Villabona (había alrededor de 20 

mujeres en 2009, según Malventi, 2009) y, en otros casos, después de un periodo en 

el que no era posible la participación de mujeres, se ha permitido el acceso, como en 

el caso de Teixeiro, aunque hasta el momento no hay ninguna mujer en esta UTE. No 

se dispone de información actualizada sobre el número de mujeres que se encuentran 

en estas unidades y qué módulos son mixtos.  

5.1.2. Consideración de la realidad familiar de las mujeres en la definición del modelo 

UTE. 

Del análisis del documento programático de la UTE se desprenden muy limitadas 

referencias a las mujeres encarceladas. De hecho, la única referencia explícita se 

realiza en la página 8 al indicar que este programa está abierto a todo tipo de 

individuos, incluidas las mujeres. Más allá de esta consideración, no se vuelven a 
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 La cifra de 16 se recoge en la web de Instituciones Penitenciarias, aunque en la última reunión de la 

Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de los problemas de las drogas de marzo de 2013, al 

referirse a este modelo se eleva el número a 18, aunque no se especifican los centros penitenciarios. 
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encontrar alusiones a la población femenina encarcelada ni a sus problemáticas 

específicas.  

Al igual que veremos en el caso de los MdR, este programa de atención se inicia con 

presos varones y solo tras 6 años de funcionamiento se abre a las mujeres, que tienen 

una presencia minoritaria. Las mujeres se incorporan a este modelo generando las 

primeras experiencias de módulos mixtos, circunstancia que también merecería un 

análisis teórico y empírico de mayor envergadura. Ahora bien, de la revisión de los 

documentos programáticos realizada no se desprende ninguna adaptación especial 

del modelo a las circunstancias concretas de las mujeres. 

No obstante, las referencias a la familia sí van a ser constantes como pieza clave del 

proceso de intervención, aunque, como hemos dicho, sin referencias concretas a las 

mujeres encarceladas. La familia, en la UTE, se “constituye como el recurso más 

importante de apoyo y seguimiento en el tratamiento y reinserción del interno, siendo 

una fuente de información y conocimientos vitales en el proceso terapéutico” (UTE 

Villabona, 2005, 29). El papel de las familias se va a materializar en los procesos de 

comunicación y visitas, en los permisos y van a protagonizar actividades periódicas, 

como el encuentro de navidad con familias (UTE Villabona, 2005, 30-31). Asimismo, 

en el caso de la UTE de Villabona existe incluso una Asociación de familiares y amigos 

de la Unidad Terapéutica. No en vano, uno de los objetivos declarados del programa 

UTE va a ser el de incentivar las relaciones familiares (UTE Villabona, 2005, 19). Por 

el lado restrictivo, también se encuentran referencias explícitas a las familias, ya que la 

persona interna se compromete a “renunciar, en principio y con carácter general, a 

todas las comunicaciones con familiares u otras personas que establezca el Equipo 

por ser consideradas negativas (por su vinculación a ambientes marginales y 

delincuenciales)” (UTE Villabona, 2005, 20). 

Por tanto, a pesar de la importancia que el modelo UTE otorga a la realidad y el 

contexto familiar de las personas encarceladas, el documento omite, en principio, 

cualquier análisis específico de las particularidades de las mujeres encarceladas, su 

rol maternal y su realidad familiar. Sería necesario realizar un análisis empírico con el 

fin de poder identificar la aplicación concreta de estos preceptos en la realidad 

concreta de las mujeres encarceladas con el fin de conocer los efectos que esta 

omisión puede estar generando en su vivencia del encarcelamiento.  

5.2. Los Módulos de Respeto (MdR)  

5.2.1. Características generales 

Surgen en 2001 en la cárcel de Mansilla de las Mulas (León), inicialmente como un 

módulo intermedio y previo al ingreso de la persona interna en una Comunidad 

Terapéutica y como un paso anterior y preparatorio para los que estaban en lista de 
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espera. Según el Manual sobre Módulos de Respeto de la Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias (2011), un módulo de respeto es una unidad de separación 

interior de un centro penitenciario en donde la inclusión de la persona interna es 

voluntaria y lleva implícita la aceptación de las normas del módulo, que regulan las 

siguientes áreas: personal, de cuidado del entorno (tareas del módulo), de relaciones 

interpersonales y de actividades (Cendón et al., 2011, 14) 

Los objetivos generales que se plantea este tipo de programa son: 

 La creación de un clima social normalizado que sirva de marco a los 

programas de tratamiento. 

 La ruptura de la dinámica carcelaria a través de la modificación de las 

relaciones de grupo. 

 El desarrollo de programas de tratamiento en hábitos, valores y 

actitudes. (Cendón et al., 2011,34-35) 

Entre los objetivos específicos que se contemplan destacan:  

 El desarrollo y mantenimiento de hábitos de higiene personal. 

 El fomento del cuidado y organización del espacio personal. 

 Implicación en el cuidado del entorno. 

 La asunción de responsabilidades y el desarrollo de hábitos de 

participación y diálogo. 

 La erradicación de la violencia y agresividad y la resolución de 

problemas y conflictos por vías socialmente aceptables. (Cendón et al., 

2011,35) 

Los dos ejes clave que caracterizan este tipo de módulos son el sistema de grupos y la 

evaluación. El sistema de grupos se concreta en lo que se denomina “grupos de 

tarea”, que sustituyen a los tradicionales “destinos”, y que tienen la responsabilidad 

semanal sobre el funcionamiento y mantenimiento de una zona del módulo. La 

capacidad de seleccionar las tareas se relaciona con las valoraciones individuales 

obtenidas por los miembros de cada grupo que, asimismo, tienen una persona 

responsable encargada de organizar las tareas, repartir trabajos y solucionar los 

problemas que puedan surgir (Cendón et al., 2011, 44-46). 

La evaluación permite obtener información para la toma de decisiones sobre las 

personas internas y la elaboración de informes para otras instancias, entre otras 

funcionalidades. (Cendón et al., 2011, 69). El elemento central del proceso de 

evaluación es el negativo, o “la evitación del mismo” mediante la adecuación a las 

normas y planificación del módulo. Existen varias modalidades de evaluación: la 

evaluación diaria constituida por la asignación de positivos y negativos y la evaluación 
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semanal en la que se valora la evolución de la persona en su programa de tratamiento 

individualizado según un abanico de tres posibilidades: favorable, normal y 

desfavorable. (Cendón et al., 2011,76-77) 

En los MdR nos encontramos con otros grupos de participación como la asamblea 

general (o reunión diaria), la asamblea de responsables (o reunión semanal), la 

comisión de convivencia, entre otras. 

Por último, el contrato terapéutico constituye también otro instrumento clave de este 

modelo. La  entrada en un MdR exige la firma de un contrato entre la persona interna y 

la institución que estipula la relación entre ambas.  

La popularidad de este sistema se ha incrementado de tal forma que se ha llegado a la 

aprobación de la Circular 18/2011 que plantea como objetivo el “diseño de un sistema 

general de intervención que pueda abarcar al conjunto de la población penitenciaria 

teniendo siempre presente como referente los pilares básicos del modelo de módulos 

de respeto” (2,2011). Esto es, se establece un sistema gradual de módulos en tres 

niveles en el que el máximo sería el constituido por los MdR propiamente dichos, 

mientras los restantes aplicarían progresivamente algunas de las características de 

estos módulos.  

Desde su inauguración en 2001, los MdR se han ampliado a todo el territorio de la 

AGE y también se ha aplicado de una manera amplia a las mujeres presas. Según los 

datos correspondientes al mes de marzo de 2012, existían en el Estado español 206 

MdR, 158 de hombres, 45 de mujeres y 3 mixtos. 2.282 mujeres se encontraban 

internadas en los MdR existentes, lo que representa el 42,32% del total de mujeres 

encarceladas, porcentaje que duplica al de la población masculina, un 20,51% del total 

(13.389).  

5.2.2. Consideración de la realidad familiar de las mujeres en la definición del modelo 

MdR 

A pesar de que este programa ha sido potenciado en el caso de las mujeres 

encarceladas, como se ha indicado en el apartado anterior, ni el Manual explicativo ni 

la Circular 18/2011 establecen ningún análisis ni referencia específica a la situación 

particular de las mujeres encarceladas. De hecho, este modelo fue configurado con un 

carácter “neutro” y comenzó por implantarse en cárceles de hombres, solo con 

posterioridad se extendió a la población femenina, aunque con elevada intensidad. No 

obstante, la última versión analizada del Manual publicada en 2011, hace referencia a 

“la capacidad de adaptación y amoldamiento de los MdR (que) permite organizar las 

pautas básicas de estos espacios a los perfiles específicos de los internos incluidos en 

los mismos, existiendo (…) MdR especializados en torno al perfil concreto de los 
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usuarios (drogodependencias, jóvenes, mujer, extranjeros, etc.)”. (Cendón et al., 

2011,155) 

La ausencia de una perspectiva de género en el Manual conlleva, por tanto, la 

inexistencia de ninguna estipulación específica vinculada con la influencia de la 

variable familiar en el caso de las mujeres, a lo que se añade la ausencia de 

referencias al hecho de la maternidad. De esta forma, las escasas referencias a la 

familia se reducen a la consideración de las características familiares, entre otras, a la 

hora de detectar y analizar carencias y necesidades de las personas encarceladas 

para definir los programas de atención (Cendón et al., 2011,156 y 164), pero sin 

análisis de las particulares necesidades en el caso de las mujeres.  

Por tanto, del análisis de este programa no podemos deducir ninguna mejora 

significativa en la atención a los específicos contextos familiares de las mujeres 

encarceladas. No obstante, sería recomendable la realización de un estudio empírico 

que permitiera conocer las estrategias de aplicación concreta de este modelo en el 

caso de las mujeres, de tal forma que se pueda profundizar en el análisis de este 

proceso. 

6. Reflexiones finales 

Las UTE y los MdR son dos programas penitenciarios específicos del sistema 

penitenciario español. Aunque su origen es anterior, es durante las dos legislaturas 

socialistas 2004-2008 y 2008-2011, cuando experimentaron su mayor impulso 

principalmente por parte de la titular de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias durante ese periodo, Mercedes Gallizo. Su valoración de los programas 

fue muy positiva y así lo trasladó en las publicaciones que describen los módulos y 

que hemos analizado en las páginas precedentes.  

A pesar de los aspectos positivos que se aducen desde diferentes instancias en 

relación con sus efectos para la mejora de la situación de las personas presas, todavía 

no se han publicado estudios rigurosos que hayan permitido comprobar la veracidad 

de esta afirmación117. Asimismo, y respecto a la situación de las mujeres, inicialmente 

estas estructuras se diseñaron para un perfil universal de preso y en el análisis de los 

documentos programáticos de cada uno de los modelos  se han encontrado escasas 

menciones a la población femenina. En este sentido, más allá de lo dicho hasta ahora, 

ninguno de los dos modelos parece “a priori” realizar un abordaje específico de las 

particularidades del encarcelamiento femenino que suponga una redefinición del 

programa en el caso de las mujeres. No obstante, sería necesario un aná lisis empírico 

                                                   
117

 En el caso de la UTE de Villabona, en diversos foros se habla de la reducción de la reincidencia de las 
personas que pasan por esta unidad. Hasta el momento, no se ha podido acceder al estudio realizado 
para sustentar esta afirmación. 
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y teórico en profundidad con el fin de valorar la aplicación práctica de ambos modelos. 

La escasez de referencias a la realidad femenina conlleva, por tanto, una invisibilidad 

de la realidad familiar de las mujeres encarceladas y sus efectos en la vivencia del 

encarcelamiento.  

En conclusión, este primer abordaje exploratorio y sobre la base de los documentos 

programáticos de ambos modelos, no permite afirmar que haya habido un abordaje 

claro de la realidad familiar de las mujeres encarceladas, a pesar de que las 

conclusiones emanadas de los estudios realizados en esta materia apuntan hacia la 

importancia clara de esta variable para este grupo de población. 
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Presentació 

La comunicació presentarà els principals resultats del projecte I+D Monoparentalidad y 

exclusión social. Estrategias de supervivencia y bienestar desde una perspectiva de 

género (IMU 130/07), que va a dur a terme el Grup Interuniversitari Copolis “Benestar, 

comunitat i control social”, en el período 2008-210 i que va dirigir la Doctora Elisabet 

Almeda Samaranch.  

El projecte va tenir com a objectiu principal el coneixement de les estratègies de 

supervivència i benestar que elaboren les famílies monomarentals, gestionades 

principalment per dones exposades en una situació d‟exclusió social a l‟Estat 

Espanyol. Es tractava de poder captar des d‟una perspectiva de gènere, l‟impacte 

actual, i el futur, de les transformacions estructurals que estan patint els diferents 

sectors de provisió de recursos materials i simbòlics de la societat actual –Estat, 

mercat, famílies i, especialment, les xarxes sociocomunitàries– en les desigualtats i els 

processos d‟exclusió dels col·lectius de dones més vulnerables, en concret, de  les que 

encapçalen famílies monomarentals.  

De manera específica, el projecte d‟investigació es proposava demostrar  tres hipòtesis 

centrals, que establien que ni el mercat, ni l'Estat ni la família són per si sols rellevants 

en la definició de les estratègies de supervivència i  benestar de les famílies 

monomarentals. La primera hipòtesi sostenia que la precarietat del mercat de treball, 

especialment per a la dones, les col·loca en zones de precarietat o marginalitat. La 

segona hipòtesi sostenia que la crisi de legitimitat i financera de l‟Estat porta a 

l'absència o insuficiència de polítiques socials que donin suport a les famílies 

monomarentals, com serien: les polítiques familiars, les polítiques de conciliació de la 

vida personal, social i laboral, les polítiques per a la infància i les mesures de les lleis i 

plans d'igualtat i d'inclusió social. La tercera hipòtesi en relació als grups comunitaris –

en especial referència a les famílies–, sostenia que l‟aïllament relacional producte dels 

processos d‟individualització implica la reducció o la pèrdua de referencia amb la xarxa 

familiar i de parantesc, i el control social formal i informal estigmatizant i/o 

criminalitzant de les famílies monomarentals. 
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La perspectiva no androcèntrica com a marc d’anàlisi 

Les famílies monomarentals gestionades per dones estan soscavant d'arrel el model 

patriarcal tradicional. Bàsicament perquè aquestes famílies signifiquen una 

reorganització familiar dels rols sexistes de la família burgesa nuclear, representats per 

un rol masculinitzat de suport econòmic i un rol feminitzat de gestió de la llar i cura dels 

fills/es i de la resta dels membres de la llar. En les famílies monomarentals la dona 

s‟encarrega del suport econòmic i de la gestió de la llar i les cures en solitari. Aquestes 

famílies trenquen els esquemes familiars tradicionals, donant així un impuls decisiu 

cap a la pluralitat i diversitat familiar, però absorbeixen alhora totes les conseqüències 

que això comporta en les nostres societats: pobresa, dificultats extres per a la  

compatibilització dels temps personals, socials i laborals, augment dels fenòmens de 

deteriorament de la seva salut (quadres d'estrès, desenvolupament de malalties o la 

seva cronificació, etc.), sobreocupació i precarietat laboral, la discriminació jurídica i la 

invisibilització social i, en definitiva, del risc d'exclusió social. 

Així doncs, les famílies monomarentals són les que més estan forçant el canvi de les 

famílies en general i ajuden a fer visibles la sobreexigència i sobrerepresentativitat de 

les responsabilitats de les dones cap a l'exterior i l'interior de la llar (Fernández i Tobío, 

1999). Precisament per l'evidència que implica l'assignació de responsabilitats de 

gestió en una única persona adulta, les famílies monomarentals visibilitzen millor que 

qualsevol altra modalitat familiar el treball total, és a dir, el conjunt de temps i tasques 

dedicats a les activitats productives i reproductives per a la pervivència i qualitat de la 

vida humana (Picchio, 2001), així com també que es doni importància i es dignifiquin 

les tasques de cures i contenció de les persones, siguin aquestes menors d'edat o no. 

En realitat, el que posa en evidència no són més que situacions que ja existeixen, 

precàriament, fins i tot en els grups biparentals, però que en les monomarentalitats es 

fa més tangible. 

Per tot això, i des d'una perspectiva de gènere, les famílies gestionades principalment 

per dones constitueixen, un cas fronterer de famílies - "a border case" - molt important 

d'analitzar, ja que permet focalitzar l'atenció en alguns dels reptes més difícils que han 

d'afrontar els moderns règims del benestar: el reconeixement del treball familiar no 

remunerat, les possibles combinacions que han de fer compatible ocupació i família, i 

les responsabilitats de l'Estat davant la família i també, davant del individu (Lewis, 

1997b).  

No obstant això, la majoria d‟investigacions pateixen un important biaix androcèntric en 

les formes de mesurar i analitzar els recursos a partir dels quals els grups elaboren les 

seves estratègies de supervivència i de benestar. Per tant, un element fonamental a 

l‟hora d‟analitzar les estratègies de supervivència i benestar que elaboren les famílies 
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monomarentals en risc d'exclusió social és partir d‟un enfocament no androcèntric. Si 

històricament, la majoria d‟estudis s‟han basat en estudiar, en exclusivitat, els recursos 

originats en l'àmbit públic (activitats productives, principalment els ingressos monetaris 

per relacions salarials o les prestacions econòmiques de les polítiques assistencials de 

l'Estat); des d‟una perspectiva d‟anàlisi no androcèntrica, s‟ha de partir de la pròpia 

experiència femenina i, per tant, tenir en compte les estratègies originades en les 

xarxes socials i comunitàries -sobretot des de les xarxes informals de "iguals" - així 

com també del conjunt de béns i serveis que Per a la pervivència i la qualitat de vida 

de les persones tenen les activitats reproductives (privades i domèstiques, de gestió 

de la llar i de cures i contenció de les persones) (Carrasco et al, 1997). Per tant, cal 

tenir en compte el conjunt de béns i serveis originats en les activitats productives i 

reproductives, en els quatre sectors als quals hem fet referència: Estat, Mercat, família 

pròpia i extensa, i xarxes sociocomunitàries (Almeda, 2005).  

La monomarentalitat: un repte per la política pública 

Des d'una perspectiva de gènere, les famílies monomarentals en risc d'exclusió social 

-gestionades principalment per dones adultes- estan reptant als Estats de Benestar i 

les polítiques públiques en general, ja que aquestes estaven pensades per a famílies 

amb un únic sustentador/home i basades en un model patriarcal amb transferències 

directes al "pater familiae" (Meil, 2006). Alhora, trastoquen el funcionament del mercat 

laboral i evidencien les contradiccions de poder conciliar els temps personals, de 

treball remunerat i no remunerat i familiar. Per això, sacsegen les bases de la societat i 

la seva dinàmica, obligant a redefinir les relacions entre família i Estat, i entre família i  

mercat, a més de reconsiderar el rol que les xarxes socials i comunitàries tenen en el 

benestar d'aquests grups familiars (Almeda , Di Nella i Obiol, 2006).  

Les crisis financera i de legitimitat de l'Estat de benestar, la precarietat del mercat de 

treball i la cada vegada més manifesta inviabilitat de la plena ocupació masculina i 

femenina, les transformacions intrafamiliars i l'aïllament relacional dels subjectes amb 

la fragmentació de les xarxes sociocomunitàries informals, entre altres factors, han fet 

trontollar els fonaments de les tradicionals estructures de benestar, emergint nous 

riscos socials i fent més vulnerables a nous grups de població. I és en aquest nou 

espai de vulnerabilitat davant els riscos d'exclusió social on s'ubiquen les famílies 

monomarentals gestionades per dones, a causa de la confluència de diversos 

aspectes, entre els quals cal destacar: a) els prejudicis en l'àmbit jurídic, que encara 

mantenen i provoquen importants discriminacions cap als modalitats familiars que no 

parteixen de la biparentalitat com a model de referència de les seves relacions 

intrafamiliars, b) l'absència de polítiques familiars que efectivament donin suport a les 

famílies monomarentals i desenvolupin prestacions econòmiques i serveis socials 
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adequats i suficients, c) la menor i més "feble" participació de la dona en el mercat de 

treball amb taxes d'ocupació menors a la mitjana europea i amb taxes d'atur que 

doblen la dels seus homòlegs masculins, d) les dificultats d'inserció social de moltes 

de les mares soles causada per l‟existència de prejudicis socials i discriminacions de 

tota mena -que persisteixen- cap a aquestes modalitats familiars, e) la debilitat del 

règim de benestar de l‟Estat espanyol en sentit ampli, escassament sensible a les 

necessitats reals de les famílies i col·lectius amb major risc d'exclusió social, i) la major 

probabilitat d'absència de xarxes familiars i sociocomunitàries de suport a aquestes 

llars monomarentals (Almeda, 2005). Tot això unit, explica la feminització de la  

pobresa i condueix a que les famílies monomarentals gestionades per dones a una 

greu posició de risc i vulnerabilitat social. De fet, pràcticament en tots els països de la 

Unió Europea ser membre d'una família monomarental representa un clar risc de patir 

una situació pobresa i exclusió social (Flaquer, Almeda i Navarro, 2006). 

El fenomen de l’exclusió social 

En conjunt i en comparació amb les famílies biparentals, les monoparentalitats a l'Estat 

Espanyol estan en condicions socials i econòmiques pitjors, tant en les seves 

oportunitats d'inserció en el mercat laboral com en les respostes de les polítiques 

públiques davant les seves demandes i necessitats, que, comparades amb la majoria 

de polítiques que s'implementen en els països de la Unió Europea, continuen sent molt 

precàries i fragmentades. En conjunt, encara estan en pitjors condicions les famílies 

monomarentals encapçalades per dones, que són la gran majoria. Si bé és certa 

aquesta realitat, també hem d'aclarir que seria fals i estigmatitzant dir que 

monomarentalitat és igual a pobresa, precarietat o major risc d'exclusió social. De fet, 

en les regions europees que més gaudeixen de drets socials i d'una presència de 

rendes majors hi ha un nombre més gran de situacions de monomarentalitat. Per tant,  

només una bona anàlisi de la relació que hi ha entre la realitat familiar interna i la 

política pública i la situació del mercat laboral en cada context des d'una perspectiva 

de gènere -que ens permeti allunyar-nos de la idea de família com a espai 

d'assignació igualitari, i acostar-nos, així, a les diferències i desigualtats tant de 

recursos com de poder (Fernández i Arregui, 2008)- ens pot permetre entendre la 

realitat de la monomarentalitat.  

El debilitament d'una societat salarial, la que caracteritza els trenta anys posteriors a la 

Segona Guerra Mundial, obre un nou període històric (Castel, 1995). Es produeix un 

debilitament del paper protector exercit per l'Estat en la societat salarial, que, de fet, 

havia aconseguit substituir les solidaritats de cura de caràcter més tradicional que hi 

havia anteriorment. En conseqüència, la seva desaparició deixa en mans d'un mercat 

menys regulat a moltes persones (Castel, 1995). Es produeixen així processos de 
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desafiliació o desqualificació, és a dir, de pèrdua d'inscripció dels subjectes en les 

estructures que conformen els projectes sobre els quals les interaccions adquirien 

sentit: el treball i una xarxa relacional o de sociabilitat segura (Castel, 1995; Paugam , 

2007). Processos com el debilitament de l'Estat del benestar, la precarietat del mercat 

de treball i la cada vegada més manifesta inviabilitat de la plena ocupació masculina i 

femenina, i les transformacions intrafamiliars i l'aïllament relacional dels subjectes 

respecte a la fragmentació de les xarxes sociocomunitàries informals, entre altres 

factors, han fet trontollar els fonaments de les tradicionals estructures de benestar, 

emergint nous riscos socials, fent vulnerables a nous grups de població. Podem fer 

referència a tres espais socials on es situen els diferents individus i grups socials: a) 

una zona de "integració", b) una zona de "vulnerabilitat", i c) una zona de "exclusió" 

(Castel 1995, 1997). La primera es caracteritza per una seguretat laboral i una xarxa 

de sociabilitat i seguretat, i la segona, on s'ubica una gran part de les famílies 

monoparentals gestionades per dones, es caracteritza per la fragilitat dels vincles amb 

el mercat laboral i amb la xarxes socials, i l'última d'elles s'explica per la desvinculació i 

l'aïllament (Castel, 1995).  

És a través de l'articulació de l'anàlisi en cada un d'aquests tres nivells d'exclusió 

social i comprenent la manera com s'interrelacionen entre si, que ens proposem 

conèixer realment les lògiques i el desenvolupament futur dels processos d'integració i 

exclusió social de les famílies monomarentals gestionades per dones.  

Tot i que el sol fet de ser pare o mare sol comportar dificultats semblants i que el fet de 

ser dona les accentua, cal tenir en compte que les famílies monomarentals no 

constitueixen un tot homogeni amb la mateixa capacitat de resposta a aquestes 

dificultats. La classe social, l'ètnia, l'edat dels progenitors, l'edat dels fills, el nivell 

d'instrucció dels progenitors, la situació del progenitor al mercat laboral, la tinença o no 

d'un habitatge són elements que introdueixen importants diferències visibles tan pel 

què fa les necessitats que mostren com en els recursos disponibles per satisfer-les i 

per tant diferències també en el risc de caure en la pobresa i/o exclusió social 

(Carrasco et al., 1997; Ruspini, 2000). El perfil de monomarentalitat també és una 

variable clau en aquest sentit. Podem considerar que progressivament està emergint 

una nova monomarentalitat amb un major de risc de patir situacions de vulnerabilitat 

que la modalitat més tradicional, constituïda per progenitors vidus i amb fills adults.   

Aquesta es diferencia respecte a la més tradicional en uns fills/es menors a càrrec i en 

què la via d'accés a la mateixa és a través de les ruptures d'unió (separació judicial, 

"separació de fet" i divorci) (Almeda, 2002).  

Sigui com sigui, la investigació que es presenta ha analitzat l‟exclusió social des d‟una 

perspectiva multidimensional i, per tant, tenint en compte diverses variables com ara 
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les jurídiques, les polítiques, les econòmiques, les socials i les estadístiques, sigui que 

provinguin de l'Estat, del mercat, o dels grups i les xarxes socials i comunitàries. Però 

s‟ha de destacar que no totes les famílies monomarentals pertanyen a un mateix tipus 

o àmbit d'exclusió. 

Metodologia 

Per dur a terme la investigació i demostrar les hipòtesis, la metodologia utilitzada 

combinava l'anàlisi teòrica amb el treball de camp qualitatiu i quantitatiu. Tot això a 

partir de diverses fases que es poden resumir de la següent manera: a) un recull de 

material bibliogràfic per a l'elaboració d'un complet anàlisi de l‟estat de la qüestió, b) 

una anàlisi conceptual i sociojurídic de les polítiques relacionades amb la 

monoparentalitat a l‟Estat Espanyol, c) un estudi quantitatiu i probabilístic de la 

monoparentalitat a l‟Estat Espanyol des d'una perspectiva comparada europea amb 

diverses bases de dades, d) treballs qualitatius de camp a través de diverses 

entrevistes en profunditat per construir relats de vida, trajectòries vitals i conèixer les 

estratègies de supervivència i benestar de les famílies monomarentals de diverses 

comunitats autònomes de l‟Estat, en concret, de Catalunya, Aragó, Astúries, Comunitat 

Valenciana, Madrid, Andalusia i País Basc i, i) una darrera fase extensa i intensa 

d'intercanvi, difusió i contrastació social i científica dels resultats per a la redacció de 

l'informe final del projecte. En la comunicació que aquí es presenta s‟explicaran els 

principals resultats de la investigació fruit de l‟estudi descriptiu i quantitatiu de la 

monpmarentalitat i de la pobresa a l‟Estat Espanyol des d‟una perspectiva comparada, 

i de l‟estudi qualitatiu d‟aquestes famílies. Els dos anàlisis són els que representen el 

major gruix de la investigació.  

En relació al estudi quantitatiu es van examinar i explotar de forma extensa i detallada 

diverses bases de dades. A nivell europeu s‟ha treballat amb dades generals 

d'Eurostat i també, específicament, del Panel de Llars de la Unió Europea (European 

Community Household Panel – PHOGUE o ECHP). A nivell de l‟Estat Espanyol, s'ha 

explotat el fitxer de microdades de persones i llars del Cens de Població de 2001 (INE) 

i, a nivell català, s‟ha fet ús del Panel de Desigualtats socials de Catalunya de la 

Fundació Jaume Bofill (PaD) de l'any 2001. El Panel de Llars de la Unió Europea ha 

permès, entre altres coses, comparar el risc de pobresa de les llars monoparentals 

respecte a les biparentals, examinar la pobresa en les llars monomarentals, en relació 

a les monoparentals i les biparentals i veure quins són els factors més influents per 

determinar el risc de pobresa de les famílies monomarentals. A més a més, ha permès 

afegir un estudi probabilístic de la pobresa de les famílies monoparentals a Europa. A 

partir de les bases de dades espanyoles, s'han descrit les llars monoparentals, i els 

nuclis monoparentals, en relació a totes les llars familiars, i se n‟ha analitzat la seva 
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evolució en els últims trenta anys. També s‟ha fet una comparativa entre les diferents 

comunitats autònomes. El Panel de Desigualtats socials de Catalunya de la Fundació 

Jaume Bofill (PaD) ha aportat informació de com operen els mecanismes que generen 

desigualtat.  

Per la seva banda, l'estudi qualitatiu va partir de la realització de vint entrevistes a 

dones que vivien en grups de convivència familiar monomarentals i que es trobaven en 

una situació de precarietat, marginalitat o exclusió social a diferents comunitats de 

l'Estat Espanyol. La recollida de diversos relats sobre l'experiència de la 

monomarentalitat és la que ha permès captar les visions personals i l'experiència 

concreta sobre la monomarentalitat en situacions d'exclusió social o de risc a la 

mateixa. Però, a la vegada, també ha permès entendre el context social en què 

s'enfronten les dones entrevistades i, per tant, els valors socials predominants, el 

paper del mercat laboral i l'Estat, l'existència de les xarxes comunitàries, etc. elements, 

en definitiva, que són el reflex d'un context social i/ o moment històric concrets dels 

quals les dones formen part. Aquests relats de vida s‟han construit a partir de la 

producció i tractament de dades obtingudes mitjançant entrevistes en profunditat, i 

amb l'assistència del programari informàtic "ATLAS.ti". 

Principals resultats 

L'estudi quantitatiu de la monoparentalitat a Espanya des d'una perspectiva 

comparada ha confirmat l‟augment d'aquests grups familiars des  de la dècada dels 

vuitanta, i la tendència futura a seguir creixent i a equipar-se, així, la seva situació als 

països europeus, encara que sempre condicionat, el seu creixement, per les 

tendències familiaristes de l'Europa del Sud i de la Mediterrània. També ha fet palès, 

d‟una banda, el canvi dels perfils de la monoparentalitat, cada vegada, més fruit de les 

ruptures de parella i de mares solteres, i d‟altra banda, la major presència de dones 

encapçalant aquestes famílies, si bé els homes també comencen a incrementar el 

percentatge d‟aquest model familiar. 

Tan l‟estudi qualitatiu com quantitatiu han demostrat la feminització de la pobresa de 

les famílies monomarentals i han fet palès les grans dificultats d'aquestes dones per 

estabilitzar la seva situació laboral, d'habitatge, i de recursos vitals mínims per poder 

desenvolupar estratègies de supervivència i benestar. A la vegada, també han permès 

examinar elements que poden contribuir a prevenir o solucionar aquesta situació. 

A través de l‟estudi qualitatiu s‟ha comprovat que la majoria de dones  pateixen 

importants dificultats d'inserció al món laboral mercantil i de consecució d'una 

estabilitat, elements que les condueixen a situacions de precarietat econòmica. 

S‟afegeixen, també, en les seves vides, dificultats per compatibilitzar els temps 

productius i reproductius, a la vegada que pateixen, encara, els prejudicis negatius 
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respecte a les dones i les mares soles, element que dificulta, encara més, les seves 

possibilitats d‟inserció. En el mercat laboral, en general, i en les empreses en 

particular, ser mare sola es constitueix gairebé com un indicador inequívoc d'una 

potencial de menor productivitat, d‟un major absentisme i d‟una major "conflictivitat 

laboral". Però, paradoxalment, l‟estudi demostra que les dones que integren famílies  

monomarentals treballen més en el mercat, amb igual o menor absentisme 

ocupacional i silenciant notòriament les seves circumstàncies personals (per evitar la 

revictimització social o fins i tot, l'acomiadament).  

Respecte a l'habitatge es destaquen uns preus inassumibles per a les seves 

economies que les porten viure sempre en cases de lloguer i normalment en llars amb 

poc espai. Els seus discursos posen en evidència la manca de política pública en 

aquesta qüestió i com el compartir amb familiars i no familiars acaba sent una 

estratègia de supervivència per poder-se autogarantizar aquest dret. 

Tal com també es comprova, en la part quantitativa, els discursos i arguments de les 

mares soles giren, moltes vegades, al voltant de l'absència o insuficiència de polítiques 

socials que els hi donin suport, en especial de l‟absència de polítiques familiars i de les 

polítiques de conciliació de la vida personal. A tot plegat, s'hi suma la falta d'ajudes i 

prestacions econòmiques que propulsin una discriminació positiva per a les mares o 

per les famílies monomarentals. L'ajuda econòmica bàsica a la que poden accedir, 

quan queden fora del mercat laboral i ja han esgotat el subsidi de l'atur, és la renda  

mínima d'inserció. Però també es presenten dificultats a l‟hora d‟accedir-hi. Aquesta 

prestació econòmica per a situacions de pobresa té un caràcter absolutament 

familiarista perquè només es proporciona en el cas que no hi hagi altres persones que 

treballen a la llar. Aquesta realitat dificulta enormement a les mares que viuen amb 

altres persones que sí treballen.  

La legislació en relació a la separació i el divorci sembla, també, tenir efectes en 

l'augment de risc a la pobresa i l'exclusió social. El fet que s'allarguin els processos de 

separació i divorci fa que les dones separades hagin de sostenir tota l'economia de la 

llar en solitari. L'incompliment, una vegada aconseguida i tramitada, la separació o el 

divorci, per part dels pares dels seus fills/es en el lliurament de la pensió alimentària és 

també un element comú i molt perjudicial per a l'economia de les famílies 

monomarentals.  

En relació al suport familiar trobem situacions molt diverses. Trobem dones en què la 

família té un paper fonamental en termes econòmics, de conciliació de temps i fins i tot 

de suport emocional. A més a més, en la majoria de casos, es produeix una 

acceptació del model familiar d'aquestes dones per part de les seves famílies. Però 

també trobem un grup de dones, sobretot el col·lectiu de dones immigrants, en què 
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aquest suport és menys important o gairebé nul. Però el que sí es destaca a l‟estudi 

com un element fonamental de suport, per a moltes de les dones entrevistades, és la 

participació en associacions. Es tracta d'un suport tant en termes materials i 

econòmics com a nivell emocional. A més, d'oferir un espai important a nivell de 

creació de xarxes, d'espai d'identitat i de socialització, ofereixen serveis que són 

fonamentals per a la vida d'aquestes dones: serveis de conciliació, d'ajuda material, 

d'ajuda psicològica i fins i tot programes especials per a dones que han patit violència 

masclista. 

De fet, i malgrat els canvis que s‟han produït, en les polítiques publiques respecte a les 

famílies monomarentals durant els últims anys, la seva supervivència es transforma en 

la majoria dels casos en inviable (especialment en monomarentalitats amb fills/es a la 

primera infància) i és, en les xarxes familiars i sociocomunitàries, on les famílies 

monomarentals troben un important suport simbòlic i material per a l'elaboració 

d'estratègies de supervivència i benestar amb efectes molt menys vulneraitzants que 

els efectes que tenen les estratègies basades en la inserció en el mercat. El mercat 

laboral és per elles una instància de major precarització i marginació social, d‟exclusió i  

penalització de la monoparentalitat com a modalitat de convivència familiar. 

Així, doncs, les hipòtesis de partida es troben parcialment refutades, ja que no per a 

totes les monomarentalitats les xarxes familiars i comunitàries compleixen la mateixa 

funció en les seves estratègies de supervivència i benestar. S‟han de destacar, així, 

els diversos impactes de les xarxes familiars, que van de la nul. la contribució a la 

fonamental ajuda en la vida quotidiana. El que sí podem destacar, en relació a la xarxa 

comunitària, a trets generals, és la reduïda aportació de les relacions informals 

d'amistat o veïnatge -amb excepció dels suports per a la resolució de situacions 

d'urgència o extraordinàries-, la importància del recolzament de grups o d'altres mares 

en la mateixa situació-, i la homogènia, positiva i transcendent aportació que realitzen 

les entitats i associacions a través de les quals es reivindiquen i es brinden serveis 

adequats que permeten la contenció afectiva, el reconeixement simbòlic, i l‟accés a 

eines d'identificació i de dignificació personal i social d‟aquestes famílies. 

És així com podem concloure que l‟absència o insuficiència de la  protecció estatal per 

fer front als efectes més nocius de vulnerabilitat psicosocial de les monomarentalitats, 

dóna lloc, a que enfront l'exclusió social a què les exposa el mercat siguin les xarxes 

sociocomunitàries les que juguen un paper clau en l'elaboració de les seves 

estratègies de supervivència i benestar.  
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Resum: 

La mobilitat internacional de les persones altament qualificades ha esdevingut un dels 

eixos centrals del desenvolupament de la societat de la informació i coneixement 

actual. Per una banda, la mobilitat contribueix a la creació, intercanvi i difusió del 

coneixement, que és clau per el canvi social, polític i econòmic. Per l‟altre, les 

persones altament qualificades es mouen per formar-se, crear o enfortir les seves 

xarxes professionals. Si bé el debat teòric sobre la mobilitat internacional 

tradicionalment s‟havia caracteritzat per el debat sobre “la fuga de cervells”, la pèrdua 

o guany de talent, recentment, s‟ha traslladat a la “circulació de cervells”. Ara bé, 

només es pot parlar de circulació quan es produeix un procés de retorn o vinculació 

amb l‟origen, que té a veure amb els fluxos i polítiques de  mobilitat de cada país i les 

circumstàncies personals dels professionals amb talent. En la recerca, en primer lloc, 

s‟han analitzat les dades empíriques disponibles sobre fluxos de mobilitat internacional 

de l‟Estat Espanyol. En segon lloc, s‟han realitzat entrevistes a persones altament 

qualificades amb experiències de mobilitat internacional. Els resultats mostren que es 

produeix una circulació del coneixement creixent, però que és desigual i no circula de 

la mateixa manera des de i cap qualsevol regió. A més, la crisi econòmica ha suposat 

un desaccelerament d‟aquesta tendència de circulació que tot just s‟iniciava per el cas 

espanyol. Tot plegat quan les polítiques orientades al retorn i a la creació de xarxes 

socials entre professionals són encara insuficients. Per tot això, a més de contribuir als 

debats acadèmics sobre la mobilitat internacional, aquest treball servirà per informar i 

orientar les polítiques públiques en matèria de mobilitat internacional i circulació del 

talent.  

Paraules clau:  mobilitat internacional, circulació de cervells, polítiques de mobilitat, 

retorn, vinculació amb origen 

1. Introducció 

Com el seu nom indica, la societat del coneixement es vertebra sobre la producció i 

transferència d‟informació, nous descobriments i tecnologies. Més que mai, la societat 

del coneixement respon a una dinàmica globalitzada on es mouen tant els béns i 

serveis com les persones i els resultats del seu treball. La societat del coneixement 

s'erigeix al voltant de les idees que les persones amb més talent son capaces de 

produir en els centres neuràlgics de la societat més desenvolupada: ciutats com 
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Londres i Tokyo per dirigir el mercat de valors, ciutats com Washington i Berlin per 

influir a la política internacional, i altres moltes universitats i instituts de recerca per 

assolir nous reptes científics i anar més enllà de les teories vigents.  

Tot i que cap d'aquests processos necessiten pròpiament de la mobilitat física de les 

persones qualificades, perquè les tecnologies de la informació i i comunicació ja 

supleixen de sobres les possibilitats de transferència del coneixement amb més 

velocitat i accés des de qualsevol lloc, el contacte físic sembla ser encara molt 

important. Cap professional altament qualificat o institució de recerca i innovació ha 

suprimit el contacte presencial en la seva comunicació, ni en el seu treball, en el marc 

internacional. Tant les institucions de l‟Estat Espanyol, com les internacionals, 

encoratgen als professionals altament qualificats a emprendre estratègies de mobilitat 

internacional per fomentar el contacte entre professionals i facilitar la transmissió del 

coneixement. Aquestes polítiques permeten, per exemple, la formació dels més joves, 

el desenvolupament de projectes col·laboratius i emprendre línies de negoci 

innovadores. Per la seva part, les persones assoleixen objectius formatius, 

professionals, de creació de coneixement, intercanvi i difusió, així com d‟enfortiment de 

les seves pròpies xarxes professionals i de poder. Per tant, la mobilitat internacional 

esdevé un dels pilars bàsics de la societat del coneixement.  

Ara bé, els països més desenvolupats s‟aprofiten en major mesura de la mobilitat 

internacional dels professionals més qualificats. Per una distribució més igualitària dels 

beneficis que es desprenen de la mobilitat i evitar que algunes nacions perdessin els 

seus millors recursos humans, caldria que el talent circulés. Així doncs, el retorn de les 

persones és essencial per enfortir els sistemes d‟I+D+I dels països d‟origen i és per 

això que les polítiques internacionals emfatitzen la idea de circulació de cervells com 

objectiu a assolir.  

Endemés, aquesta circulació no sempre implica el retorn permanent a les comunitats 

d‟origen ni la no permanència en el país d‟acollida. En aquest sentit, hi ha d‟altres 

maneres de retornar als països d‟origen part del valor que s‟ha obtingut a l‟estranger. 

Això té a veure, per exemple, amb la creació de xarxes de col·laboració o el 

reconeixement i els premis assolits que, sens dubte, es converteixen en una font de 

prestigi per el seu país d‟origen. Així, Severo Ochoa va donar alguna brillantor a la 

precària situació científica a l‟Estat espanyol franquista. Aquestes altres formes de 

retorn faciliten  l‟intercanvi  d‟informació i coneixement entre els col·legues de la 

mateixa nacionalitat que estan a l‟estranger i els que es troben al país d‟origen, com 

per exemple, la formació d‟estudiants del lloc d‟origen en laboratoris i  centres de 

recerca estrangers i la creació o manteniment de contactes en xarxes científiques, 

tecnològiques o empresarials.   
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La comunicació que presentem té com objectiu principal l‟anàlisi de la circulació del 

talent i la manera en que la mobilitat internacional pot ser aprofitada per les comunitats 

d‟origen, tot i que s‟hagi produit una certa pèrdua de talent. En primer lloc, 

presentarem alguns de les principals arguments del marc teòric sobre la circulació de 

cervells i l‟aprofitament del coneixement a través de les xarxes professionals. En 

segon lloc, mostrarem algunes dades empíriques sobre la mobilitat internacional per el 

context de l‟Estat Espanyol. En tercer lloc, presentarem alguns de los recursos que el 

personal altament qualificat utilitza per retornar la seva experiència i el seus èxits a les 

comunitats d‟origen. En relació amb aquest apartat, i com a cinquè,  durem a terme 

una reflexió de les polítiques d‟atracció del talent i proposarem algunes mesures i 

polítiques per gestionar la pèrdua del talent i millorar-ne la seva circulació. Finalment, 

presentarem les conclusions de la nostra anàlisi. 

2. Marc teòric: sobre la circulació de cervells i l'aprofitament del coneixement 

Encara que la mobilitat i la difusió del coneixement sempre han estat relacionades, en 

l'actualitat, aquesta vinculació s'ha incrementat de manera significativa i el brain 

circulation s'ha convertit en un tret fonamental del desenvolupament de les societats 

del coneixement (Castells 1996; Bauman 2000; Kauffmann 2000). La mobilitat dels 

professionals altament qualificats ja no s'interpreta com un balanç de pèrdua-guany 

d'efectius entre els països d'origen i destinació, ja que existeix una necessitat de 

mobilitat que excedeix els mercats educatius i laborals nacionals (OECD 2008; Meyer 

2001, 2003; Hansen et al. 2003; Niebuhr 2010). 

La mobilitat d'estudiants, científics i tecnòlegs és un dels elements mitjançant el qual 

els actors institucionals enforteixen els sistemes d'R+D+I. Això compleix diversos 

objectius (OECD 2001a, 2001b) relacionats amb la recerca d‟excel·lència (Comissió 

Europea 2008). L'emigració del talent és vista com una eina per a la formació, 

l'establiment de xarxes de coneixement, i la difusió dels resultats científics i 

tecnològics. Però què passa si aquests professionals en formació no retornen a les 

comunitats d‟origen? La resposta és més complexa del que es pot apuntar a priori, i fa 

que els arguments que aportem sobre la pèrdua del talent calgui tenir en compte altres 

consideracions sobre el guany de les comunitats d‟origen fins i tot quan no es produeix 

el retorn. Així, per exemple, els professionals a l‟estranger tenen la possibilitat de 

comunicar-se i treballar a través d‟Internet amb les comunitats d‟origen, així com 

d‟erigir-se com o esdevenir referències per altres professionals de la mateixa 

comunitat d‟origen.  

Les tecnologies de la informació i comunicació han transformat la producció del treball 

i coneixement, especialment en l‟àmbit científic . En l‟àmbit laboral, les tecnologies de 

la informació i la comunicació han creat noves tendències laborals (Carnoy 2001) així 
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com de l‟organització científica (Nowotny et al. 2001). Amb les tecnologies s‟han  

facilitat  les tasques de recerca  bibliogràfica, l‟arribada de la informació a universitats i 

laboratoris més allunyats dels centres neuràlgics de producció del coneixement i, 

també, la comunicació directa amb grups de recerca i investigadors més reconeguts 

en una línia de recerca específica. Heimeriks i Vasileiadou (2008) han analitzat els 

canvis que les tecnologies de la informació i la comunicació ha produït en la ciència en 

els últims anys, destacant-ne tres nivells:  

 Researching: pràctiques bàsiques per avançar en ells processos de producció 

del coneixement, noves idees, conceptes i mètodes.  

 Scientizing: Activitat de comunicació entre científics que porten a terme noves 

línies d‟investigació.  

 Politicking: Procés d‟interacció entre ciència i societat.  

Alhora, Giglia (2001) ha assenyalat la importància de les tecnologies de la informació i 

la comunicació com a canals d‟enriquiment de la diàspora, ja que mantenen els vincles  

personals amb les comunitats d‟origen, les famílies i amics, col·legues i institucions de 

recerca. El manteniment dels contactes amb les comunitats d‟origen afavoreix  la 

intenció del personal altament qualificat de retornar quan, contràriament, la 

desvinculació amb el context d‟origen imposa més barreres al retorn. Així, encara que 

aquestes persones es moguin per raons professionals (Gregensen et al. 1998; Suutari 

2003), també els motius vinculats a la família i l‟enyorança de la cultura d‟origen 

condicionen el retorn (Recchi i Favell 2009; González i Vergés 2011). 

Per altre banda, alguns estudis emfatitzen l‟impacte positiu que tenen les xarxes 

socials que enllacen les diàspores científiques (Saxenian 1994, 2002 2006; Saxenian 

et al. 2002; Lucas 2001; Mera 2005; Solimano 2008; González Ramos 2009). 

Saxenian fou la primera investigadora que va posar de manifest la importància de les 

xarxes socials entre comunitats d‟emigrants altament qualificats. Ella en va descriure el 

seu efecte positiu per les comunitats Xineses i Índies a les empreses tecnològiques de 

Silicon Valley i, a la vegada, com això havia tingut també un reflex en les seves 

comunitats d‟origen.  

També Solimano (2008) i Pellegrino i Vigorito (2009) han destacat l‟impacte de les 

xarxes socials científiques de  la diàspora resident en els països més desenvolupats. 

En aquest casos, la mobilitat del personal altament qualificat  pot ser una oportunitat 

que els països en desenvolupament tenen per donar resposta  a la debilitat 

institucional dels seus sistemes d‟I+D+I. A l‟estranger, els professionals de països en 

desenvolupament poden assolir majors èxits que més endavant, una vegada han 

consolidat las seves carreres professionals, poden revertir en les comunitats d‟origen. 
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La literatura ha posat de manifest que poden contribuir enfortir iniciatives 

econòmiques, contactes, intercanvi d‟informació i recursos humans en formació.  

3. Metodologies 

Aquesta comunicació parteix de dues recerques prèvies més àmplies. Per una banda, 

el projecte de recerca Efectos curriculares de la mobilidad internacional de los 

egresados del area TIC, realitzat en el període 2008-2009. Per l‟altre el projecte Flujos 

de recursos humanos en Ciencia y Tecnología. Buscando la excelencia a través del 

talento, realitzat en el període 2009-2012. Ambdós projectes tractaven sobre la 

mobilitat internacional del personal altament qualificat i es dugué a terme una 

triangulació metodològica que combinava mètodes quantitatius i mètodes qualitatius.  

En aquesta comunicació tenim per objectiu general analitzar la circulació de talent des 

de/cap a l‟Estat Espanyol. De forma més específica busquem analitzar el retorn del 

talent y els seus condicionants, tant quan fem referència a la vinculació amb la 

comunitat d‟origen com quan existeix un canvi de residència cap al país d‟origen.  

En aquesta comunicació ens basem, per una banda, en les dades publicades per 

l‟OCDE i autories especialitzades, sobretot, en l‟anàlisi descriptiva de l‟enquesta de 

Recursos Humanos de Ciencia y Tecnologia 2009 del INE. 

Per altra banda, ens basem en les 120 entrevistes en profunditat que vam dura  a 

terme en el marc dels projectes de recerca anteriorment esmentats. Les entrevistes es 

realitzaren a personal altament qualificat en ciència i tecnologia seleccionat a partir de 

d‟una cerca intensiva a través dels directoris de les universitats i laboratoris 

estrangers, els diaris i la premsa escrita que ens facilitava els cognoms de 

professionals espanyols a l‟estranger, i, també, la bola de neu a partir de candidats 

seleccionats de diverses àrees de coneixement.  

Tenint en compte les recomanacions de la literatura relacionada amb la mobilitat 

internacional i els objectius de les recerques la selecció tingueren en compte una sèrie 

de variables en el procés de selecció (Ackers, 2005; Xie, 2010; González Ramos i 

Verges, 2011).  Així, tal com es pot consultar en la taula següent es van considerar el 

lloc d‟origen i el lloc de residència; l‟edat i la situació professional; el gènere i les 

persones al càrrec durant l‟estada; l‟àmbit laboral i l‟àrea de coneixement. Val a dir que 

també es tingué en compte la durada de l‟estada internacional (curta, mitjana, llarga o 

permanent).  
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Figura 1: Quadre resum del perfil del personal altament qualificat entrevistat. 

 

4. Fluxos de mobilitat i motivacions darrere l’anada i la tornada 

Les dades internacionals mostren que els desplaçaments ja no es produeixen 

únicament en una sola direcció (OCDE 2008), des de les regions més pobres a les 

més riques, sinó que es produeixen en múltiples direccions. La mobilitat ha adoptat 

una gran modalitat de variants, objectius i estratègies, donant lloc a un fenomen 

polièdric (Solé i Cachón 2006). Els perfils de les persones que es desplacen de un 

país a altre defineix la seva intenció de marxar per sempre o retornar.  

Des de 1987 fins al 2005, 1.4 milions de estudiants europeus s‟han beneficiat de 

programes de mobilitat com  l‟Erasmus o el Socrates per passar fins a dos anys en un 

altre país de la UE. Uns 12,000 investigadors pre o postdoctorals han rebut alguna 

ajuda per fer estades internacionals a Londres, Amsterdam, París, Milà, Barcelona i 

Munich (Recchi i Favel 2009). Aquestes dades suggereixen que la població d‟europeus 

es mou de forma  temporal, és a dir, que tendeix a retornar després d‟haver assolit els 

objectius de la mobilitat. De fet, menys d‟un de cada cinquanta ciudatans europeus 

viuen fora del seu país d‟origen i al voltant de només un quatre per cent ha 

desenvolupat alguna experiència professional a l‟estranger. 

D‟acord amb la Encuesta de Recursos Humanos de Ciencia i Tecnología del 2009, un 

20% dels doctors de l‟Estat Espanyol han realitzat alguna estància internacional en el 

període del 2000 al 2009. Les cohorts més joves mostren una tendència major a 

desenvolupar estratègies de mobilitat que les cohorts més grans. Principalment, s‟han 

mogut cap als Estats Units (22,6%), i alguns països europeus com el Regne Unit 
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(14,2%), França (11,5%) i Alemanya (8,6%). Així mateix, els doctors que són mòbils 

tenen carreres altament mòbils. Un 43% de la població de doctors amb estratègies de 

mobilitat han dut a terme almenys 3 estades internacionals en els 10 últims anys 

(2000-2009) i un 32% entre quatre o més.   

En canvi, la capacitat d‟atracció del sistema d‟I+D+I espanyol és molt escassa ja que el 

nombre de professionals estrangers a Espanya representa només el 3,4%. El països 

principals dels que procedeixen les persones mòbils, sobretot Argentina i Veneçuela,  

indiquen que majoritàriament atraiem persones de Llatinoamèrica. Les arrels culturals, 

de llengües i històriques sempre han estat un precedent per l‟intercanvi de talent entre 

els dos continents. Contràriament, l‟atracció d‟investigadors d‟altres països europeus, 

Nord Amèrica, Canadà i Australia encara roman limitada. Al mateix temps, la debilitat 

del sistema R+D+I tampoc afavoreix la vinguda de professionals altament qualificats 

dels països emergents com l'Índia, Brasil o Xina o dels anomenats en 

desenvolupament.  

En relació a les raons que aquests professionals tenen per emprendre una estada a 

l‟estranger, tal com diu la literatura, la mobilitat internacional sembla estar motivada per 

qüestions professionals i de formació en primer lloc. A més, les persones que han 

obtingut alguna beca de doctorat presenten una major probabilitat de desenvolupar 

estratègies de mobilitat internacional (un 32.79% respecte un 12.6% entre els qui no 

han rebut mai cap beca). Per tant, pertànyer a la comunitat científica, encara que sigui 

com a estudiant o becari pre-doctoral, encoratja a realitzar estades a l‟estranger.    

Alhora, les dades indiquen que també es produeix un efecte d‟expulsió. Els doctors de 

l‟Estat Espanyol aturats presenten una probabilitat més alta de dur a terme estratègies 

de mobilitat internacional. Fins a un 26,97% de la població de total de doctors amb 

estratègies de mobilitat es troben a una situació de desocupació. Comparativament, el 

percentatge de dones doctores amb estratègies de mobilitat i desocupades és encara 

major que la dels homes (30% de dones; 23,8% d‟homes).   

Quant a les causes per retornar, la mateixa enquesta informa que les raones personals 

són igualment importants per els i les doctores espanyoles. Així, el 38,6% de les dones  

i el 35,6% dels homes expliquen que van retornar per raons personals o familiars. La 

segona resposta més freqüent la constitueixen els motius professionals (un 27,9% de 

les dones i un 30,4% dels homes ). 

L‟enquesta no és un recurs molt adequat per analitzar les raons per les que algunes 

d‟aquestes persones van decidir no retornar mai, ja que la seva mostra està 

composada per espanyols doctors residents a Espanya. Per informar-nos sobre ells, 

hem d‟utilitzar les dades de les entrevistes realitzades al personal altament qualificat 

en el decurs de la recerca. També ha estat molt difícil trobar aquest tipus de perfils 
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perquè la majoria dels professionals altament qualificats volen retornar i assoleixen 

aquest objectiu. Tanmateix, moltes vegades, han d‟assumir pitjors condicions de treball 

i nivells salarials.   

Segons les persones  entrevistades, la principal raó per la que no van tornar la 

constituïa el convenciment de que la situació laboral a Espanya no facilitava el retorn. 

Per aquestes persones, la decisió havia anat prenent força paulatinament, veient que 

les oportunitats laborals s‟obrien al país de destí i restaven tancades a l‟Estat 

Espanyol. Endemés, les qüestions personals a l‟estranger anaven prenent força poc a 

poc, perquè s‟establia una relació sentimental amb algú d‟aquest país o amb algun 

altre desplaçat i, finalment, escolliren no tornar al seu país d‟origen. La majoria 

d‟aquestes persones, ja tenen més amics del país de destí que d‟altres països, 

incloent-t‟hi de l‟Estat Espanyol. És a dir, amb el temps s‟han anat socialitzant en la 

societat d‟acollida, tant que, fins i tot, els que decidiren tornar patiren un cert xoc 

cultural. Aquesta cita de Mohamed, que procedeix del Maroc, simbolitza aquesta 

socialització. 

Mica en mica vas assumint els patrons d‟altres cultures i llavors quan tornes, trobes a 

faltar la puntualitat del país d‟acollida i et queixes de lo sorollosos que són els carrers 

del teu propi poble (Mohamed, orientador professional i professor de lengües) 

Encara que la mobilitat internacional adopti una modalitat de circulació de cervells, hi 

ha vàries qüestions que posen en risc aquesta circulació. El primer risc es refereix a la 

concentració del flux, no tant entre països, sinó sobretot, quant a ciutats i centres 

d‟investigació de referència, ja que són receptors majoritaris d‟aquest talent que fa 

moure el coneixement. En segon lloc, perquè si bé la circulació és més habitual que la 

migració definitiva entre el personal altament qualificat, la definitiva és més freqüent 

entre aquells professionals que tenen més dificultats per trobar un espai on 

desenvolupar la seva trajectòria professional en el seu país d‟origen. Això és el que 

suggereixen les informacions recollides, tant els percentatges de persones 

desocupades a Espanya, com el fet que trobem més Llatinoamericans que Europeus 

amb una posició estable al sistema d‟I+D+I de l‟Estat o el que ens han explicat els 

espanyols entrevistats i establerts en altres països (González Ramos i Lamolla 

Kristiansen, 2013).  

5. Recursos del personal altament qualificat per vincular-se i retornar la seva 

experiència professional a les comunitats d’origen 

Els professionals que retornen proporcionen els seus èxits i coneixements al país 

d‟origen, però que passa amb els professionals que no retornen? La literatura ha 

emfatitzat la creació de xarxes de col·laboració entre les persones que es troben a la 

diàspora entre sí mateixes o amb altres persones en el mateix lloc d‟origen. D‟acord 
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amb Lowell (2001) durant la dècada dels noranta han crescut de manera significativa 

les xarxes socials que connecten els emigrants qualificats que viuen a l‟estranger. E ls 

mateixos estats promouen aquestes xarxes de professionals altament qualificats amb 

la intenció de no perdre el cervells establerts en altres països.  

En aquest sentit, fou especialment innovadora la Red Colombiana de Investigadores 

en el Exterior – Red Caldas que es fundà l‟any 1991 com una part d‟una política 

explícita per integrar als investigadors colombians a l‟exterior amb la comunitat 

científica nacional i a les activitats del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología de 

Colombia (COLCIENCIA). Un dels propòsits que van inspirar el naixement de la Red 

Caldas, justament, fou la necessitat percebuda d‟enfortir els grups de recerca  

colombians mitjançant el treball conjunt dels grups de recerca en altres països i amb 

l‟estranger, considerant aquest últims una extensió de la comunitat científica 

colombiana. L‟altre element facilitador del naixement de la Red Caldas fou el 

neixement i extensió d'Internet, que va permetre la fàcil connexió entre els membres 

de la xarxa. Des de la primera versió -en bitnet- va tenir força acollida entre els 

estudiants colombians a l‟estranger, desenvolupant una alta capacitat per 

interconnectar a persones i grups a través de correu electrònic i llistes de correu. Tot i 

això, després d‟onze anys, la Red Caldas va desaparèixer com conseqüència de 

factors acumulats, com la pèrdua d‟importància del nombre de beques atorgades per 

COLCIENCIA i perquè la Red Caldas insistí excessivament en la col·laboració amb 

investigadors d‟Europa i els Estat Units per elaborar projectes de recerca conjunts. 

Això feu descuidar altres objectius igualment importants i menys ambiciosos 

d‟aprofitament de la diàspora científica de colombies en altres llocs, l‟intercanvi 

d‟informació entre ells i les estades de persones establert a l‟estranger per compartir 

coneixement i experiències amb grups d‟investigació colombians.   

En general, les xarxes professionals s‟han implementat arreu del món a causa de la 

necessitat d'interconnectar l'activitat científica, tecnològica i innovadora local amb els 

professionals estrangers i viceversa. Entre les més conegudes podem anomenar la 

xarxa SIPIA, en alta tecnologia, L‟Ethiopian diaspora, l‟Argentina R@íces, l‟africana 

SANSA, l‟àrab ASTA, la xinesa CHISA,  o la Nordamericana Nautilus entre d‟altres. 

Aquestes xarxes poden ser oficials com la ja esmentat Red Caldas o informals.  

En els últims anys, les tecnologies de la informació i la comunicació han facilitat 

l‟aparició de xarxes socials d‟investigadors o professionals altament qualificats que es 

reuneixen al voltant del seu país o d‟un interès comú relacionat amb la comunitat 

d‟origen. La usabilitat i el cost mínim de la infraestructura que cal per crear una xarxa 

ha incrementat els nombre i naturalesa de les xarxes que gestionen la diàspora des 

dels propis interessats.  Aquestes xarxes poden no complir una finalitat professional, 
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sinó d‟amistat i d‟intercanvi d‟informació. Són xarxes que apareixen per raons d‟afinitat 

cultural, per incrementar el contactes entre nacionals i compartir experiències comunes 

a causa de les seves arrels culturals, lingüístiques i d‟hàbits.  

A l‟Estat Espanyol  també hi trobem diversos tipus de xarxes. Per una banda, les 

xarxes que s'estableixen a partir de les fundacions que ofereixen beques d‟estudis als 

joves investigadors. Per altra banda, altres xarxes de caràcter més informal, creades 

per els propis interessats. En relació al primer tipus de xarxa podríem posar com a 

exemple la Red Carolina, centrada en la construcció i manteniment de la seva pròpia 

comunitat (González Ramos 2009). En el cas d'aquesta xarxa, l‟objectiu és construir 

un pont entre el personal altament qualificat, les institucions espanyoles i les de 

Llatinoamèrica. D‟acord amb la mateixa descripció que fa la Fundació a la seva pàgina 

web, la xarxa persegueix una sèrie d‟objectius que tenen a veure amb connectar 

investigadors, intercanviar informació, enllaçar camps de coneixement i centres de 

recerca de diferents països, així com presentar exemples com a bones pràctiques i 

role models que guiïn el treball dels joves investigadors. També busquen generar 

debat sobre la mobilitat internacional, visibilitzar-ne els resultats més rellevants i 

esdevenir punt de divulgació per a especialistes i mitjans de comunicació. 

Efectivament doncs, aquells programes centrats en la cooperació potencien 

l‟enfortiment dels vincles entre les comunitats d‟aprenentatge i la comunitat d‟origen a 

través del seus becats. En el cas de la Fundació Carolina, fins i tot es regula la tornada 

dels beneficiaris per assegurar el retorn del professional al seu país d‟origen i afavorir 

l‟efecte multiplicador en les comunitats d‟origen. Alhora, els que es mouen també es 

mostren d‟acord amb aquest propòsit, com ho mostren les cites següents:  

 

Al meu país no hi ha persones formades en aquesta àrea, així que puc aportar molt en 

el desenvolupament d‟aquest projecte. (Martha, becaria a la Fundació Carolina) 

 

En principi, vull col·laborar en el desenvolupament del meu país. Allò paradoxal de 

Bolivia és que no hi ha desenvolupament d‟algunes branques com les que 

m‟interessen, la telemedicina o les relacionades amb els animals, de qui sóc ferm 

defensor. (Luban, becari a la Fundació Carolina) 

 

D‟altre banda, els professionals altament qualificats que no arriben a l‟Estat Espanyol 

amb el suport de programes de formació, sinó perquè han trobat una feina remunerada 

en altre país o  per el seus propis mitjans també mostren aquest interès per connectar 

amb la seva comunitat d‟origen. En aquest casos, el compromís de les persones per 
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retornar alguna cosa a les seves comunitats és menys formal, més personal i, a 

vegades, indirecte.  

Les entrevistes realitzades a professionals establerts a l‟Estat Espanyol també 

reflecteixen el propòsit d‟aquestes persones de retornar coneixement, prestigi, xarxa i 

altres recursos personals adquirits als seus països d‟origen. Algunes vegades, el 

convenciment de que és impossible tornar i seguir al mateix nivell d‟investigació 

condueix a altres solucions imaginatives de cooperació amb els països d‟origen. En tot 

cas, la cooperació acostuma a aparèixer quan s‟arriba a la maduresa professional, 

com mostra la cita següent: 

 

I ara que tinc una posició privilegiada realment, pels anys d‟experiència que tinc en 

recerca, per la reputació que ja tinc, sento que he de restablir llaços amb Mèxic, més 

enllà de la direcció d‟estudiants mexicans com he anat fent durant aquest temps... Sinó 

que ja seria estar una part del temps aquí i una altra part allà, per estrènyer els llaços 

acadèmics entre ambdós països. Portar estudiants mexicans aquí, que tenim 

tecnologia punta, millor que la que pots trobar a Mèxic, amb l‟objectiu de millorar els 

recursos naturals a Mèxic. (Ciro, investigador Mexicà resident a l‟Estat Espanyol)  

 

Aquest mateix investigador mexicà ens explicà que des d‟Espanya podia avaluar la 

situació d‟explotació mediambiental que pateix Mèxic, fet que fa ho fa més valuós per 

la seva trajectòria professional i de prestigi: 

 

Jo sé que a cap lloc de Mèxic podré tenir els recursos logístics i financers necessaris 

per fer la recerca que jo puc fer aquí. Llavors, puc contribuir moltíssim més al 

coneixement i a la formació dels joves investigadors des d‟una base com la que et 

dóna el CSIC i, en particular, l‟Estació Biològica de Doñana, que des de qualsevol lloc 

a Mèxic. Llavors, definitivament, la combinació és perfecta. Ara bé, els grans 

problemes de conservació són allà. Per exemple, en tota la zona de selva tropical i la 

costa del Carib. La pressió actual sobre aquetes costes pel desenvolupament turístic 

és enorme i, tot i això, és un dels hot spots més importants de la biodiversitat del món. 

Llavors, cal que els investigadors realment avaluïn, de forma àmplia i honesta, 

l‟impacte mediambiental que tots aquests projectes de desenvolupament turístic estan 

tenint, ja que en aquest moment, perquè hi ha una franja de la costa litoral del mar del 

Carib mexicà, de la península de Yucatán, que ja està completament desenvolupada i 

explotada. (Ciro investigador Mexicà resident a l‟Estat Espanyol)  
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Els investigadors més sènior presenten un major desig de retornar alguna cosa al seu 

país i s‟esforcen per crear o mantenir els vincles amb els països d‟origen. Des de 

l‟espai de poder que ocupen tenen un major accés a les eines necessàries per assolir 

aquests objectius. Així, ells diuen que estan disposats o, de fet, han establert relacions 

per dur a terme projectes d‟investigació amb altres professionals del seu país d‟origen, 

atraure joves investigadors al seu laboratori o centre d‟investigació o col·laborar com 

expert a comissions d‟assessorament al govern del seu país d‟origen.  

 

La gestió dels recursos humans en la diàspora ha estat una manera d‟enfortir el 

sistema d‟I+D+I espanyol històricament, sobretot, durant el primeres etapes de la 

modernització del sistema de ciència i tecnologia de l‟Estat (González Ramos 2011). 

La fuga de cervells  a Estat Units i altres països europeus van constituir un pilar 

essencial per al desenvolupament de la ciència espanyola contemporània perquè van 

realitzar una tasca inestimable de mentoratge. En aquest anys, es van acollir joves al 

laboratoris més prestigiosos nordamericans i europeus. Investigadors que ara mateix 

són referents internacionals van formar-se d‟aquesta manera, per exemple, la 

prestigiosa Margarita Salas va estudiar la seva post-doc a la Universitat de New York 

amb el Nobel Severo Ochoa.  

 

Però, d‟acord amb l‟opinió dels joves espanyols a l‟estranger hi ha moltes barreres per 

aprofitar la seva experiència a les institucions espanyoles. Els professionals qualificats 

residents a Brussel·les, per exemple, es queixen de que el sistema espanyol no 

aprofita la seva posició a les institucions europees. Per exemple, aquesta dona en una 

oficina de suport a les PIME de Brusel·les explica l‟especial connexió que es produeix 

entre els grups espanyols i l‟oficina de Brusel·les on ella treballa: 

 

Les empreses t‟ofereixen informació perquè tu...(coses públiques, eh? No t‟estic dient 

res confidencial), perquè tu sàpigues que s‟està fent, com s‟està fent i una mica perquè 

tu vegis què fa el país. Sobretot, les empreses són molt actives. Llavors no és que se 

n‟aprofitin, jo crec que et busquen perquè hi ha afinitat. O sigui, tu com a espanyola 

coneixes el mercat. En el meu cas, el mercat energètic, llavors és més fàcil que m‟ho 

diguin a mi que a un grec, llavors és això una mica, o sigui, l‟afinitat. Ells et busquen 

per aquest aspecte. (Yolanda, experta nacional a Brusel·les). 

 

Les persones que estan en posicions de poder tracten d‟afavorir projectes o persones 

de la seva comunitat d‟origen per una qüestió d‟afinitat asseguren i, això, en major 
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mesura ho practiquen aquells països  amb més tradició de lobby i millors situats a 

Europa com el Regne Unit.  

 

En aquest sentit, aquesta altra dona qualificada es queixa de que tal vegada la 

persona experta  ha assolit una feina a Espanya, l‟organització tampoc li perme t 

desenvolupar tot el coneixement i influència que ha adquirit a les institucions europees. 

Hi ha, per tant, un mur de vidre que impedeix a les institucions de l‟Estat Espanyol 

aprofitar el seu talent: 

 

El noi que acaba de tornar a Espanya, havia estat aquí 4 anys com a expert nacional i 

ha tornat al meu lloc d‟allà després de 4 anys...O sigui, al meu lloc, al que jo vaig 

deixar, saps? I no se li ha premiat res. Ni se n‟intenten beneficiar. Ho dic perquè en 

teoria aquestes posicions d‟expert nacional haurien de ser aprofitades, no per jerarquia 

de tal, sinó per coneixement (Sarai, experta nacional a Brusel·les). 

6. Reflexions i propostes al voltant de les polítiques de mobilitat i atracció de 

talent 

Si les polítiques de foment de la mobilitat han estat més afavorides per possibilitar la 

millora de l‟organització científica i tecnològica de l‟Estat Espanyol i, especialment, de 

Catalunya, les polítiques d‟atracció del talent estranger segueixen sent def icitàries. 

Programes com l‟ICREA a Catalunya són símbols d‟una política eficient de gestió dels 

recursos humans qualificats. El programa consisteix en atraure científics estrangers o 

espanyols que són a l‟estranger a les institucions catalanes de ciència i tecnologia. A 

més del prestigi i els recursos que proporciona als guanyadors de les successives 

convocatòries, un dels punt forts més valorats és la facilitació del tràmits i l‟absència de 

burocràcia. Tot i que  depèn del projecte presentat pel candidat, ICREA permet la 

creació de grups de recerca lligats a les noves idees presentades per cadascun dels 

candidats.   

Contràriament, els programes d‟atracció de talent de l‟Estat Espanyol són dèbils ja que 

hi ha un problema estructural al sistema d‟I+D+I relacionat amb la manca d‟estabilitat 

laboral. Els programes estrella com el Ramón y Cajal han estat sempre amenaçats per 

la capacitat dels centres de recerca i universitats de proporcionar una feina estable a 

les persones candidates. A més, l‟orientació acadèmica de les universitats ha suposat 

una barrera addicional pels candidats amb perfils més investigadors i sense 

experiència a les aules. 

D‟altra banda, tant les polítiques com la debilitat del sistema d‟I+D+I espanyol suposen 

un incentiu feble per les persones que provenen d‟altres països. Amb excepció de les 

últimes dècades del segle XX, l‟atracció de persones altament qualificades a Espanya 
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ha estat minoritària, i molt centrada en persones de Llatinoamèrica, com mostren les 

dades quantitatives exposades. Per a ells, l‟oferta educativa d‟educació superior i 

tercer cicle ha estat el millor atractiu, conjuntament amb la facilitat lingüística i la 

proximitat cultural. Pels científics dels països desenvolupats, més que l‟excel·lència 

dels nostres centres d‟investigació i universitats, els atrau el benestar, el clima i estils 

de vida. Tanmateix, i val a dir, la proliferació de centres d‟investigació especialitzats 

durant els anys vuitanta i noranta ha afavorit els fluxos d‟investigadors estrangers. 

L‟arribada de la recent crisi financera i la repercussió que suposa sobre el sistema de 

ciència i tecnologia implica un nou repte tant per els investigadors nacionals com per 

els estrangers. En aquest sentit, augmenta la probabilitat de que no retornin els 

professionals que han marxat, però també que marxin els professionals altament 

qualificats que tenim, tant nacionals com estrangers. De fet, les dades sobre els 

professionals altament qualificats estrangers apunten a que estan marxant de retorn al 

seus països (acomplint així la missió de la circulació de cervells tradicionalment 

considerada) o a d‟altres països amb millors expectatives (no complint el requeriment 

deseable de retorn del talent). Encara  que no sigui una fuga de cervells pròpiament 

dita per l'Estat Espanyol, també caldria que fos contemplada com una pèrdua de 

talent.  

En qualsevol cas, tant els gestors com els especialistes en l‟estudi de la mobilitat 

internacional hem de buscar respostes i mesures apropiades per preparar el retorn del 

personal altament qualificat i el seu coneixement adquirit, tant en moments de crisi 

econòmica com quan la situació econòmica sigui més favorable.  Per atraure 

novament aquests professionals, hauríem de tenir en compte que les polítiques 

d‟atracció sempre són més efectives si contemplen qüestions de millora professional, i 

també de caire personal i familiar. 

De fet, les mesures i polítiques de mobilitat proposades per Governs, institucions i 

empreses encara es troben centrades en aquells aspectes més professionals (prestigi 

centre, jornades, salaris), quan un seguit de mesures que tenen a veure amb els 

àmbits més personals i  familiars han estat decisives per a les persones entrevistades 

a l‟hora de plantejar-se marxar o tornar (Gonzáez i Vergés, 2012). El personal altament 

qualificat no es desenvolupa en solitari i, per tant, cal entendre i dissenyar les 

polítiques de mobilitat més enllà de l‟individu professional. En aquest sentit cal tenir en 

compte les qüestions més col·lectives que puguin afectar la parella i la resta de la 

família o xarxes d‟amistat i de contacte amb les comunitats d‟origen, però també les 

qüestions que incideixen en el benestar com l‟accés a la salut, a la vivenda o les 

possibilitats de viatjar. 
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A través de la revisió bibliogràfica, però sobretot, a través de les entrevistes, hem 

identificat un seguit de mesures que faciliten la mobilitat internacional i el retorn del 

talent, que es mostren en la següent taula. 

Figura 2: Qüestions que afecten la mobilitat internacional i que haurien de ser 

contemplades per les polítiques de mobilitat. 

 

 

Així doncs, si bé els motius professionals expliquen bona part de les decisions de 

marxar, no podem obviar que una part de les mobilitats internacionals també venen 

motivades per motius familiars com, per exemple, donar un futur millor als fills, 

traslladar-se al lloc d‟origen de la parella o per les oportunitats laborals ofertades a la 

parella. Ara bé, sobretot pel que fa al retorn, tal com apuntaven les dades i com s‟ha 

anat confirmant a través de les entrevistes, també són en bona part els motius 

familiars que expliquen el retorn amb canvi de residencia del personal altament 

qualificat. D‟aquesta manera, si el que es vol fomentar és l‟adequada circulació del 

talent, cal que les polítiques i mesures de mobilitat que governs, institucions de recerca 

i empreses es plantegin en el futur tinguin en compte aquests altres aspectes que 

defineixen als professionals en la seva totalitat i que influencien en les seves decisions 

de mobilitat internacional. 

7. Conclusions 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1844 
 

La mobilitat internacional del personal altament qualificat ha esdevingut un eix central 

per a desenvolupar la societat de la informació i del coneixement. Això es fa 

particularment evident en els entorns científics on, sovint, el requisit d‟una o més 

estades de recerca internacionals és necessari per avançar en la carrera científica. El 

caràcter compulsori es justifica des de les institucions i la literatura relacionada per la 

necessitat de fer circular el talent i, així, facilitar un major i millor desenvolupament de 

l‟economia i la societat.  

Les dades disponibles a nivell global i espanyol mostren com s‟està produint la 

circulació del talent. Ara bé, la circulació no es distribueix de forma igualitària entre 

països i persones, ni el seu aprofitament. Per exemple, encara hi ha països i centres 

de recerca que es beneficien de la circulació del talent més que d‟altres. Les 

diferències, en part, s‟expliquen per la situació econòmica dels països, però també per 

les mesures i polítiques de mobilitat internacional i d‟atracció de talent que porten a 

terme. 

Ara bé, no és possible la circulació del talent si no hi ha retorn. En aquest sentit d‟una 

forma o altre cal que el coneixement adquirit en un o diversos països i centres 

d‟acollida reverteixi en les comunitats i països d‟origen. La forma tradicional d‟entendre 

el retorn té a veure amb el trasllat de residència de la persona. De fet, en la majoria de 

casos, almenys per el cas espanyol, s‟acaba produint aquest retorn. Però què passa 

amb els qui no tornen al seu país d‟origen?  

Tot i que les persones migrades sempre expressen una certa intenció de tornar als 

seus països d‟origen no sempre ho acaben fent. Ara bé, això no significa que no 

puguin retornar el coneixement, habilitats i contactes adquirits a les comunitats 

d‟origen. Aquest tipus de retorn és possible a través de la vinculació o revinculació 

amb les comunitats d‟origen, per exemple, acollint professionals en formació en els 

centres especialitzats del país d‟origen, exercint com a mentors o, fins i tot, combinant 

períodes de residència en diferents països, incloent-t‟hi el d‟origen. Endemés, gràcies 

a la creació de xarxes i la facilitat i rapidesa en les comunicacions que han generat les 

tecnologies de la informació i comunicació es pot produir el retorn del coneixement 

adquirit d‟altres formes que tenen més a veure amb la vinculació amb les comunitats 

d‟origen que amb el retorn al país d‟origen en termes de residència.  

En ambdues formes calen polítiques i mesures de mobilitat i retorn que així ho facilitin i 

sobretot en un moment de crisi com l‟actual és pertinent reformular-les. Tant les dades 

disponibles com les experiències compartides de les persones altament qualificades 

ens mostren com les mesures i polítiques actuals són insuficients i poden estar 

produint una expulsió del talent. Per una banda, són deficients perquè no encaren 

suficientment la qüestió del retorn del talent, tant en un sentit de canvi de residència 
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com de vinculació amb la comunitat d‟origen. Per altra banda, tampoc són suficients 

perquè encara contemplen la mobilitat internacional del personal altament qualificat 

com a quelcom de l‟individu professional.  

D‟aquesta manera els elements més col·lectius i personals que ajuden a explicar la 

circulació del talent són obviats i acaben afectant negativament les vides del personal 

altament qualificat, però encara més, acaben dificultant l‟adequada circulació del 

talent. Així doncs, mitjançant les dades recollides a partir de la nostra recerca intentem 

facilitar un canvi en la comprensió i el disseny de les polítiques. La proposta haurà 

d'integrar mesures de mobilitat més eficients per el personal altamente qualificats de 

les que ara mateix estan portant a terme governs, institucions i empreses. Aquest 

canvi implica doncs, tenir en compte la família, els aspectes relatius al benestar, així 

com les xarxes socials i d‟intercanvi d‟informació entre professionals de les comunitats 

d‟origen en el disseny de les polítiques. A la vegada, implica que calen més i millors 

polítiques específicament encarades cap a facilitar el retorn del talent i, en definitiva, 

fer possible la seva circulació ja sigui física o mitjançant eines virtuals. 
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L’ambivalent paper dels lligams en les comunitats migrades. El cas dels gitanos 
romanesos de Santa Coloma de Gramanet  

 
David Dueñas 

 

Resum  

En el marc del projecte finançat per la Unió Europea “Access to Rights and Civil 

Dialogue for All” i com a part d‟una recerca al voltant de la situació de la ciutadania 

Romanesa migrada a Espanya, es va analitzar la singularitat de la comunitat de Roms 

que viuen a Santa Coloma de Gramanet. A partir d‟aquesta aproximació es plantegen 

algunes reflexions teòriques que el vinculen amb el marc teòric de l‟Anàlisi de Xarxes 

Socials.  

La comunitat de gitanos d‟origen romanès es pot descriure com un grup tancat amb 

forts lligams familiars tradicionals amb unes relacions socials febles amb els altres 

col·lectius de l‟entorn, siguin altres ciutadans migrats o ciutadans del país d‟acollida.  

Les seves característiques socials (forts lligams afectius, altes taxes d‟abandonament 

escolar, fort control social comunitari), així com el seu aïllament social (tant en el país 

d‟origen com en el d‟acollida), afavoreixen l‟adopció d‟una sèrie de comportaments 

socials consistents en estretir les relacions socials dintre de la comunitat, alhora que 

orientant pragmàticament les relacions extracomunitàries. Aquesta xarxa propera 

tancada garanteix la satisfacció de les necessitats bàsiques de les famílies però 

genera dificultats pel desenvolupament individual dels seus membres, sobretot en el 

cas de les dones. En aquest sentit, els lligams forts entre els membres de la comunitat 

juguen un paper ambivalent, en tant que impedeixen l‟empoderament i la integració 

col·lectiva dels seus membres sota els paràmetres exigits per la comunitat d‟acollida, 

però alhora actuen de facilitadors des de la òptica de la mateixa comunitat.  

Paraules clau:  

Anàlisi de Xarxes Socials, Minories, Migracions, Integració Social,  

L’ambivalent paper dels lligams en les comunitats migrades. El cas dels gitanos 

romanesos de Santa Coloma de Gramanet.  

Aquest anàlisi sorgeix dels resultants obtinguts en el projecte Access to Rights and 

Civil Dialogue for All, finançat pel programa “Europe for Citizens” de la Comissió 

Europea. Aquest projecte perseguia analitzar els motius de la baixa participació cívica I 

política dels ciutadans comunitaris que resideixen en un estat membre que no és el 

propi, i promoure mesures per motivar i reforçar aquesta participació.  

Aquest projecte s‟ha desenvolupat de manera paral·lela en cinc països Europeus, 

Grècia, França, Itàlia, Bèlgica i Catalunya, centrant-se cadascun d‟ells en una 

comunitat de migrants diferent. En el cas català, la comunitat escollida ha estat la 
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romanesa en tant que formen el grup de ciutadans europeus més nombrós resident al 

país. Per tal d‟abordar-ne el seu coneixement, es van realitzar una sèrie d‟entrevistes 

en profunditat amb membres de la comunitat que s‟haguessin mostrat actius social i/o 

políticament. D‟altre banda, es van desenvolupar grups de discussió amb membres de 

la comunitat, agents polítics, representants dels serveis d‟acollida i de gestió de la 

immigració a nivell local, així com membres d‟entitats de suport a les persones 

immigrades. D‟altre banda, tot i que l‟objectiu del projecte guardava relació amb 

l‟anàlisi conjunt de la població romanesa resident a Catalunya, es va destinar un temps 

per fer un anàlisi més profund de la realitat de la població romanesa d‟origen gitano o 

Rom, en tant que presenten una especificitat dintre de la comunitat.  

En relació amb aquest punt, es van desenvolupar dos grups de discussió amb dones 

d‟ètnia Rom residint a l‟àrea de Santa Coloma, així com una entrevista grupal amb 

membres de l‟associació Saoroma, amb una dilatada experiència en el treball amb les 

persones de l‟esmentada comunitat. En aquests grups de discussió van participar un 

total de 19 dones d‟ètnia Rom habitants de Santa Coloma de Gramenet, compartint les 

seves reflexions al voltant de la seva situació al país, la forma com gestionen el seu 

dia a dia i les seves estratègies de supervivència en el context català. Les participants 

als grups van ser seleccionades gràcies a la col·laboració de l‟associació Saoroma i 

sota un principi metodològic consistent a dividir en grups d‟edat, per tal d‟evitar la 

creació de jerarquies per motius d‟edat que no permetessin la lliure discussió de les 

més joves. Per aquest motiu, finalment, es van crear dos grups, un per les noies 

d‟entre 15 i 25 anys, i un segon per les que tenien edats compreses entre els 25 i els 

35 anys.  

La immigració romanesa arribada a l‟estat espanyol ha gaudit, generalment, de la 

consideració de grup o comunitat de fàcil integració (sobretot en comparació amb 

comunitats d‟altres orígens com poden ser els provinents del Marroc, de la Xina o 

d‟altres zones de l‟Àfrica sud sahariana), sobretot degut a la seva facilitat per aprendre 

i utilitzar l‟idioma castellà. Aquests grups de discussió desenvolupats amb dones Rom 

van propiciar un espai de reflexió al voltant de les semblances i les diferències 

existents entre dues realitats força diferents, però que sovint generen confusió: la 

Romanesa i la Rom1. Tot i que l‟objectiu i la metodologia del projecte no permeten fer 

generalitzacions respecte de les conclusions obtingudes a partir de l‟anàlisi de la 

realitat observada, la perspectiva sociològica intrínseca a tot procés d‟observació 

social, més encara en casos de realitats poc comuns, ajuden a generar reflexions que 

                                                   
1
 La població romanesa participant en el projecte ha emfatitzat molt la separació existent entre 

la comunitat romanesa i la comunitat Rom, insistint amb molta freqüència en la tendència 
unificadora existent en la societat d‟acollida i els problemes que això els causa com a comunitat 
i els esforços que fan per “netejar” la seva imatge.  
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condueixin a hipòtesis a provar en recerques futures, sigui mitjançant la detecció de 

particularitats diferencials o la reinterpretació de les observacions a partir de bases 

teòriques d‟utilitat generalista com pot ser la Teoria de Xarxes Socials.  

Origen i evolució de la migració romanesa 

L‟evolució de la població romanesa a l‟estat espanyol ha experimentat una evolució 

marcada per un gran creixement en els darrers anys, passant dels 5.082 romanesos 

presents a l‟estat de l‟any 1999 als 840.682 de l‟any 2010, arribant a representar un 

17,06% de la població total immigrada i un 41,77% de la població comunitària present 

a Espanya.  

L‟evolució de la migració romanesa, d‟acord amb Horváth (2011), planteja tres fases 

diferenciades a partir de la caiguda del règim comunista romanès:  

- Una primera etapa (1990-1995) en que, degut a les dificultats d‟entrada als 

països de l‟oest Europeu, la migració dels treballadors romanesos es dirigeix 

cap a Israel, Turquia, Hongria i Alemanya, i presenta un fort component ètnic.  

- Una segona etapa (1996-2002) en que s‟obre una escletxa cap a la migració en 

direcció a l‟oest Europeu i s‟inicia un procés emigratori en direcció a Itàlia i 

comença a despuntar la migració cap a Espanya.  

- Finalment, una tercera etapa (a partir de 2002) que s‟inaugura simbòlicament 

amb l‟accés de Romania a l‟espai Schengen (1 de gener de 2002), amb una 

important reducció de la càrrega administrativa vinculada a la emigració, 

deixant de ser necessari la tinença de visat i essent necessari únicament un 

passaport vàlid per partir cap a països Europeus. Els destins preferents a partir 

d‟aquest moment passen a ser Itàlia, Espanya, Portugal i el Regne Unit.  

Cal pensar que el dur context econòmic posterior a la caiguda del comunisme i la 

transició cap a la democràcia va forçar la partida de grans contingents de població, en 

tant que entre 1990 i 2002 es va reduir la població empleada en un 44%, destruint-se 

pràcticament 3,5 milions de llocs de treball, sobretot en el sector industrial, fet que va 

incentivar tant la migració de joves qualificats com de treballadors manuals.  

D‟altre banda, si hom intenta concretar les característiques de la migració del col·lectiu 

romanès d‟ètnia rom, existeixen serioses dificultats per conèixer el seu nombre 

aproximat, tal com indica López (2012), i les estimacions realitzades situen el seu 

nombre a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona en una forquilla entre els 1100 i els 2000 

individus (Grieters, 2005; Pajares, 2006; Vincle 2006), tot i que si atenem als 

nombrosos canvis , sobretot econòmics, esdevinguts des de la data de les 

estimacions, resulta lògic pensar que el seu nombre aproximat haurà patit 

modificacions, pel que cal agafar aquestes estimacions amb precaució.  
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Coincidint amb la perspectiva de Castles (2004)2, resulta important subratllar alguns 

patrons migratoris que es manifesten clarament en el col·lectiu analitzat, al voltant de 

la idea de la creació de consciència transnacional, la orientació econòmica de la 

migració i la creació i suport de xarxes migratòries internacionals. La velocitat amb la 

que es produeixen i reprodueixen els canvis econòmics i (de manera sovint reactiva) 

socials en els temps actuals i la interconnectivitat entre els diferents individus i territoris 

facilita que la desigualtat econòmica internacional actuï com a incentiu individual per la 

migració, canviant la configuració de les societats d‟origen i d‟acollida, motivant la 

renegociació d‟algunes normes socials i generant tensions al voltant de la necessitat 

d‟adaptació de les poblacions flotants i els nacionalismes. Les xarxes de migració, en 

aquest context, adquireixen un paper central en la tant en la decisió de migrar com en 

la direcció de la migració. La migració en xarxa, doncs, facilita tant la decisió de migrar 

com el seu cost, en tant que genera un flux d‟informació que fa que augmenta la 

potencial atractivitat del projecte migratori alhora que assenta les bases per facilitar-ne 

la primera acollida i, com a impacte secundari, possibilita la concentració territorial de 

persones del mateix origen (no només nacional, sinó també local) en determinades 

zones. En aquest sentit, els grups amb els que es va treballar segueixen aquest patró, 

seguint una concentració en un determinat barri de dos col·lectius amb forts lligams de 

parentiu o relació prèvia, arribant des de les zones de Vaslui i Ialomiţa.  

Els grups treballats presenten una estructura tancada, al voltant d‟una sèrie de lligams 

forts que inclouen els membres de la família extensa, amb lligams febles amb 

membres d‟altres col·lectius presents a la zona, siguin altres migrants o autòctons. Les 

seves difícils condicions de vida i les seves característiques sociodemogràfiques (forts 

vincles familiars, altes taxes d‟abandonament escolar, fort control social exercit pels 

membres de la comunitat), així com la seva situació d‟aïllament social (tant a Romania 

com a Catalunya), poden facilitar l‟adopció de determinats comportaments socials, 

com pot ser l‟enfortiment de relacions endogrupals o intracomunitàries per solventar 

les dificultats de la no-interació exogrupal, o la reducció de les interaccions exogrupals 

a qüestions pràctiques vinculades amb la supervivència (aliment, diners, feina). Així, 

ens trobem en un escenari en que apareix una paradoxa sociològica, en tant que la 

seva xarxa de relacions fortes és alhora la que en garanteix la supervivència del model 

de vida familiar, en tant que proporciona les garanties per la seva sustentabilitat, però 

alhora impedeix o, com a mínim, dificulta el desenvolupament individual, sobretot en el 

cas de les dones.  

                                                   
2
 Castles defineix els moviments migratoris contemporanis com diversos (tant en relació amb 

els origens com amb les destinacions), temporals, repetitius i circulatoris (en relació amb 
l‟adaptació al mercat de treball) i transnacionals (en tant que generadors de cultures duals  que 
circulen entre el país d‟origen i el d‟acollida).  
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Ciutadania i xarxes 

Generalment, l‟adquisició de la ciutadania ha estat lligada als drets civils existents i a la 

voluntat dels ciutadans de fer-los servir de manera pràctica. En aquest sentit, la Unió 

Europea ha fet un important esforç legal per crear estructures legals compartides per 

tots els països membres3, facilitant la compartició de certs drets bàsics de ciutadania 

d‟abast comunitari (tot i els recents canvis en matèria de mobilitat pels ciutadans 

Romanesos i Búlgars). Tot i això, no resulta evident que aquests drets estiguin essent 

utilitzats de la manera prevista en relació a la promoció de la consciència de ciutadania 

compartida, en tant que existeix una gran distància entre l‟estatus de ciutadà i la plena 

consciència o utilització social d‟aquells atributs que aporta la legalitat. En aquest 

sentit, la Unió Europea obre la possibilitat als ciutadans comunitaris a residir i moure‟s 

lliurement per la Unió (amb la comentada excepció temporal –fins l‟1 de gener de 

2014- per Romanesos i Búlgars) i per participar electoralment en les eleccions locals i 

comunitàries, quedant l‟espai nacional reservat per la ciutadania del país.  

Sobre aquests elements plana una idea de partida, la correlació existent entre la 

integració social en els països d‟acollida i la participació política, entenent que aquells 

que presenten un “major nivell d‟integració” són aquells que tenen major més 

probabilitats de estar vinculats amb els moviments socials, l‟acció col·lectiva i la 

participació política. Tot i la consistència lògica d‟aquesta idea, existeixen alguns 

elements susceptibles de discussió i de consideració i que poden tenir influència sobre 

la participació política de la immigració com pot ser: el funcionament de les xarxes 

socials en el context de la migració i la creació de contextos socials, es a dir, tal com 

planteja el títol del document, si ajuden o dificulten en la seva participació polí tica i, 

també, en la seva integració social.  

Fent servir aquesta idea de partida, s‟han reinterpretat les dades obtingudes, més 

vinculades a entendre les formes de participació social i política dels immigrants 

comunitaris, sota el prisma de la teoria de xarxes socials, per mirar de trobar elements 

explicatius que puguin ajudar a omplir el buit existent entre les idees que atorguen la 

importància al comportament individual o a les constriccions socials. Si assumim que 

la societat està formada per individus i que aquests desenvolupen relacions que, en 

entreteixir-se, acaben generant xarxes de relacions que ajuden a configurar els 

individus a partir de la posició que s‟ocupa en el tot, i ajuden a configurar el tot a partir 

de la forma com es relacionen els individus; es pot ajudar a la comprensió al voltant 

del comportament individual i els processos de presa de decisions col·lectius. Tal com 

                                                   
3
 Tot i que queden encara molts àmbits on el dret comunitari no ha sabut o pogut resoldre els 

problemes de combinar situacions legals diferencials entre els països membres, com pot ser el 
cas del dret familiar (Marin, 2012). 
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esmenta Dubet (2010), resulta necessària una integració de les diferents perspectives 

de les ciències socials per tal d‟entendre l‟experiència social dels individus, en tant que 

aquesta vincula els comportaments individuals i els seus enllaços amb els altres 

individus, amb les estructures i amb els nivells mesosocials de comprensió sociològica.  

Tal com s‟ha dit anteriorment, el grup de Romaneses Rom amb el que s‟ha treballat 

forma una xarxa propera (core network) tancada, estructurada sobre la base dels forts 

lligams que descansen en la família extensa i que construeixen la base sobre la que es 

sustenta la seva forma de vida i la seva font de transmissió cultural, lingüística i, en 

definitiva, social. El patró migratori construït a partir de les xarxes migratòries 

internacionals i facilitant l‟arribada a territoris prèviament trepitjats per altres membres 

de la comunitat, proporciona una sort de “estructura d‟acollida” que els proveeix dels 

elements per satisfer les necessitats de la primera acollida. D‟altre banda, aquesta 

xarxa de suport es manté mitjançant el matrimoni i la renovació dels lligams culturals i 

familiars generació rere generació, ampliant de la xarxa migratòria internacional i 

facilitant la creació de nuclis homogenis en determinats territoris del país d‟acollida, on 

els membres comparteixen orígens, estatus social, hàbits i ocupacions.  

En general, en la nostra evolució social individual, tendim a teixir relacions socials amb 

persones que són molt similars a nosaltres mateixos, tenim la tendència conscient o 

inconscient a associar-nos amb persones que s‟assemblen a nosaltres (Christakis & 

Fowler, 2010, p.30), creant estructures socials homofíliques, que s‟estimen a si 

mateixes. En el cas concret de la població rom, aquesta xarxa homofílica 

institucionalitza la “lliure elecció” a l‟hora de triar parella o relacions mitjançant els 

lligams familiars, facilitant la perpetuació en el model socialitzador tradicional al voltant 

dels patrons culturals i ètnics, i homogeneïtzant els nous membres de la comunitat al 

voltant dels valors culturals preestablerts. 

De les xarxes tancades, i de manera més intensa en el cas de les comunitats 

d‟immigrants, se‟n poden esperar alguns resultats positius i negatius, tal com De 

Miguel (2007) enumera:  

En positiu:  

- Major accés als recursos socials  

- Capital humà i econòmic 

- Actuen de facilitadores per l‟assoliment de les expectatives individuals  

En negatiu:  

- Major capacitat de sanció interna al grup d‟iguals 

- Menor llibertat individual degut a les regles comunitàries 

- Gran dependència dels lligams ètnics 

- Competència social entre actors del mateix grup 
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- Adquisició d‟obligacions individuals, degut a l‟accés als recursos socials, que 

hauran de ser retornats en el futur.  

Per altre banda, mentre que la xarxa propera és forta, densa i homofílica, la xarxa 

secundària o endogrupal (aquella que relaciona la comunitat o l‟individu amb la 

societat d‟acollida), presenta les característiques contràries, essent feble, diversa i 

orientada per l‟interés. Aquesta xarxa secundària d‟enllaços febles, d‟acord amb les 

idees de Granovetter (1973), ajuda a obtenir nova informació, recursos, eines o 

habilitats i contactes que faciliten la integració amb la realitat d‟acollida i, 

potencialment, poden ajudar a la redefinició de les formes de viure comunitàries. 

Aquesta percepció podria encaixar en la realitat analitzada, en tant que la renovació 

ideològica i cultural no sembla que hagi de provenir de la pròpia comunitat, que 

encadena als seus membres a una realitat difícil de gestionar en el món modern: 

l‟acceptació d‟unes condicions estructurals i culturals que comporten un aïllament 

social i laboral, condemnant-los a la mendicitat, la irregularitat laboral o la subordinació 

dels interessos de les dones als de la família i els homes.  

Sembla clar, en aquest context, que han de ser aquests enllaços febles els que, si 

seguim l‟optimisme Granovetterià (op. cit), han de jugar aquest paper de vinculador de 

les comunitats o grups tancats amb la societat d‟acollida. Tot i això, i sense voluntat 

d‟iniciar una nova línia de discussió al respecte, hi ha alguns elements que poden 

dificultar aquesta aportació positiva:  

- La constant transformació de les condicions de l‟economia global, que obliga a una 

constant mobilitat de les persones i condemna a determinats estrats socials a la 

mobilitat permanent i a la no-tinença d‟enllaços externs a la comunitat que forma la 

xarxa migratòria a gairebé enlloc.  

- El potencial impacte negatiu per la pretesa integració que els enllaços febles poden 

tenir en tant que adaptadors a la nova realitat d‟acollida, el que s‟ha vingut a anomenar 

com el dark side del capital social (Portes & Landolt, 19964). El rebuig d‟una part de la 

societat d‟acollida cap a la immigració5 genera un allunyament entre el col·lectiu al que 

es “pretén integrar” i el col·lectiu que ha de ser un “referent” per la seva integració, 

dificultant la possibilitat que aquests enllaços febles surtin de la societat d‟acollida i 

facilitant que, enlloc d‟això, surtin d‟altres col·lectius de la comunitat migrada.   

                                                   
4
 Per més referències els impactes dels enllaços negatius, consultar el número especial de la 

revista American Behavioral Scientist de Gener de 2010 coordinat per Van Deth (2010)  
5
 Especialment acusat en les zones on es va desenvolupar el treball de camp (límit entre Santa 

Coloma de Gramenet i Badalona), on aquest col·lectiu ha estat al mig de la discussió política 
local.  
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En el nostre cas, tot les condicions que presenta la xarxa primària dificulten l‟accés 

dels recursos que ofereix la xarxa secundaria i en limita l‟impacte en diferents aspectes 

que tot seguit seran desgranats:  

Factor 1: Una estructura de relacions condicionada pel gènere.  

Tal i com s‟ha insistit anteriorment, la comunitat rom analitzada es troba estructurada 

en una xarxa primària densa i forta, envoltada d‟una xarxa de relacions més feble i 

heterogènia. Aquesta xarxa presenta una divisió per motius de gènere: la xarxa 

masculina es troba orientada cap al mercat de treball (tot i que sovint no cap al mercat 

de treball regularitzat), i cap a la satisfacció de necessitats pràctiques. Aquesta xarxa 

està formada, generalment, per altres immigrants que es troben en condicions 

econòmiques i socials similars, de manera que no aconsegueix accedir a la societat 

d‟acollida sense la mediació d‟altres col·lectius d‟immigrants. En el cas de les dones, la 

xarxa es crea al voltant de la seva ocupació habitual, la mendicitat als carrers i la cura 

de la família, i, sovint, està formada per persones locals (sobretot dones) qui les 

ajuden donant-los diners o ajuda en la cura (higiene pels infants, generalment), o, 

també, per persones que treballen a les institucions públiques.  

Aquesta situació condueix a una situació desigual en relació a l‟accés a la societat 

d‟acollida, tenint “millor” connexió aquelles persones el paper de les quals es troba 

minoritzat dintre de la comunitat d‟acollida. La forta divisió sexual porta a que, a nivell 

discursiu, les dones manifestin que el seu paper és secundari en la comunitat, ja que 

l‟encarregat manifest de proveir béns pel col·lectiu és l‟home, motiu pel qual els 

contactes de les dones poden ser pràctics, però tenen un paper menor sobre el 

col·lectiu. La orientació de gènere de les relacions socials condueix a una no-

compartició de les relacions socials, dificultant la utilització comunitària dels contactes 

en termes d‟integració en la societat d‟acollida, i limitant-se a l‟adequació pràctica a les 

necessitats.  

Factor 2: Els patrons d‟integració  

Aquest patró de xarxes duplicades comporta alguns problemes pràctics, en relació 

amb la no-creació d‟una xarxa útil en termes d‟integració social. En primer lloc, cal tenir 

en compte els diferents nivells d‟integració als que es pot accedir en la societat 

d‟acollida (integració econòmica i integració sociocultural) i la disparitat d‟interessos 

que s‟associen a ambdós nivells d‟integració.  

Tal com constaten Massey et al (1993) en el seu repàs a les teories sobre la migració 

internacional, les motivacions econòmiques es troben darrera de la gran majoria de 

processos migratoris dels darrers 40 anys, així com de les respectives corrents 

teòriques que els han analitzat. Davant d‟aquesta realitat resulta lògic pensar que la 

primera voluntat de la població immigrada és resoldre els problemes pràctics que 
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suposa el trasllat d‟un país a un altre i obtenir una font de recursos econòmics que 

permeti la supervivència al país d‟acollida. En aquesta línia, els principals elements a 

resoldre per tal d‟integrar-se econòmicament són els ingressos (treball) i la garantia de 

mínimes condicions de vida (allotjament, cura de la família i suport).  

Aquest primer pas en la integració es pot resoldre, generalment, emprant la xarxa 

primària, que proporciona ajuda en l‟allotjament (encara que sigui de manera 

temporal), suport social o familiar, en aquest cas, pels nouvinguts i, també, transmetre 

informacions pràctiques que puguin ser útils per moure‟s amb normalitat, derivades del 

know-how adquirit en el país d‟acollida. Tal com s‟ha comentat anteriorment, el 

principal motiu de la migració romanesa a l‟estat espanyol és l‟econòmic, el que 

reforça la importància de la integració econòmica i, si és possible, al mercat de treball, 

el que redueix, si més no a un nivell lògic, el temps que es pot invertir en avançar en 

altres nivells d‟integració.  

La segona fase de la integració, la cultural, deriva de la societat d‟acollida i les seves 

estructures institucional, per tal de mantenir elements rellevants des del prisma de la 

cultura dominant a nivell local. Des d‟aquesta perspectiva, la integració cultural queda 

lligada a la possibilitat d‟entrar en contacte amb la cultura d‟acollida de forma 

regularitzada i habitual (mitjançant l‟educació escolar, per exemple) o via la integració 

en altres institucions o organitzacions, formals o informals, on hom pugui barrejar-se 

amb ciutadans locals. Aquestes xarxes multiculturals són les que poden permetre un 

intercanvi d‟hàbits, informacions o interessos que facilitin l‟adquisisció del coneixement 

necessari per satisfer les necessitats d‟integració sociocultural de la societat d‟acollida.  

A aquest respecte, tot i la relativa facilitat amb la que els Rom aprenen la llengua 

(només el castellà, el català sovint és vist com a llengua poc útil pels seus interessos), 

degut a la proximitat lingüística entre el Romanès i el Castellà, no demostren tenir un 

especial interès en aprofundir en el coneixement de la cultura local de manera més 

intensa. El fet que la xarxa primària es trobi fermament tancada impermeabilitza el 

grup davant la possibilitat de contaminació cultural, si més no, a curt termini, i la seva 

situació de marginalització social, fins i tot en el país d‟origen, dificulta el contacte 

directe amb altres perfils que puguin mitigar aquesta situació. Els pocs contactes 

desenvolupats amb persones autòctones (generalment entre dones, com s‟ha 

mencionat anteriorment) es resumeixen en intercanvis o interaccions pràctiques en 

que l‟intercanvi cultural és pràcticament inexistent, en tant que es pot entendre més 

com una interacció entre persones en posicions diferents en l‟escala social que entre 

persones que puguin desenvolupar una relació social més enllà de l‟intercanvi en sí 

mateix.  
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Finalment, cada nivell d‟integració condueix a la satisfacció de diferents necessitats. La 

integració econòmica ajuda a superar les dificultats que es relacionen amb les 

condicions de vida i estableix la base per una possible futura permanència al país. La 

integració cultural, per la seva banda, pot ajudar a la promoció social a partir de la 

obtenció de nous recursos, coneixements i contactes que facilitin aquest procés. 

Aquesta distinció resulta una part central de l‟anàlisi i de la vinculació amb les xarxes 

de relacions. Cal subratllar dos elements, en primer lloc, la dualitat d‟interessos entre 

immigració i ciutadania local al voltant del nivell d‟integració necessari per les persones 

que venen de fora; i, en segon lloc, al voltant posició social en la que es genera 

l‟interés per assolir altres graus d‟integració.  

Resulta complicat pensar que un col·lectiu que viu en una situació de marginalitat 

social (tant degut a la seva condició econòmica com social i tant al país d‟origen com 

al d‟acollida), pugui plantejar un ràpid progrés social que condueixi a una integració 

social ràpida i satisfactòria en poc temps i en les condicions actuals. A banda de les 

seves condicions relacionals internes, la relació amb altres perfils que podrien orientar 

cap a la resolució d‟algunes d‟aquestes dificultats, la xarxa de relació econòmica 

normalment està formada amb altres persones que es troben en situacions similars: 

immigrants i en situacions laborals precàries o irregulars (esmenten relacions 

pràctiques com ara gent que els lloga i condueix una furgoneta per recollir ferralla per 

portar a vendre). D‟aquesta manera, el mercat laboral al que poden aspirar a tenir 

accés no permet sortir d‟aquesta espiral econòmica, però permet la subsistència en 

millors condicions que a Romania.  

A nivell social, aquesta xarxa ajuda, també, a configurar un discurs de conformitat amb 

la situació viscuda, en tant que amb el que obtenen en tenen suficient i ningú posa 

damunt la taula la necessitat de avançar en la integració social. La situació institucional 

no sembla procliu a abordar el problema de la integració dels rom, derivant aquest  

problema a les escoles i les generacions futures, i les interaccions desenvolupades 

amb ciutadans locals són, de manera majoritària, econòmicament interessades.  

Factor 3. Socialització i resocialització.  

A aquests elements anteriors cal afegir el procés de socialització dual necessari per la 

integració social en contextos culturals nous resulta incomplet o, com a mínim, mal 

orientat. En el desenvolupament del procés migratori hi ha una etapa de resocialització 

en que l‟individu adapta e l seu coneixement original a la nova situació: vida social, 

elements culturals, relació amb les institucions,... En el cas dels immigrants rom, la 

forma de vida comunitària mantinguda tant en origen com en el país d‟acollida sembla 

reduir el cost del procés d‟adaptació, en tant que no s‟experimenta un gran canvi en la 

forma de vida gràcies a les estructures de suport trobades en la xarxa primària.  
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La xarxa secundària, inserida en el context migratori, tampoc ajuda a obtenir una 

resocialització adaptada al país d‟acollida, en tant que el coneixement adquirit sol ser 

estereotipat i influït per les experiències prèvies d‟altres immigrants. D‟aquesta manera 

es generen actituds i opinions preconcebudes al voltant dels ciutadans locals (on 

predomina el discurs políticament correcte al voltant de la seva bondat), les institucions 

o la cultura, sense haver tingut un contacte real amb elles, únicament a partir de la 

adquisició dels coneixements experimentals dels altres grups d‟immigrants, als que 

paulatinament van adquirint els propis. En aquest sentit, resulta habitual la 

incomprensió al voltant de determinades situacions socials que viuen, degut al 

resultats per processar correctament la informació adquirida (en els grups de discussió 

va aparèixer l‟exemple de la confusió viscuda en una vaga general, on es va escampar 

el rumor en la comunitat que era una manifestació per expulsar-los del país).  

D‟altre banda, la socialització en origen també presenta trets que dificulten la interacció 

normalitzada amb, per exemple, les institucions públiques o el món de la política. Els 

coneixements adquirits en origen marquen el camí a seguir en relació amb la nova 

realitat, més encara en el context d‟absència d‟interacció real que pugui trencar amb 

aquesta idea. Tant les persones entrevistades com els treballadors socials de l‟entitat 

de suport social manifesten l‟actitud temorosa davant la idea del contacte amb 

institucions, en tant que apareix el fantasma de la irregularitat permanent i a possibilitat 

d‟expulsió del país, tal com constata Cosescu (2008). La inexistència d‟informació 

rellevant en les relacions masculines, que són les que potencialment generen 

confiança en la comunitat, disminueix les possibilitats reals de canviar els patrons de 

relació social amb les institucions i avançar cap a una resocialització política real.  

A aquest respecte cal afegir que la socialització política a Romania ha estat un 

argument generalment emprat per explicar la manca d‟acció col·lectiva per part dels 

romanesos, tal com afirma Arendt (1998) i la reclusió en la família com a fortalesa anti-

comunista. La percepció individual dels problemes i la importància de l‟esfera privada 

derivada de l‟experiència comunista, són sovint utilitzats com a elements que eviten la 

percepció dels problemes compartits com a col·lectius i que, per tant, no generen la 

cerca de solucions col·lectives a aquests problemes. Aquesta percepció, doncs, 

dificulta la utilització racional de les relacions socials per obtenir resultats col·lectius, 

comportament que resulta molt popular en comunitats migrades d‟altres països, que 

disposen d‟entitats molt actives i amb una forta presencia en els seus territoris 

d‟incidència.  

Factor 4. Diferencia cultural de gènere.  

Tal com s‟ha comentat anteriorment, durant el treball de camp es va constatar la 

presència de xarxes diferenciades en relació amb el gènere, estant els homes I les 
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dones connectats de diferent manera, amb diferents col·lectius, per diferents finalitats 

i, per tant, coneixent realitats diferents. En el cas dels homes s‟ha afirmat que els seus 

enllaços febles els vinculen amb altres immigrants en situacions socials i econòmiques 

similars, però en el cas de les dones, les xarxes de contactes febles es desenvolupen 

amb individus locals (generalment dones) que donen suport econòmic i social. Hom 

podria pensar que aquesta xarxa podria conduir a l‟adquisició de coneixements o 

informacions útils que conduïssin a una major facilitat de les dones per integrar-se en 

les societats locals.  

Tot i això, apareixen alguns inputs negatius en aquestes relacions i els efectes 

comunitaris que limiten la potencial influència positiva d‟aquestes relacions en la seva 

configuració vital. En primer lloc, aquests lligams o enllaços tenen la única funció 

d‟aconseguir algun benefici material, partint de l‟assumpció de la posició d‟inferioritat 

respecte de la persona amb qui es té contacte, fet que impossibilita una relació d‟igual 

a igual que pogués conduir a algun benefici social. Aquest punt de partida, en que 

existeix una insalvable distància social entre els individus, i la percepció sobre la forma 

com funciona la realitat, suposen una barrera que no permet apreciar els potencials 

beneficis o la utilitat no material d‟una relació igualitària. La interacció social, doncs, 

sembla partir d‟una construcció mental prèvia que deriva de la percepció de les 

posicions socials desiguals adquirides en el procés socialitzador i normalitzades a 

partir de l‟experiència individual i dels altres membres de la xarxa primària.  

Un segon element a tenir en compte és el sistema patriarcal que caracteritza les 

xarxes familiars Rom, i que suposa un límit per la interiorització per part de la 

comunitat dels elements externs que puguin aportar les dones. Degut al seu paper 

dintre de la comunitat, tota la tasca desenvolupada per la dona Rom té relació amb la 

cura dels membres de la llar i la mendicitat, però allunyada dels elements que 

comporten una millora col·lectiva de la qualitat de vida o el treball forma (tasques 

reservades pels homes). Així, el rol esperat per a la dona Rom està lligat a la 

maternitat i la cura, essent un model reforçat i reproduït no només pels homes, sió 

també per les dones més grans. Aquestes representen el paper de reforçadores de la 

correcció o la incorrecció en les actituds culturals i relacionades amb la comunitat, així 

com fer de guies respecte d‟allò “que s‟espera” que facin o siguin (casar-se i tenir com 

més fills possible, com manifesten en més d‟una ocasió). En aquest context, qualsevol 

estratègia individual d‟empoderament resulta complicada de portar a terme sense patir 

l‟expulsió de la comunitat (com, també esmenten, ha passat en alguna ocasió).   

Aquesta posició de domini de l‟home sobre la dona i la acceptació normalitzada de la 

desigualtat de gènere, condueix a una subestimació de les possibilitats reals de 

generar algun tipus d‟estratègia d‟empoderament femení interna al grup. Aquesta 
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situació és, també, manifestada per les autoritats locals o les associacions de suport, 

que troben més fàcil contactar amb les dones que no pas amb els homes (són més 

visibles i fàcils de trobar) per tal d‟intentar desenvolupar projectes d‟integració, però 

han de ser molt cauteloses i pacients per no generar desconfiança en els homes per 

evitar el trencament de la relació creada, i assumint que és molt complicat que aquest 

esforç generi algun canvi en relació amb l‟estructura comunitària.  

Conclusions 

L‟aportació de Granovetter planteja una qüestió lògica i abordada per molts autors que 

han parlat de la migració contemporània, quin paper juguen les relacions socials en la 

integració de la migració?. En aquest text es posa damunt la taula una aproximació a 

un col·lectiu en que, d‟una banda, les pròpies condicions de la realitat comunitària 

posen en serioses dificultats la possibilitat d‟adquirir llaços febles rellevants. De l‟altre, 

les condicions socials condemnen a que la creació de llaços es doni entre iguals, 

sense que hi hagi una possibilitat real de sortir de l‟espiral que condueix a la 

immigració a restar en una posició marginal respecte, no només de les estructures de 

poder de la societat, sinó també de la normalitat social.  

Tot i això, fins i tot en el cas d‟una comunitat que presenta, probablement, unes de les 

condicions més extremes de quantes viuen al nostre territori, la percepció és que el 

concepte de guetto que sovint s‟utilitza per definir la realitat viscuda per part dels 

individus de determinats orígens a tenor de la seva participació social amaga una 

realitat invisible per la societat d‟acollida, però ben present sobre el territori. La 

guettització social atribueix unes condicions homogeneïtzadores i simplificadores a 

realitats complexes que conviuen de forma paral·lela a la realitat del país. Aquesta 

apreciació generalitza la manca de relació entre les comunitats d‟immigrants i els 

habitants de la població d‟acollida al conjunt de la població, invisibilitzant les relacions 

internes a les diferents comunitats d‟immigrants, que acaben generant formes de 

resolució de problemes o d‟intercanvi econòmic al marge de la normalitat. En 

substitució d‟aquest concepte de guetto, pot ser més apropiat fer servir la idea de 

neocomunitats que interaccionen entre si per obtenir uns recursos i transformen la vida 

social en tant que presenten diferents dificultats i potencialitats que pateixen o exploten 

per assolir el millor nivell de vida possible. En les condicions econòmiques canviants 

actuals, en que la migració bascula en funció de quina és la direcció del vent de la 

prosperitat, resulta més fàcil l‟adaptació a una neocomunitat que resol problemes 

pràctics immediats per adaptar-se a una realitat efímera, que plantejar la necessitat 

d‟integració plena a una societat en concret sense la seguretat que serà la definitiva.  

En el cas de la comunitat Rom, la seva pròpia situació és alhora el seu problema i la 

seva virtut. És un problema en tant que resulta molt complicat plantejar estratègies 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

1861 

efectives que condueixin a la integració en la realitat catalana degut a que el seu 

sistema social funciona (al marge, però funciona i en permet la supervivència). És una 

virtut en tant que resulten fàcilment adaptables a noves realitats que deriven de la seva 

facilitat pel moviment i a la seva difosa xarxa de relacions internacionals endogrupals.  

El discurs al voltant de la integració cultural, doncs, acaba sent un discurs 

unidireccional per part de les comunitats d‟acollida que no troba resposta en una gran 

part de la població flotant, que satisfà les seves necessitats a partir de la integració 

pràctica i econòmica i que sembla configurar un perfil migratori propi del sistema 

econòmic contemporani. La societat multicultural no apareix com una aproximació 

política que es pugui triar o descartar, sinó com un resultat pràctic i tangible derivat de 

la situació del sistema econòmic contemporani a la que s‟ha de fer front i.  
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Resumen 

En este trabajo hemos elegido abordar dos elementos principales; la segregación de la 

población inmigrante en un espacio geográfico y los obstáculos de la interacción 

comunicativa intercultural entre sus miembros. Al considerar la distribución geográfica 

y la comunicación de las personas dos elementos de influencia recíproca, que 

empieza desde el contacto diario de los individuos hasta la construcción de su realidad 

social, en un proceso de aprendizaje intercultural continúo en una sociedad 

multicultural.  

Para lograr los objetivos principales diseñados  a este estudio, hemos concentrado 

nuestra investigación en el espacio urbano del barrio de Balàfia en la ciudad de Lleida, 

sirviéndonos de la metodología cuantitativa basándonos sobre los datos del padrón del 

1 de enero del 2011del instituto Nacional de Estadística, para poder dibujar  una 

radiografía de la distribución de la población inmigrante en el espacio y su grado de 

segregación y de concentración apoyándonos sobre los indicadores de igualdad(índice 

de segregación y de disimilitud). 

En el mismo tiempo hemos utilizado la metodología cualitativa sirviéndonos de las 

entrevistas en profundidad a 9 mujeres y 4 hombres. Por origen, hemos elegido 7 

personas de nacionalidad española entre ellos uno de étnia gitana, mientras el grupo 

inmigrante estaba constituido por 2 rumanos, 2 marroquíes, 1 latinoamericano y una 

persona de África Subsahariana, para detectar si la población del barrio percibe esta 

segregación y también acercarnos más a los obstáculos de la comunicación 

intercultural, partiendo de una hipótesis primera: “de que puede existir una convivencia 

harmoniosa en el barrio entre todos los colectivos  que conviven  en él , a pesar de sus 

diferencias culturales”.  

Palabras claves: segregación- interacción intercultural- inmigración- cultura- 

comunicación- sociedad multicultural- convivencia.  

Introducción  

La movilidad masiva de la población mundial conlleva al contacto real y la interacción 

entre miembros de diversas culturas en su cotidianeidad. Estamos en todo momento 

enviando mensajes verbales y no verbales a nuestro entorno social, que están 

interpretados a partir del entendimiento de cada persona. La descodificación de cada 
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mensaje enviado está sujeta al registro y al bagaje cultural de cada individuo en su 

propia y única visión al mundo. 

Superar estas diferencias y entenderlas, es el reto principal de la sociedad moderna en 

su presente para su futuro. Es un proceso de aprendizaje continuo del uno y del otro, 

abriendo la mente hacia otros planteamientos a la vida para alcanzar una 

comunicación diaria efectiva, que es el camino hacia una convivencia pacífica y 

compartida entre sus miembros. 

La situación económica actual ha afectado mucho a las condiciones laborales y al 

poder adquisitivo de muchos inmigrantes, hecho que se refleja negativamente en su 

distribución geográfica dentro de las ciudades. Estos dos elementos, la distribución 

geográfica y la comunicación de las personas son inseparables en su mecanismo de 

influencia recíproco, que empieza desde el contacto diario de los individuos hasta la 

construcción de su realidad social. 

El barrio es el espacio geográfico para constatar ambos elementos a nivel  micro. Por 

ello hemos elegido al barrio de Balàfia en la ciudad de Lleida, para detectar las 

características de la población extranjera y su distribución en el mismo, como una 

base inicial que nos permita situarnos, antes de destacar los mecanismos que ayudan 

u  obstaculizan la comunicación y la interacción entre colectivos heterogéneos 

culturalmente. 

La elección del barrio de Balàfia para realizar este trabajo, surge de mis observaciones 

diarias en virtud de mi estancia allí durante ocho años, que me ha llevado a formular 

mi primera hipótesis: “Partimos de la idea de que puede existir una interacción positiva 

y una convivencia armoniosa en el barrio, entre todos los colectivos que conviven en 

él, a pesar de sus diferencias culturales”. 

Para conseguir los objetivos diseñados a este trabajo, lo hemos distribuido en dos 

partes: una parte teórica basada sobre una bibliografía especializada en el tema de la 

segregación y de la comunicación intercultural estatal e internacional, clarificando los 

principales conceptos, con el objetivo de limitar su significado. Y otra parte empírica 

utilizando metodología cuantitativa: para detectar la distribución y la segregación de la 

población extranjera en el barrio y metodología cualitativa: para averiguar si hay o no, 

esta interacción intercultural percibida en nuestras primeras observaciones en  su 

seno.  

1. Conceptos a considerar en el abordaje de la comunicación intercultural en el 

contexto de la inmigración 

1.1. Etnocentrismo: el etnocentrismo sería encerrarse en la idea del grupo propio, ser 

incapaz de autocriticarse al considerar la cultura propia como el ideal perfecto y el 

centro de todas, en el cuál las otras están en grados inferiores. Una pequeña dosis de 
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etnocentrismo es necesaria para proteger una cultura y defender sus rasgos, lo que 

ayuda en la cohesión del grupo. Esta dosis de etnocentrismo es válida mientras no 

sobrepase este límite inicial para protegerse, pero su mecanismo cambia  cuando se 

valora al otro y a su cultura y los juzga a partir de sus propios referentes culturales 

para clasificarla inferiormente.  

1.2. Estereotipos y Prejuicios: la mente humana es incapaz de captar toda la 

diversidad existente, sea en la propia cultura o en el mundo. No podemos prestar tanta 

atención a toda la información que recibimos, entonces para proteger nuestro sistema 

nervioso de una sobrecarga excesiva de datos empezamos una operación selectiva, 

clasificando en categorías simplificadas esta información (Hall 1978). 

Esta categorización nos permite ordenar y comprender nuestro entorno físico y social 

para superar nuestro desconocimiento, porque lo desconocido es siempre fuente de la 

inseguridad que necesitamos controlar, aunque sea de manera distorsionada. 

Así pues, los estereotipos son una manera de simplificar lo complicado reduciéndolo 

en aspectos limitados e ignorando al resto, en resumen son generalizaciones hechas a 

partir de información incompleta sobre el otro, es nuestra necesidad cognitiva de tener 

opinión sobre lo que nos rodea, aunque de manera simple y distorsionada.  

Actuamos con las personas desde la imagen y la categoría en la cual los hemos 

puesto anticipadamente, por lo tanto el estereotipo nos lleva a tener  prejuicios que 

condicionan y limitan nuestras relaciones con tal persona o tal grupo.   

1.3. Choques Culturales: al hablar de los choques culturales estamos a priori hablando 

de los comportamientos culturales distintos que no están bien recibidos y chocan con 

los códigos establecidos en la sociedad receptora, lo que crea zonas de conflicto y de 

mal entendido que dificultan la interacción.  

El entendimiento de las diversas pautas culturales es imprescindible a la hora de 

comunicarnos. Es que la sociedad receptora es también portadora de valores 

culturales propios (Cohen-Emerique 1989), e intenta comprender  al otro y a su  actitud 

desde su marco de referencia cultural, así pues, todo lo que se percibe extraño y 

diferente a lo habitual a su contexto como código de comportamiento, es inadmisible o 

inaceptable en el primer momento por no tener referentes para interpretarlos en la 

propia cultura. 

2. El concepto de la interacción comunicativa interpersonal 

El concepto de la interacción se relaciona a menudo con la comunicación interpersonal 

en situaciones de co-presencia (Rizo 2006). La interacción se presenta como sinónimo 

de comunicación entre individuos con el objetivo de alcanzar un entendimiento, 

abriendo la posibilidad hacia un intercambio de mensajes en el cuál se supera los 

puntos de vista propios acoplándose con el otro en una relación intersubjetiva para 
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satisfacer nuestras necesidades comunicativas como personas, y para gestionar 

nuestro mundo objetivo en un contexto determinado.  

La interacción intercultural en este trabajo, se entiende de manera obvia en el marco 

de la comunicación interpersonal, como el intercambio comunicativo que abarca a dos 

personas que perciben a sí mismas de sistemas culturales diferentes, transmitiendo y 

al mismo tiempo recibiendo mensajes para alcanzar un entendimiento, esta situación 

los lleva a negociar sus valores, de tal modo podemos considerarlo la base del 

mantenimiento de la vida social en una comunidad multicultural, en el cual la cultura 

puede influir en la interpretación errónea de los mensajes verbales y no verbales. Esto 

implica que estas diferencias culturales pueden ser un obstáculo hacia una 

comunicación eficaz.  

En el proceso de la comunicación intercultural hay que tener en consideración que la 

comunicación en sí misma no está percibida ni practicada de la misma forma en todas 

las culturas (Alsina 1999), esta realidad nos obliga a fijarnos en las particularidades de 

cada cultura y su manejo a los mensajes verbales y no verbales y al sistema de 

valores que guía la actuación de sus miembros. 

Sin embargo esto no implica una relación de convivencia carente de conflicto, porque 

los conflictos son inherentes a la vida humana y son también señales de la interacción 

entre los en la que se aprende a negociar las posturas, a modelarlas y adaptarlas a las 

nuevas realidades en una actitud positiva en el proceso del aprendizaje intercultural de 

las personas (Álvarez 2009). 

2.1. El enfoque interaccionista de la cultura  

Las culturas no presentan un cuadro limitado y estable, están condicionadas por los 

cambios permanentes que suceden dentro de la sociedad. Es que la cultura se 

transforma  y evoluciona para adaptarse a los cambios como base fundamental de su 

mantenimiento dentro de la sociedad a partir de las personas que la transmiten desde 

la comunicación. Este enfoque de dinámica y adaptación cultural (Alsina 1999), no nos 

permite dar un marco global limitado a las culturas, porque están siempre en un 

continuo proceso de construcción que no finaliza nunca. Este planteamiento impide 

clasificarlas, porque todas ellas son válidas y ninguna es mejor que la otra, 

simplemente son representaciones distintas del mundo en contextos sociales 

diferentes.   

Cohen-Emerique (2011) explica que en las culturas hay dos niveles: un nivel más 

tangible detectado solamente por la observación, que sería la parte a la que tenemos  

relativamente más consciente a través de sus manifestaciones. Mientras que el 

segundo nivel, es la parte escondida e interiorizada (cultura subjetiva o psicológica) 

que la autora considera la parte más importante, porque esta tan arraigada en los 
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sujetos que puede influir en los encuentros entre personas de diferentes culturas, y 

que nos confiere una  identidad social que nos permite apropiarnos de una cultura (mi 

cultura), y ser parte de un grupo en un contexto determinado. 

2.3. Las diferencias culturales en un proceso de comunicación intercultural 

 ¿Cuándo podemos decir que estamos delante una cultura forastera con componentes 

diferentes a la nuestra?..., todas las culturas comparten valores universales, lo que nos 

permite hablar de algunos rasgos de similitud entre todas ellas a nivel de pertenencia a 

una comunidad de vida donde los sistemas simbólicos articulan la convivencia, las 

creencias y los valores en general. Pero también encontramos que sus 

manifestaciones son diferentes en cada sociedad, por ejemplo: la diferencia lingüística, 

la clasificación de las prioridades en cada cultura, el estatus del género femenino en 

su seno, y sobre todo la manera de percibir la realidad y de interpretarla. Todas estas 

diferencias nacen de la particularidad del contexto cultural donde hemos recibido 

nuestra primera socialización y evidentemente, con discrepancias individuales  muy 

considerables.  

Nos domina la percepción que las culturas presentan cuadros consistentes y estables 

en los cuáles  cada cultura es un mundo único e incomparable con otros. Esta 

percepción la tenemos porqué ignoramos y carecemos de mayor información sobre 

ellas, lo que genera en nosotros agobio e incertidumbre a la hora de tener contacto 

con nuevas culturas, esta situación aumenta nuestras dificultades de acercamiento. 

Sin embargo cuanto más conocimiento adquirimos y más posibilidades de profundizar 

en ellas nos damos cuenta de la existencia de muchos puntos de similitud, porque la 

raíz de todas ellas es el ser humano (Camilleri 1999).  

Esto nos lleva a plantear que el derecho a la diferencia entre las culturas  implica 

también el derecho a la similitud. Percibir estas similitudes y estas semejanzas en 

contextos interculturales facilita la comunicación entre miembros con bagaje cultural 

diferente, en un intento de buscar los aspectos que nos unen como humanos que 

transmiten valores y culturas a otras generaciones desde la interacción. 

Hall (1978) propone una escala jerarquizada de arriba abajo donde se sitúan todas las 

culturas a partir de lo que  nombró: Culturas de alto contexto (high context), Culturas 

de bajo contexto (low context), también plantea la diferencia entre: sociedades de 

“tiempos monocrónicos y sociedades de “tiempos policrónicos”. 

Alsina (1999) propone también una diferenciación entre las culturas de Oriente con 

unos rasgos específicos que lo hacen diferentes con comparación con las culturas de 

Occidente. 

A partir de estas categorizaciones podemos considerar que hay comunidades de vida 

con rasgos culturales similares que les permite alguna aproximación: como la lengua, 
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la religión o algunas costumbres, donde la comunicación intercultural tendrá 

condiciones más favorables y con menos obstáculos en comparación con otras que no 

tienen este mínimo de aproximación. A estos obstáculos podemos añadir otros de dos 

tipos: obstáculos de la persona y del contexto donde se desarrolla este proceso 

comunicativo (Vilá 2005).  

A continuación hablaremos de los dos elementos básicos en la comunicación 

intercultural interpersonal: la comunicación verbal y la comunicación no verbal que van 

unidos en cualquier comunicación interpersonal. 

2.4. La comunicación verbal    

Uno de los instrumentos claves en la comunicación verbal es el lenguaje que se 

considera uno de los elementos distintivos de las culturas, y al mismo tiempo su pilar 

de expresión, de expansión y de interacción entre los miembros de la sociedad 

(Habermas 1981). Pero al lado de cualquier fluidez lingüística se necesita la fluidez 

cultural para alcanzar una buena interacción comunicativa (Hall 1978; Poyatos 1994; 

Alsina 1999, entre otros).  

Al aprender la lengua materna se aprende simultáneamente con ella, su lenguaje, su 

paralenguaje y la quinésica, además de toda una serie de códigos culturales que 

comunican conscientemente o inconscientemente. 

En general no se puede considerar el acto de la comunicación interpersonal como un 

acto mecánico, donde se transmiten mensajes lingüísticos bien codificados, en el cuál 

se descodifican de la misma manera por los miembros que los reciben dándoles el 

mismo significado, porque cualquier descodificación e interpretación está sometida a la 

versión de cada individuo, sus pautas culturales y también al contexto en el que se 

lleva a cabo tal interacción. 

2.4.1. Los idiomas con poder a partir del contexto de la inmigración  

Dominar la lengua del país receptor para los extranjeros, es algo fundamental para no 

ser excluidos en el proceso de la interacción cotidiana que es la base de la 

comunicación intercultural interpersonal. Pero hay muchos factores que facilitan al 

inmigrante la adquisición de los idiomas del país receptor, por ejemplo: las habilidades 

personales del inmigrante, su trayectoria migratoria y también las políticas 

institucionales y sociales en el país receptor (Montero  2009). 

La perfección de varios idiomas es un privilegio para la gente que los domina, 

especialmente en el mundo actual que esta híper conectado. Dominar el propio idioma 

y la del país receptor es una necesidad y una obligación para los inmigrantes, esto les 

permite tener muchas ventajas que favorecen sus condiciones de movilidad en un 

mundo globalizado sin pérdida de su bagaje lingüístico y cultural.   
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En la comunicación intercultural hay que asumir que el mal entendido y la mala 

interpretación de los mensajes comunicados es la norma, no la excepción, por eso hay 

la necesidad de intentar metacomunicarse
6
 (Alsina 1999), para alcanzar una 

comunicación efectiva, que significa un cierto nivel de entendimiento entre las 

personas en contacto y no implica un entendimiento absoluto al mensaje y una 

comunicación perfecta sin ninguna ambigüedad (Vilá 2005).  

En definitiva nadie puede dudar del poder que posee la palabra en la  construcción 

social de la realidad, su poder de nombrar los acontecimientos y darles una estructura 

percibida por los demás. Sin embargo delante de este poder, existe también la 

limitación del discurso verbal en la transmisión del mensaje que no completa su 

significado si no están todos los elementos que son imprescindibles en la 

comunicación interpersonal;  el paralenguaje y la kinésica. 

2.5. La comunicación no verbal 

La interacción interpersonal implica más que el acto verbal, numerosas formas no 

verbales en la transmisión del mensaje que se dominan a veces el “lenguaje del 

cuerpo” (Giddens, 1991: 125). Son elementos que se manifiestan solos o 

acompañando al acto verbal para clarificar o explicar su contenido. 

En el ámbito de la comunicación intercultural todos los aspectos no verbales tienen 

también sus descodificaciones propias en cada cultura. Cualquier ignorancia en 

descifrar sus códigos puede influir negativamente en el proceso de la comunicación. 

Cuanta más distancia cultural entre individuos en una interacción, hay más  

posibilidades de no acertar la interpretación de los mensajes no verbales (Hall 1978). 

La conducta no verbal se halla entre los aspectos innatos y biológicos que son 

universales y se manifiestan por igual en todas las culturas, mientras hay 

comportamientos y gestos de raíz biológica, cuya manifestación está condicionada por 

la cultura de la clase  social a la que pertenecemos, nuestro género, la edad, etc., con 

todo  lo que suponen de significados diferentes en cada cultura. 

La gran importancia de la comunicación no verbal, se concentra en su funcionalidad  

comunicativa, relacional y reguladora de las relaciones sociales interactivas, y son 

vitales en el mantenimiento de la vida social de las personas (Rizo 2009).  

Su capacidad de comunicar actitudes y emociones en las cuales las palabras son 

incapaces de expresar, apoyando de manera constante al código verbal; explicando e 

ilustrando significado de lo que se dice y a veces contradiciéndolo, consciente o 

inconscientemente. Regula la actividad comunicativa en la adaptación de los turnos 

                                                   
6
 Explicar el significado del mensaje transmitido. 
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entre los interactuantes en una conversación. También su capacidad en la producción 

de la retrocomunicación o feedback.  

Poyatos (1994) indica que a veces utilizamos las señales no verbales, sustituyendo 

con ellas completamente el acto verbal en la transmisión del mensaje. La cultura tiene 

mucha influencia en cómo se llevan a cabo todas estas funciones.  

3. La competencia comunicativa  intercultural 

Se trata de habilidades verbales y no verbales que ayudan a comportarse de manera 

adecuada en situaciones o contextos determinados, con el objetivo de superar los 

obstáculos entre personas que se perciben a sí mismas de organismos culturales 

diferentes, logrando negociar sus significados culturales para alcanzar un grado de 

entendimiento y una comunicación efectiva  en su proceso de interacción. 

La mayoría de los investigadores
7
 en el campo de las competencias comunicativas, 

hacen referencia a tres habilidades: las habilidades cognitivas, las habilidades 

afectivas y comportamentales. Existe una relación intrínseca entre todas ellas en el 

proceso de la comunicación interpersonal, según el grado del desarrollo de estas 

competencias en una persona, le permitirá mantener una interacción con éxito en 

contextos interculturales. 

En definitiva, la competencia comunicativa  intercultural es un proceso de aprendizaje 

para conseguir el desarrollo de estas habilidades, es nuestra capacidad de aprender a 

ser flexibles con una mente abierta hacia lo diferente, adaptando nuestras conductas 

al contexto. Es tener la empatía necesaria para ponernos en el lugar del otro sin 

estereotipos ni prejuicios precipitados, conocer y tratar al otro como experiencia 

individual única que necesitemos descubrir en sus dimensiones propias. Todo esto 

tendrá como resultado una interacción verdadera y una comunicación intercultural 

realmente efectiva y duradera. 

4. Lleida mosaico multicultural 

Lleida es la capital de la comarca del Segriá que se sitúa en el extremo occidental de 

Cataluña, sobre una superficie 1396,7 Km2 y agrupa 38 municipios, donde la ciudad 

de Lleida se considera la capital comarcal y provincial. Es el municipio más importante 

y el más poblado de la comarca con una superficie 212,3 Km2 y una densidad de 

647.1 hab/Km2. 

En Lleida existen más de 95 nacionalidades que conviven en ella, además de la gitana 

que hemos considerado “autóctona”. Todo esto nos lleva a decir que la ciudad de 

Lleida presenta un mosaico étnico cultural y lingüístico muy amplio
8
.  

                                                   
7
 Alsina (1999); Vilá (2005), entre otros. 

8
 Se han identificado  hablantes de casi 300 lenguas a Cataluña. Lingua Món, casa de les 

llengües. 
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4.1. El barrio de Balàfia: ¿es un espacio urbano de segregación extranjera? 

Al hablar de la segregación en este trabajo, no se pretende hablar, ni de aislamiento ni 

tampoco de desconexión entre los miembros del barrio o entre el barrio  y el resto de 

las zonas de la ciudad, sino un reflejo de las condiciones socioeconómicas y de las 

oportunidades que ofrece el mercado laboral, a nivel de la diferencia de la renta de sus 

habitantes (Bayona 2006).  

Algunos estudios
9
 que se interesaron por la distribución espacial de la población, 

utilizaron indicadores para mesurar la segregación en un espacio determinado, sobre 

todo la gran evolución de estos indicadores ha sido en los Estados Unidos y 

concretamente entre los años 1947 y 1995, es cuando apareció una gran 

diversificación en la utilización de múltiples series de indicadores, entre ellos podemos 

destacar; índice de interacción de Bell (1954) o de disimilitud de Duncan (1955) entre 

otros (Martori y Hoberg 2008) . 

La segregación social urbana se entiende por la distribución desigual de un grupo de 

población, esto implica su concentración en un área urbana determinada, es una 

característica de la estructuración de la ciudad moderna (Vilagrasa 1995),  que refleja 

sobre todo la capacidad de renta de sus habitantes.  

A partir del  significado otorgado al concepto de segregación en este trabajo 

intentaremos averiguar cómo es la distribución de la población extrajera en el barrio, 

como colectivo que pertenece a la clase media-baja y baja y su concentración en el 

territorio geográfico.  

5. Metodología y  técnicas de investigación 

El trabajo empírico se construyó sobre: la metodología cuantitativa, para detectar las 

características de la población extranjera y el tipo de su distribución en el barrio; y la 

metodología cualitativa para averiguar el nivel de la interacción comunicativa 

intercultural entre sus miembros, detectando los mecanismos que ayudan u 

obstaculizan esta comunicación.  

5.1. La Metodología cuantitativa 

A partir de los datos del padrón municipal del 1 de enero 2011 disponibles en el INE 

hemos dibujado el panorama de la distribución de la población inmigrante en Balàfia y 

sus características principales: género, edad, nacionalidad, con el objetivo de tener 

una radiografía general de su población.   

Para detectar si existe segregación a nivel espacial, hemos visto la necesidad de 

utilizar los indicadores de igualdad que nos permiten medir la representación de un 

grupo de población en el territorio urbano y hacer una comparación de los resultados 

                                                   
9
 Desde los años vente del siglo XX, con la escuela urbana de Chicago, comenzó a estudiar el 

tema de la segregación a partir de la vertiente sociológica. 
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entre los dos grupos principales; el mayoritario y el minoritario en la  sección censal
10

, 

utilizando el índice de segregación
11

 y de disimilitud
12

. 

Hemos seleccionado primero a toda la población extranjera sin ninguna especificación 

de su nacionalidad, para analizar la existencia de una concentración de la población 

extranjera en el barrio como representantes de la cultura minoritaria, delante los 

autóctonos que representan la cultura mayoritaria. 

En la segunda parte, hemos seleccionado a las dos nacionalidades, que supera su 

presentación el 10% en el barrio, para medir también su distribución utilizando los 

mismos índices, con el objetivo de tener resultados que nos ayuden en la comparación 

de los datos obtenidos.  

Para la introducción de los datos, hemos  usado  la hoja de cálculo  de Excel
13

,  en el 

cuál los índices de disimilitud y de segregación calculados por sección censal eran a 

nivel del municipio (sobre el total de la población del municipio), sin embargo, en este 

trabajo los hemos utilizado a escala más pequeña la del barrio (sobre el total de la 

población del barrio), como la tenían los autores Martori y Hoberg (2008)
14

. Una 

adaptación que fue necesaria para obtener resultados más centrados sobre el barrio 

como objeto de estudio.  

El valor del índice de la segregación mide la distribución de los individuos de un grupo 

en relación al total de la población en el espacio, que varía entre el 0 y 1, obtener al 

primer valor significa que no existe segregación, mientras cuando alcanza el 1 es el 

valor máximo, lo que representaría la segregación absoluta del grupo a investigar. 

Massey y Denton (1988) dan otra interpretación a este valor, que consiste en la 

proporción de la población que tiene que cambiar su residencia para conseguir la 

distribución igualitaria en todo el territorio estudiado.  

                                                   
10

 Aquí no hay que olvidar  las limitaciones que propone Bayona (2006), al estudio de la 
segregación espacial a nivel de la sección censal; cuando más pequeña el área a investigar, 
más tendencia a ser mayor los índices. 

11
 La formulación del índice de segregación es: , donde xi es la 

población del grupo X en la unidad espacial i; X la población del grupo X en el barrio; ti, la 
población total en la unidad espacial i; T es la población total del barrio, siendo n el número de 
unidades espaciales del barrio. El valor 1 indicaría que los dos grupos no coinciden en el 
espacio y por tanto la segregación es máxima, y el valor 0 que sus distribuciones son idénticas 
y no existe segregación. 
12

 El índice de disimilitud de formulación y lectura similar al de segregación, nos compara la 

distribución de dos grupos de población entre sí. Su formulación es: , 
donde xi es la población del grupo X en la unidad espacial i; X la población del grupo X en el 
barrio; yi la población del grupo Y en la unidad espacial; Y la población del grupo Y en el barrio, 
y n el número de unidades espaciales del municipio. 
13

 La hoja de cálculo de Excel que estaba en  el CD ROM del libro  de Martori y Horbeg (2008) 
14

 Martori y Hoberg (2008). 
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El índice de disimilitud es similar en muchos aspectos al anterior y hace la 

comparación entre los dos grupos (el mayoritario y el minoritario)  también su valor 

oscila entre el 0 como valor mínimo y el 1 como valor máximo de la concentración de 

la población en el territorio.   

Nuestra intención principal en la utilización de los índices de segregación y de 

disimilitud, es buscar la existencia de una distribución desigual entre la población 

extranjera y la población autóctona en Balàfia, por eso hemos introducido todos los 

valores absolutos para calcularlos, con el objetivo de tener resultados que nos 

permitan acreditar esta segregación en el territorio o negarla.   

5.1.1. Los resultados de la Metodología  cuantitativa 

5.1.2. La situación de la población  

Para realizar esta radiografía hemos aprovechado al máximo los datos del Padrón 

Continúo del 1 de enero del 2011 registradas en el INE, donde hemos encontrado la 

información necesaria para investigar el tema de la distribución residencial de la 

población extranjera a partir de la sección censal. El barrio está dividido en seis 

secciones censales en las que se registraban 13.737 personas empadronadas el 1 de 

enero del 2011. La población extranjera presenta 2.927 personas y los españoles 

presentan 10.810, así con valores relativos los inmigrantes representan el 21,30%  del 

total de la población del barrio. 

Para tener información sobre las diferencias de la distribución de la población 

extranjera  entre las seis secciones censales, hemos calculado los porcentajes de la 

población extranjera de cada sección censal con el objetivo de tener datos que nos 

permitan la  comparación de esta representación en cada sección censal. Esta 

distribución se mueve   entre un porcentaje mínimo de 11.74 % sobre el total de la 

población en la sección censal 6.14; mientras el máximo porcentaje es de 37.49% 

registrado en la sección censal 6.9 sobre el conjunto de la población (ver tabla nº1). 

Tabla nº: 1. Datos por secciones censales el 1 de enero 
de 2011,  Lleida     

Porcentajes de población por sección y por barrio   

        
%  
Ex/T.P. 

% 
Ex/T.P 

Ambos Sexos Españoles Total Extr. Total  Sección  Barrio 

1.4 2565 461 3026 15,23 3,36 

6.6 1144 477 1621 29,43 3,47 

6.7 2191 601 2792 21,53 4,38 

6.9 722 433 1155 37,49 3,15 

6.14 2556 340 2896 11,74 2,48 

6.17 1632 615 2247 27,37 4,48 

Total 10810 2927 13737 21,31 21,31 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, el  1 de enero del 2011. Elaboración propia. 
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Estos porcentajes de la población extranjera en las secciones censales cambian de 

proporción cuando lo calculamos a nivel de  toda la población del barrio, entonces  el  

porcentaje más alto es de 4,48% y está en la sección censal 6.17 y el más bajo es del  

2,48% y está en la misma sección censal 6.14 (ver tabla nº 1). 

Siguiendo con los valores relativos, los españoles presentan el 78,69% del total de la 

población del barrio, los africanos presentan un porcentaje del 8,74% del total del 

mismo y son el colectivo más numeroso entre los extranjeros residentes en él. 

Seguidos por el resto de la Unión Europea que presentan el 7,37% del total de la 

población y después América el 3,15%, mientras el colectivo que procede de Europa 

no comunitaria y de Asia tiene la menor presencia, con unos porcentajes del 1,03% el 

primero y el 1,02% el segundo. 

En el barrio existe una heterogeneidad en el origen de la población extranjera, hay 29 

nacionalidades, las cinco principales son: la rumana con un porcentaje 27,03%, 

seguida por la marroquí con un porcentaje 14,58% y después están los argelinos con 

el 6,01%, luego los colombianos con el 3,89%, seguida por senegaleses con el 3,68%. 

Esta imagen general del predominio de la nacionalidad rumana dentro del barrio, se 

delimita en la sección censal 1.4 donde se muestra una superación numérica de la 

nacionalidad marroquí. 

Ahora bien, en estas últimas nacionalidades hay una dominación masculina, excepto 

en la nacionalidad colombiana que tiene un porcentaje de feminización más alto 

(2,05%) en comparación con el porcentaje masculino (1,84%). 

La población del barrio se considera joven, el 34,81% del total de la población tiene 

entre 20 y 39 años, de 40 a 59 años el porcentaje es del 25,85%, después  hay un 

porcentaje de 23,06% entre el grupo de 0 a19 años y un porcentaje menor de 12,26% 

entre la población de 60-79 años y la menor proporción del 4,02% es entre la 

población de 80-99 años. 

5.1.3. Los resultados de la distribución de la población extranjera 

Podemos considerar un grupo segregado en el espacio urbano, cuando está repartido 

de manera desigual en el territorio (Bayona 2006). Así pues, la población extranjera se 

considera segregada cuando no se encuentra repartida de forma uniforme entre las 

diferentes secciones censales y cuando su porcentaje presenta  proporciones 

superiores de la que está representada en el conjunto del barrio, entonces la 

segregación no existe cuando el grupo minoritario está representado en el barrio con 

porcentajes iguales o similares a los porcentajes de las secciones censales.  

Como hemos comentado anteriormente, el barrio de Balàfia está dividido en seis 

secciones censales, el resultado obtenido del índice de segregación es 0.20 lo que 

indica la representación en el territorio del grupo minoritario en relación al total de la 
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población del barrio. Mientras el resultado del índice de disimilitud es también 0.20  y 

presenta la comparación de la distribución de los dos grupos principales. Según los 

resultados de los dos índices son menos del 1, que sería la máxima segregación.  

También con una observación muy simple a los porcentajes de la población extranjera 

en cada sección censal y comparándola con el mismo porcentaje en todo el barrio 

teniendo en cuenta el principio de no segregación; el grupo minoritario tiene que ser  

repartido en todo el barrio con porcentajes iguales o  similares a las secciones 

censales (Martori y Hoberg  2008). 

Observamos que el porcentaje de la población extranjera en el barrio de Balàfia 

representa el 21,31% mientras en las seis secciones censales vemos porcentajes que 

oscilan entre un porcentaje máximo el 37,49% en la sección censal 6.9, seguido por la 

sección censal 6.6 con un porcentaje 29,43%, después 27,37% en la sección censal 

6.17, llegamos a porcentajes mínimos en la sección censal 1.4 con el 15,23% y con el 

más bajo en la sección censal 6.14 con 11,74%  (ver tabla nº 1). 

Los valores de las secciones censales que presentan una desviación considerable al 

valor general y se alejan con superioridad del porcentaje total de la población 

extranjera en el barrio, muestran un cierto grado de segregación de esta última.   

Los resultados de los índices de segregación y disimilitud calculados por las seis 

secciones censales del barrio para las dos  nacionalidades primeras que representan 

más del 10% de la población extranjera, nos dan el valor del 0.23 en el índice de 

segregación y el 0.26 en el índice de disimilitud para la comunidad rumana. Mientras, 

para la población marroquí los resultados son; el 0.21 por el índice de segregación y el 

0.21 por el índice de disimilitud. Todos estos valores son menores del 1 que 

representa la máxima segregación. 

Siguiendo con la comparación de los datos encontramos que la distribución de los 

rumanos se caracteriza por su desigualdad en todas las secciones censales y oscila 

entre un porcentaje mínimo del 2.49% en la sección censal 6.14 y un máximo del 

9.70% en la sección 6.17, mientras su distribución en todo el barrio representa un 

5.76%.  

Tenemos la misma observación para los marroquíes, están representados por sólo  

0,79% en sección censal 6.14, mientras en la sección censal 6.9, están con un 

porcentaje del 6,75% y su representación total en el barrio es del 3,11%. Teniendo en 

cuenta el principio de la no segregación; el grupo minoritario tiene que ser  repartido 

en todo el barrio con porcentajes iguales o similares  a las secciones censales (Martori 

y Hoberg 2008). Entonces, cualquier desviación que supera el valor general 

representa una distribución desigual de las dos nacionalidades en el barrio. 
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Tabla n: 2. Datos por secciones censales el 1 de enero de 
2011,  Lleida       

Población por sección y las dos principales nacionalidades          
Unidades: personas         

Ambos sexos 1.4 6.6 6.7 6.9 6.14 6.17 
Total 
barrio 

%/ 
Total 
Ext 

%/T.P  
barrio 

Rumanía 101 105 191 104 72 218 791 27,02 5,76 

Marruecos 120 68 84 78 23 54 427 14,58 3,11 

%Romanos/T.P. Sección   3,34 6,48 6,84 9,00 2,49 9,70     

%Marroqui/T.P.  Sección  3,97 4,19 3,01 6,75 0,79 2,40       

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero del 2011. Elaboración propia. 

Como conclusiones se puede decir, que la población extranjera está distribuida de 

manera desigual en todas las secciones censales con una heterogeneidad de origen y 

de nacionalidad, la mayor presencia es la rumana seguida por los marroquíes. El 

colectivo mayoritario presenta con números absolutos o relativos, la mayoría de la 

población en todas las secciones censales del barrio. 

La comparación de los porcentajes de la población extranjera en las secciones 

censales con su porcentaje en el barrio, permitió constatar esta desviación, es decir 

que hay secciones censales en el barrio que tienen más concentración que otras. Esto 

significa que la sección censal 6.17, 6.9 y 6.6, contienen una concentración de la 

población extranjera más que la sección censal 6.7, 1.4 y 6.14,  que representan unos 

porcentajes iguales o menores la del porcentaje del barrio. 

Al enfatizar en las dos  nacionalidades, la rumana y la marroquí; el resultado de los 

valores de los índices de segregación y de disimilitud es más alto en comparación con 

los resultados de los mismos índices de toda la población extranjera. No obstante esto 

se puede explicar porque la población rumana y la marroquí son mayoritarias 

comparadas con el resto de la población extranjera. 

La nacionalidad rumana ha presentado índices más altos el 0,23 en el índice de 

segregación y el 0,26 en el  índice de disimilitud, al compararlos con los resultados del 

colectivo marroquí que presenta el 0,21 en ambos  índices. También los porcentajes 

demuestran la concentración de la población rumana  en cuatro secciones censales 

del barrio, con valores superiores a la de su distribución en todo el barrio, sin embargo 

los marroquíes están presentados con porcentajes menores en casi todas las 

secciones censales. Lo que nos permite decir que los rumanos en el barrio tienen una 

cierta segregación en comparación con el colectivo marroquí. 

5.1. Metodología cualitativa 

En este trabajo y sin quitar valor a las otras técnicas hemos optado por la entrevista en 

profundidad con un guion abierto, para negar o confirmar nuestra hipótesis primera. 
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También para comprender mejor si la población del barrio percibe alguna segregación 

y al mismo tiempo intentar detectar los mecanismos que ayudan u obstaculizan la 

comunicación intercultural en el barrio. 

Ante la limitación para entrevistar a toda la población objeto de estudio, hemos  

seleccionado una muestra representativa, exhaustiva, homogénea y de pertenencia 

respecto a los objetivos. La muestra elegida era de 13 personas  que llevan más de 

tres años de estancia  en el barrio. 

La grabación de  las entrevistas se realizó entre el mes de mayo  y a finales de junio 

del 2012. Hay que especificar que todas las entrevistas han sido grabadas con audio, 

lo que nos ha permitido ahorrar la anotación de lo que iban diciendo y al mismo tiempo 

reconducir más cuidadosamente el discurso a medida que iban apareciendo temas de 

nuestro interés. Esta grabación ha sido transcrita literalmente para proceder al análisis 

de contenido. 

Así que hemos obtenido un documento escrito, resultado de la transcripción de las 

entrevistas en profundidad, hemos seleccionado como método analítico que se 

inscribe dentro de lo que se ha denominado “métodos documentales”15. Así pues,  el 

análisis de las entrevistas ha sido a partir de la elección de las categorías y de 

subcategorías, guiadas por los objetivos del trabajo. Es una fase muy importante que 

nos permite construir y reconstruir el discurso de los participantes. 

5.1.1. Resultados de la Metodología  cualitativa  

Obtener los resultados de la metodología cualitativa supone que hemos seguido la 

misma línea de trabajo en toda esta investigación, que consiste en hacer 

comparaciones dentro de la misma categoría con sus subcategorías, para lograr hacer 

comparaciones más generales entre las dos categorías principales (inmigrantes - 

autóctonos) y sus subcategorías, siempre con el objetivo de poder diseñar una imagen 

de la convivencia y de la interacción en Balàfia, destacando las ideas importantes de 

todo el discurso de los entrevistados. 

1- La percepción del barrio y las relaciones sociales en su seno 

- Hay un movimiento activo en el centro cívico y de la asociación de vecinos del 

barrio que fomenta momentos de interculturalidad y de encuentro entre los 

diferentes miembros y revindica sus derechos, lo que explica su modernización en 

los últimos años. 

- La mayoría de los participantes percibe que el barrio está dividido en; Balàfia 

nueva que se beneficia de los cambios positivos a nivel urbanístico y servicios, 

                                                   
15

 Para Bardin (1986), el análisis documental sería un conjunto de operaciones que tienden a 
presentar el contenido de un documento bajo una forma diferente al original, lo que permite 
facilitar la consulta o localización de la información resultante. 
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donde la mayoría se sus residentes son parejas jóvenes y autóctonas, mientras 

Balàfia vieja se quedó más abandonada con viviendas antiguas, en el que se 

concentra más extranjeros y personas mayores, con un poder adquisitivo menor. 

Pero esto no significa para nada que no haya extranjeros en la zona nueva. 

- Las relaciones dentro del barrio entre la población extranjera y la población 

autóctona, son relaciones vecinales consideradas básicas o superficiales. 

Teniendo en cuenta la dinámica de las relaciones en los barrios modernos, 

acompañada por un ritmo de vida cotidiana muy acelerado y con una pérdida de 

muchos valores como la empatía, la solidaridad, etc. 

- Cada grupo culpa al otro de esta situación, pero afirman que siempre hay matices 

dentro de cada grupo, esto significa que no se puede describir todas estas 

relaciones por ser superficiales y básicas al considerar que dentro de cada regla 

hay excepciones. Cada grupo se relaciona más con los suyos, esta situación no ha 

generado malestar ni conflicto, todos afirman que se vive bien en Balàfia, es un 

barrio tranquillo, hay buena convivencia y respeto mutuo entre todos los colectivos.  

- La imagen que tienen  la mayoría de los autóctonos en palabras generales sobre el 

extranjero es negativa, afirmando que siempre lo desconocido genera 

desconfianza y miedo. Los inmigrantes están muy conscientes de esta imagen, 

piensan que los autóctonos son bastante racistas, no tratan por igual a todos los 

inmigrantes, hay colectivos que están mejor recibidos que otros.  

2- La cultura propia y la del otro en el barrio 

- Al preguntar sobre las culturas propias, la mayoría de los entrevistados son 

incapaces de limitarla en dos o tres palabras, primero porque las culturas 

presentan marcos muy amplios con una diversidad enorme en el espacio y en las 

personas, y también porque la gente no está acostumbrada a reflexionar sobre su 

cultura sino solamente a vivir en ella. 

- Aunque los participantes sean del mismo colectivo no definen su cultura con las 

mismas frases. Esto explica que cada uno se identifica con lo que valora 

importante  en el conjunto de su cultura. 

- Las culturas no presentan cuadros limitados, están siempre sujetas a procesos de 

cambio y de modificación con el contacto y con el paso del tiempo. Esto implica 

que el contacto directo con el portador de culturas diferentes enriquece a la 

persona. Las personas tienen muchos puntos que los unen como seres humanos, 

por eso las diferencias son sólo diferencias de costumbres y de religión.   

- Cuanto más grande es el contraste entre culturas más grande es la sensación del 

choque y  la contrariedad que se produce en el otro. El inmigrante a veces es 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

1879 
 

incapaz de adaptar algunos aspectos de su bagaje cultural con lo que hay en el 

barrio, cuando hay mucha distancia entre las dos culturas.  

- La interacción con personas de culturas diferentes permite hacer comparaciones, 

valorando en ellas lo positivo y lo negativo en lo propio y en lo ajeno. Por eso 

consideran que la mejor manera de superar estas diferencias, es conocer al otro y 

a su cultura, abrir la mente a otras posibilidades de ver y de interpretar la realidad, 

porque la raíz de la desconfianza, el miedo y el choque es el desconocimiento del 

otro y de sus pautas culturales. 

3- Obstáculos de la interacción  

Para tener una interacción entre personas de diferentes culturas en el 

contexto de la inmigración es necesario dominar una lengua común que 

facilite el intercambio y la participación en el barrio, el código verbal es el 

primer obstáculo y después viene la comunicación no verbal. 

- La referencia cultural compartida facilita la interacción, lo que implica una 

espontaneidad, que falta en el proceso de comunicación intercultural. 

- La gente más dispuesta a comunicarse y abrirse con otras culturas son: las 

personas con  un nivel alto de estudios, que han viajado más y los que han tenido 

en su vida una experiencia de emigrar o vivir por un tiempo en otro país. 

- Los estereotipos presentan un obstáculo muy grande que dificulta la interacción y 

el acercamiento al otro. 

- El desconocimiento de las pautas culturales del otro lleva a una interpretación 

errónea del mensaje verbal y no verbal lo que  dificulta la interacción intercultural. 

Por eso  no hay que buscar una comunicación completa, sólo intentar conseguir un 

simple entendimiento recíproco. 

- Los inmigrantes tienen que esforzarse mucho para participar en todas las 

actividades del barrio, mientras los autóctonos tendrán que facilitarles esta 

participación.  

- La crisis económica obstaculiza la integración de los inmigrantes por la pérdida de 

sus puestos de trabajo, y limita la motivación de los autóctonos para abrirse y  

conocerles en profundidad.  

4- Entre una convivencia  intercultural y una simple coexistencia 

- La diversidad es una riqueza y un plus para la convivencia y también es fuente de 

conflicto, pero hasta el momento no se han generado problemas grandes en el 

barrio. 

- La convivencia en el barrio está considerada a nivel básico hasta el punto de 

considerarla una simple coexistencia de diversas culturas en el mismo espacio. 
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Con estas características Balàfia no es un barrio intercultural, sólo tendría 

momentos puntuales de interculturalidad. 

- Otra opinión defiende la interculturalidad del barrio, es un espacio de encuentro y 

la gente en su seno, se relaciona de una manera u otra, es una muestra muy 

positiva de la convivencia sin conflicto entre diferentes culturas. 

-  Entre unos que afirman y otros que niegan se puede decir que en Balàfia se viven 

diferentes experiencias y no existe un modelo único de convivencia. 

- Balàfia está preparada a nivel de establecimientos para facilitar el contacto y la 

relación entre todos sus miembros, este punto positivo favorece un contexto de 

relación, siempre y cuando haya una voluntad mutua para la comunicación 

interpersonal. 

6. Conclusiones 

La distribución de la población extranjera en el barrio,  está representada en todas las 

secciones censales (gráfico nº1), esto nos permite decir que está repartida en todo el 

barrio, aunque su distribución no está equilibrada y presentan una cierta concentración 

en algunas secciones censales, sin embargo no refleja en su conjunto ni un 

aislamiento ni desconexión entre sus residentes, sino que está  sometida a la dinámica 

de las diferencias económicas y del poder adquisitivo de sus habitantes.  

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística, el 1 de enero del 2011, gráfico nº 1. Elaboración 

propia. 

Las relaciones dentro del barrio entre la población extranjera y la población autóctona 

en general, son de nivel  básico,  pero no podemos generalizar y describirlas por ser 

todas así, al considerar que dentro de cada regla hay siempre algunas excepciones 

que están afirmadas por los entrevistados. 

La mayor diferencia que hemos percibido es la dificultad de relación entre las personas 

por  las diferencias de costumbres y de religión en cada cultura. Cuanto más grande 

era el contraste entre las culturas, más grande fue la sensación del choque y del 

rechazo que produjo en el otro. Por eso se tomó la conclusión de que todas las 
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maneras de ser diferentes que no encuentran referencias culturales en lo propio, 

propician el choque en los primeros momentos del contacto, debido al 

desconocimiento mutuo de las pautas culturales de cada colectivo. 

Este desconocimiento recíproco no ayuda a romper las barreras  y tampoco no  motiva 

a las personas a saber más del otro y de su cultura. Esta ignorancia lleva a los 

individuos a desconfiar y a mantener los estereotipos y los prejuicios que dominan el 

imaginario de cada uno, disminuyendo la importancia de las otras culturas a favor de la 

propia. 

Mientras, la interacción intercultural da al individuo la posibilidad de hacer 

comparaciones entre lo propio y lo ajeno, encontrando aspectos de diferencia y de 

similitud entre su cultura y la del otro. Por eso se puede decir, que la gente con el 

contacto llega a cambiar muchos de sus prejuicios que han sido precipitados y también 

los ayuda a evitar las generalizaciones al conocer personas de otras culturas que no 

se encajan en sus categorías previas.  

También apuntamos que hay una conciencia sobre la evolución y la transformación 

permanente de las culturas, sean a nivel personal o a nivel de los colectivos, por esta 

razón las culturas no presentan cuadros bien definidos ni limitados, son una mezcla.  

A nivel de la interacción el primer obstáculo que se nombró, es la dominación del 

idioma del país receptor y después en segunda posición, es el desconocimiento de las 

pautas culturales del otro, esto conlleva a una interpretación errónea del mensaje 

verbal y no verbal, porque toda comunicación está sometida a los marcos culturales de 

cada persona. 

Comunicarse no significa lo mismo para todos aunque seamos de la misma cultura, es 

un proceso que no tiene siempre las mismas características, sin embargo cuando la 

referencia cultural es la misma entre los interactuantes hay más facilidad y 

espontaneidad en la interacción, lo que falla en el proceso de comunicación 

intercultural. De esto podemos destacar, que en las culturas con una base lingüística y 

cultural similar sus miembros tienen más facilidad a la hora de comunicarse. 

Estas dificultades desmotivan a las personas para continuar las relaciones 

interculturales, lo que implica no buscar una comunicación completa, teniendo 

presente los aspectos individuales y del contexto en cada interacción para lograr una 

comunicación efectiva.  

Frente a la discrepancia constatada entre la opinión que categoriza a Balàfia como un 

barrio intercultural, y otra que lo considera un simple espacio de coexistencia de 

diferentes culturas con momentos puntuales de interculturalidad, se puede confirmar 

que no reflejan  ninguna contradicción, porque el barrio es un espacio de encuentro y 

la gente se relaciona de una manera u otra en él. Aceptar esta evidencia nos ha 
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llevado a afirmar que en Balàfia se viven diferentes experiencias y una variedad 

enorme de formas de relación entre sus miembros, que está sujeta a la forma de ser y 

de pensar de cada individuo. 

En definitiva Balàfia presenta una muestra muy positiva de la convivencia moderna y 

sin conflicto entre diferentes culturas. Considerando a las relaciones básicas en su 

seno como esencia primera y una base para tener en el futuro relaciones fuertes y 

profundas entre todos sus miembros. 

Mantener estas relaciones interculturales básicas, preparando un ambiente adecuado 

para su desarrollo, es una responsabilidad de toda la sociedad y las políticas 

educativas y urbanísticas del estado. Conseguir una coherencia en el objetivo de todos 

estos elementos en la búsqueda de una integración verdadera del inmigrante en todos 

los ámbitos y fomentar su participación tratándole como un ciudadano igual con pleno 

derecho. Sólo entonces se podrá hablar de una política general que guía la sociedad 

hacia una convivencia intercultural en el cuál todo el mundo tiene los mismos derechos 

y las mismas obligaciones. 

La convivencia de distintas culturas en un espacio geográfico no es fácil pero tampoco 

es imposible. Sobre todo si partimos de una premisa: que todos tenemos el derecho a 

ser diferentes sin perder nuestros derechos como seres humanos. 

Deseamos que este pequeño esfuerzo, sea semilla que germine en nuevas 

interrogantes e inquietudes para seguir indagando e investigando en este tema, y 

cultivando ganas de trabajar para una sociedad mejor.  
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Resum: 

Després d'una dècada d'immigració massiva (1998-2008), l'assentament territorial 

de la població immigrada s'ha tornat una realitat tangible. La crisi econòmica, en 

què es troba immersa Catalunya des de l'any 2008, ha aguditzat, a més, l'interès 

respecte dels nivells de concentració de la població immigrada, sent aquesta 

percebuda com un fenomen d'especial rellevància per a la gestió de la diversitat 

poblacional. En aquest sentit, la formació d‟enclavaments ètnics, entesos com a 

espais residencials amb una representació significativa d'una o més poblacions 

arribades de l‟estranger, s'ha convertit en un tema de particular atenció dins de 

l'esfera acadèmica i política. Si bé és cert que existeixen diversos treballs de 

caràcter qualitatiu sobre aquests espais residencials a Catalunya, són pocs els que 

fins avui han abordat de manera quantitativa la seva formació i evolució. El nostre 

objectiu consisteix a omplir aquest buit. Per això ens proposem, mitjançant la 

implementació d'un mètode de classificacióresidencial que ens permet prendre com 

a unitat d'anàlisi la secció censal, inventariar els diferents tipus d‟espais, explicitant 

les característiques socio-demogràfiques bàsiques (sexe, edat i país de naixement) 

del seus residents.En particular les dels habitants de les 48 seccions censals que 

l‟any 2011 podien ser considerades enclavaments ètnics, i avaluant quina ha estat 

la tendència, en termes de graus d'exclusivitat residencial, per al conjunt d'àrees 

d'assentament abans i durant la crisi econòmica. 

Paraules clau: Població Immigrada, Catalunya, Assentament, Enclavaments Ètnics, 

Crisi Econòmica. 

  

                                                   
16Comunicació realitzada en el marc del projecte La gestió municipal de la diversitat, 
subvencionada pel programa RecerCaixa de la Fundació La Caixa amb el suport de l‟ACUP, 
que forma part també de la línea de recerca finançada pel Plan Nacional de I+D+I 2011¿De la 
complementariedad a la exclusión? Análisis sociodemográfico del impacto de la crisis 
económica en la población inmigrada (Ref. CSO2011/24501). Les principals conclusions es 
poden veure a pla plana Web del Grup d‟Estudis Demogràfics i de les Migracions 
(www.gedemced.org). 

http://www.ced.uab.es/index.php?newlang=eng&module=pagesetter&func=viewpub&tid=8&pid=288
mailto:jgaleano@ced.uab.es
mailto:asabert@ced.uab.es
mailto:adomingo@ced.uab.es
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1. Introducció: el debat sobre la segregació a Catalunya  

Juntament amb la por a la desnacionalització, una de les preocupacions sobre la 

possible integració o no de la població immigrada a Catalunya, ha estat el de la 

segregació. La conjunció de segregació residencial i la laboral han estat vistes com 

els principals factors que han posat traves en primer lloc al coneixement del català, i 

en general a les possibilitats d‟intercanvi i integració amb la població no immigrada 

des del temps de la primera onada migratòria del segle XX que culminà amb la crisi 

del 29 i la guerra civil (Vandellós, 1935), però també en la segona dels anys 

seixanta que acabà amb la crisi anomenada del petroli a mitjans dels anys setanta 

(Solé, 1982). 

Tot i les grans diferències entre la migració arribada de la resta d‟Espanya durant 

les tres primeres quartes parts del segle XX, i el corrent internacional que culminà 

amb el boom del primer decenni del XXI estroncada per la crisi econòmica que es 

va deixar sentir a partir de 2008, el debat, els pros i els contres de la segregació 

residencial semblen seguir donant voltes sobre un mateix eix. Malgrat que haurem 

d‟admetre que els factors negatius semblen prendre avantatge sobre els positius, 

en la seva avaluació final. Aquest debat no es dóna només a Catalunya, a nivell 

internacional l‟estimació de les conseqüències de la segregació també segueix 

oscil·lant entre els autors que creuen que aquesta és un obstacle per a la integració 

(Fortuijn i altres, 1998), i aquells, menys nombrosos, que es decanten per afirmar 

que les concentracions d‟immigrants en el territori han de ser considerades com un 

primer pas en l‟assentament que permet els immigrats mantenir xarxes de veïnatge 

i socialització, especialment útils en època de crisi, a pesar de que les desigualtats 

persisteixin (Finney i Simpson, 2009). El caràcter voluntari o no de la concentració 

segueix a hores d‟ara essent un dels punts centrals d‟aquesta discussió (Peach, 

1996, 137-150). 

El que sembla clar és que la concentració espacial de les poblacions immigrades és 

una característica comuna a la majoria de països (Hirschman, 1983, 397-423), la qual 

té les seves arrels en els processos de diferenciació espacial propis de l'economia 

urbana (preu de l‟habitatge, accessibilitat als transports, per exemple), veient-se 

reforçada per les migracions en cadena (Mac Donald i Mac Donald, 1964, 82-97), en 

les que s'inclouen tant les migracions familiars que donen lloc a un reagrupament de 

fet o de dret de les famílies i les assistides per amics o coneguts (xarxa social), com 

també per les migracions internes protagonitzades per aquest subgrup de població, al 

qual se li reconeix una major mobilitat interna respecte de la població autòctona 

(Rogers i Hennings, 1999, 403-429; Finney i Simpson, 2008, 63-83), sobretot durant el 

primers anys que segueixen l‟arribada com a conseqüència de l'anomenat procés 
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d‟ajustament residencial (Nogle, 1994, 31-48; Recaño i Domingo, 2006, 303-338; 

Viruela Martínez, 2010, 157-181). 

Si bé és cert que, d‟una banda, ja existeix un bon nombre de treballs que s'han ocupat 

d'analitzar la distribució territorial de la població estrangera a Catalunya (Bayona, 

2007; Martori i Aparicio, 2011, 562-581; Martori i Hoberg, 2012, 83-110; Sabater i 

altres, 2012, entre d‟altres) i que, de l‟altre, també s‟han produït estudis qualitatius 

sobre les concentracions amb base ètnica, sobretot en l‟anomenat negoci o 

empresariat ètnic (Moreras, 2002;Solé i altres, 2007; Arjona i Checa, 2009, 255-267), 

no s‟ha abordat encara l‟anàlisi dels enclavaments ètnics per al conjunt de Catalunya 

des d‟una vessant quantitativa. Seguim ignorant quants són, com són i on es 

localitzen. El nostre objectiu consisteix en contribuir a omplir aquest buit, en tres 

direccions: primeren la definició tipològica d‟enclavament ètnic i la seva localització a 

partir de les dades disponibles (de 2000 a 2011); segon, en l‟anàlisi de la seva 

formació i evolució ; i, tercer, en l‟anàlisi de les característiques sociodemogràfiques de 

les persones que hi resideixen. 

2. Fonts i metodologia: com definir enclavament ètnic amb les dades 

disponibles 

Els dos primers reptes metodològics previs als que ens enfrontem són, d‟una banda, 

l‟elecció de l‟escala territorial a utilitzar i, de l‟altra, la pròpia definició “d‟enclavament 

ètnic”, amb la constricció imposada per les sèries estadístiques existents. 

2.1. Sobre l‟escala territorial 

En un treball d'aquestes característiques l'elecció de l‟escala geogràfica no és un detall 

menor, tenint en compte, principalment, que el grau de concentració d'una població en 

el territori tendeix a incrementar-se o diluir-se segons acostem o allunyem la nostra 

òptica d'anàlisi. Donada la manca d'una unitat espacial estandarditzada, dissenyada 

per l'anàlisi estadística per part dels organismes pertinents, hem decidit utilitzar la 

desagregació espacial més petita a l'abast, la secció censal a partir dels Padrons 

Continus de Població, que ens permet comparar a tots el municipis catalans, i que 

inclou les següents variables: sexe, edat i lloc de naixement. 

Aquesta unitat espacial presenta quatre inconvenients fonamentals per l'investigador. 

Per un cantó la variabilitat en el seu nombre al llarg del temps; així trobem que 

Catalunya estava dividida en 5.207 seccions l'any 2000, mentre que l'any 2010 el 

nombre de seccions es redueix a 5.019, després d'haver assolit el seu màxim, 5.410 

l'any 2008 (Taula 1 en Annex). Aquesta variabilitat és resultat de la naturalesa 

administrativa de la secció censal, la qual té com a fi el registre d‟electors per als 

diferentcomicis. Directament relacionat amb aquest inconvenient, trobem el segon, el 

nombre de persones que hi viuen a cada secció. Si bé la mitjana marcada per la llei 
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electoral és de 1.500 persones, aquest nombre fa referència a electors, deixant fora 

del còmput a les persones de nacionalitat estrangera, quan aquestes no gaudeixen del 

dret a participar, com a mínim, a les eleccions municipals. Malgrat tot aquest pot ser 

considerat un mal menor, tenint en compte que el 61% de les seccions censals tenen 

una mitjana de 1.500 habitants. El tercer inconvenient es relaciona amb la superfície 

de la secció censal, la qual pot coincidir amb una illa, com succeeix amb moltes del 

municipi de Barcelona, o incloure gairebé 300 km2, com ara el cas d‟una de les 6 

seccions del municipi de Tremp a Lleida. L'esmentada disparitat afecta per damunt de 

tot la visibilitat en la representació cartogràfica més que no pas el nombre de persones 

empadronades. Per últim, el quart inconvenient és, per alguns municipis, el propi traçat 

de la secció censal, que pot dividir barris històrics on, per les característiques del 

mercat de l‟habitatge, es concentra la població estrangera, subestimant d‟aquesta 

manera la concentració i segregació residencial de la població immigrada al municipi.  

De totes aquestes dificultats imposades per l‟escala espacial, les que més ens han de 

preocupar són la primera i la darrera. La variabilitat en el nombre les seccions censals 

d‟un mateix municipi pot arribar a pertorbar greument la comprensió de l‟evolució dels 

enclavaments ètnics. Aquest és el cas del municipi de Barcelona, on de 1582 l'any 

2000 i 1585 el 2001 es passa a 1491 els anys 2002 i 2003, per desprès reduir -se a 

1484-2 durant el període 2004-2009. A partir de l'any 2010 el municipi queda dividit en 

1.061. Aquesta decisió que es justifica administrativament per reflectir millor la realitat 

de l‟entitat barri (Departament d'Estadística del Ajuntament de Barcelona, 2010), 

desdibuixada per la divisió censal, fa gairebé impossible reconstruir la distribució dels 

habitants pel lloc de naixement entre les distintes classificacions. El segon problema 

greu també té a veure amb la inadequació de la secció censal amb el barri, la major 

dificultat és que no es disposa d‟una cartografia homogeneïtzada dels barris dels 

municipis de Catalunya, ignorant molts dels municipis més afectats els límits dels 

barris i per tant com ajustar les unitats d‟anàlisi estadística als mateixos. El resultat és 

una considerable subestimació de la concentració de la població estrangera en molts 

dels municipis mitjans de Catalunya, essent molt arriscat aventurar una norma general, 

ja que els traçats de les seccions censals que divideixen els barris no ho fan tots de la 

mateixa manera. 

2.2. Sobre la definició d‟enclavament ètnic 

No comptem amb una definició canònica que permeti, alhora, la definició semàntica i 

quantitativa del que és un enclavament ètnic. Si atenem al que el diccionari de l'Institut 

d'Estudis Catalans ens diu respecte de la vessant semàntica de la paraula 

“enclavament”, trobem que aquesta es defineixen com un "territori situat dins d'un 

altre, amb característiques geogràfiques administratives o polítiques diferents". Per 
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extensió, podem entendre, si adjectivem el substantiu com ètnic, el que haurà de ser 

diferent, en aquest territori enclavat en un altre, són las els trets ètnics de la seva 

població. Això ens porta a un segon problema: ¿com definim categories ètniques, 

donat que no hi ha cap estadística al nostre país, o al territori espanyol, que reculli, 

sigui per autodefinició o per adjudicació de l‟entrevistador, aquesta característica? 

Donada aquesta limitació, definim com a “ètniques” les característiques que poden 

tenir en compartir els nascuts en un mateix país o agrupació de països, assabentats 

que aquesta resulta una generalització excessiva, donat que l'ètnia pot definir-se per 

afinitats lingüístiques i/o culturals i que moltes vegades, no sempre, venen 

accentuades per la similitud fenotípica del seus membres. Hem optat per la variable 

"lloc de naixement" en comptes de "nacionalitat" amb la finalitat de donar visibilitat 

estadística a aquelles persones que, en el curs d'aquesta dècada, s‟hagin nacionalitzat 

espanyoles. Aquesta decisió metodològica la prenem tenint en compte tant la 

importància del flux provinent de països llatinoamericans, com les facilitats de les que 

gaudeix aquest col·lectiu a l'hora d'efectuar aquest tràmit, i sent conscients que això 

produeix un biaix que afecta els nostres resultats, principalment en el que es refereix al 

fills de persones immigrades nascudes en el territori espanyol. El que vol dir que 

subestimem la proporció de la població d‟un grup determinat quan hagin tingut fills a 

Espanya, segurament dels que portin més temps assentats o dels que tinguin una 

natalitat més alta. En segon lloc, dividim la població segons país de naixement i 

l'agrupem per regió de naixement (nascuts a Espanya, Llatinoamèrica, Europa 

Occidental17, Europa Oriental18, Àfrica i Àsia). 

Per la tipologia d‟enclavament ètnic que aplicarem a les seccions censals adaptem a la 

realitat migratòria del nostre país la classificació desenvolupada pels geògrafs Ronald 

Johnston, John Forrest, i Michael F. Poulsen (2002, 591-618) per a les ciutats 

angleses, i discriminem entre set tipus d‟espais residencials segons el percentatge de 

població autòctona resident en cadascun d‟ells. Allà on la població autòctona és 

majoritària –aquí nascuda a Espanya-, les anomenarem comunitats majoritàries, i en 

distingirem 2 tipus, allà on no sigui majoritària, els anomenarem enclavament 

minoritaris o ètnics, amb 5 tipus diferents. Així, les comunitats majoritàries comprenen: 

1) les anomenades Comunitats majoritàries homogènies, on la població nascuda a 

Espanya representaria el 80% o més del total de la població, mentre que una o més 

                                                   
17

Europa Occidental inclou: Alemanya, Andorra, Àustria, Bèlgica, Dinamarca, Finlàndia, França, 
Irlanda, Islàndia, Itàlia, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Mònaco, Noruega, Països Baixos, 
Portugal, Regne Unit, San Marino, Suècia, Suïssa, Ciutat del Vaticà. 
18

Europa Oriental inclou: Albània, Armènia, Bielorússia, Bòsnia i Hercegovina, Bulgària, 
Croàcia, Eslovènia, Estònia, Geòrgia, Hongria, Letònia, Lituània, Moldàvia, Polònia, Romania, 
República Eslovaca, República Txeca, Rússia, Sèrbia i Montenegro, Macedònia, Ucraïna, i 
Xipre. 
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agrupacions d‟estrangers per regió de naixement (Amèrica Llatina, Europa Occidental, 

Europa Oriental, Àfrica i Àsia) formarien una minoria dins el conjunt de la població de 

la mateixa àrea; i, 2) les Comunitats majoritàries no homogènies, on la població 

nascuda a Espanya representaria entre el 50 i el 79% del total de la població, mentre 

que un o més grups formarien una minoria significativa dins del conjunt de la població 

de la mateixa àrea. Allà on la població nascuda a Espanya no fos majoritària, 

parlaríem d‟enclavaments ètnics o minoritaris distingint cinc tipus: 1) els 

Enclavaments plurals de tipus A, on la població nascuda a Espanya encara 

representaria entre un 30 i un 49%, i un o més grups d'immigrants formarien, com a 

mínim, un 20% del total de la població però cap d‟elles assoliria més del 60% dins de 

la mateixa àrea; 2) els Enclavaments plurals de tipus B, com en el cas anterior la 

població nascuda a Espanya encara representaria entre un 30 i un 49%, però en el 

que cap grup arribaria a representar un 20% del total de població; 3) els 

Enclavaments mixts, on la població nascuda a Espanya tindria un pes poc significatiu 

del conjunt de la població (menys d‟un 30%), mentre que un o més grups formarien el 

gruix del total de la població, però sense polarització, o sigui, cap d‟ells representaria 

més del 60% dins de la mateixa àrea; 4) els Enclavaments polaritzats, on només un 

grup d‟immigrants representaria, com a mínim, un 60% del total de la població de 

l‟àrea, però que es trobaria present de forma significativa també a d‟altres seccions 

censals; i 5) els Enclavaments exclusius, que alguns autors identifiquen amb el 

ghetto tenint en compte la seva alta concentració i segregació, satisfent alhora dos 

criteris, l‟existència de polarització (un grup d‟estrangers amb una representació sobre 

el total de la població de més del 60%) i el conjunt de la seva població (o un 

percentatge superior al 30%) vivint en la mateixa àrea, en el nostre cas al municipi a la 

que pertany la secció censal. 

3.Localització dels enclavaments ètnics a Catalunya  

A hores d'ara els enclavaments a Catalunya són escassos. Segons la nostra 

definició d‟enclavament ètnic, a nivell de secció censal, l'any 2011, només trobem 

16 municipis a tot Catalunya que continguin algun, és a dir un ínfim 1,7% dels 947 

municipis catalans. La totalitat de les 48 seccions censals que poden ser definides 

com a enclavaments ètnics(sobre un total de 5.019), corresponen al que hem 

anomenat “Enclavaments plurals”, és a dir, aquells que, tot i ser la població 

nascuda a l‟estranger majoritària, menor concentració de població estrangera 

presenten -entre un 50 i un 70% de la població total-, 43 del tipus A -una sola de les 

agrupacions considerades assoleix entre el 20 i el 60% de la població de la secció 

censal -, i 5 del B - on no hi ha cap agrupació d‟immigrants que assoleixi el 20% de 

la població total de la secció -. Dit d‟una altra manera, la distribució de la població 
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nascuda a l‟estranger, a despit dels alts percentatges que respecte a la nascuda a 

Espanya ha assolit en alguns municipis en el darrer decenni, es caracteritza per 

una distribució territorial marcada per la similitud a aquellade la població autòctona, 

amb uns nivells de concentració mitjans, la qual cosa es tradueix en termes de tipus 

residencialsen l‟escassetat d‟enclavaments ètnics, tot assumint la possible 

subestimació abans esmentada (tant en el nombre d‟enclavaments total com en la 

seva concentració). El 71% de les 5.019 seccions censals existents al 2011 

corresponen a comunitats majoritàries homogènies, recordem, on la població 

nascuda a Espanya representa més del 80% de la població empadronada, i el 

27,7% a comunitats majoritàries no homogènies, entre el 50 i el 80 % de la població 

ha nascut a Espanya. 

On es localitzen? Si comparem la distribució percentual del total de persones 

nascudes a l‟estranger a nivell municipal amb la ubicació dels municipis segons la 

presència de comunitats majoritàries no homogènies i enclavaments ètnics a 

Catalunya al 2011 (Mapa 1 i 2), veurem com la meitat dels 16 municipis amb 

enclavament ètnics es concentren a l‟Àrea Metropolitana de Barcelona. A nivell de 

secció censal aquest percentatge hauria encara augmentat fins al 66,6%, ja que 

només a la ciutat de Barcelona trobem 18 enclavaments ètnics,6 a Santa Coloma 

de Gramenet, 3 a L'Hospitalet de Llobregat, 1 a Badalona, 1 a Mataró, 1 a 

Montornès del Vallès, 1 a Terrassa. 

Com era d‟esperar per al conjunt de Catalunya, els 5 municipis amb major proporció 

de població estrangera: Castelló d‟Empúries (48,6%), Guissona (46,4%), Lloret de 

Mar (43,4%), Salou (39,6%) i Salt (38,2%), es troben entre aquells que efectivament 

alberguen enclavaments ètnics, però amb casuístiques molt diferents fins i tot per 

aquells que comparteixen trets estructurals com, per exemple, el pes de la indústria 

turística.D‟aquesta manera,a Castelló d‟Empúries trobem que 2 deles 4 seccions 

censals que el composen són enclavament ètnics i, a més, aquestes apleguen el 

dos terços del total de la població (11.885 persones l'any 2011). A Lloret de Mar, 

municipi amb 14 seccions censals, 4 constitueixen enclavaments (2 del tipus A i 2 

del tipus B), representant la població d'aquestes el 36% del total de població 

(40.282 persones). A Salou són 2 de les 11 seccions les que compleixen el requisit 

d'una població nascuda a Espanya inferior al 50% per ser anomenades 

enclavaments ètnics; en aquestes 2 seccions viuen 7.800 persones (29,8% sobre el 

total). Dins aquesta tipologia, amb un percentatge de població estrangera del M% 

torbaríem encara Roses amb 1 enclavament ètnic. Per altra banda, trobem, el cas 

de Guissona on el reclutament de treballadors estranger per la industria de 

transformació alimentària, com l'oferta d'habitatge per aquests treballadors per part 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1892 
 

de la empresa contractant, fa que 1 de les 3 seccions que conformen el municipi 

pugui ser qualificada com enclavaments ètnic, on viuen 2.300 de les 6.500 

persones que hi resideixen. A major escala, el pes de les càrniques incidiria en 

l‟atracció que ha fet que a Vic hi hagi localitzat 1 enclavament ètnic. Per últim,entre 

els municipis que més proporció de població estrangera aplega, i un perfil 

estrictament residencial que el diferencia de la resta analitzada fins ara, trobem Salt 

amb 4 seccions que es poden considerar enclavaments d'un total de 16 on viu un 

terç del total de residents al municipi (10.259 persones).  

En el cas de Barcelona (municipi de 1.061 seccions)i el màxim d‟enclavaments 

ètnics per secció censal, veiem no obstant que 15 dels 18 existents s‟apleguen en 

un sol barri: el Raval (amb un total de 20 seccions censals). Sumant-hi la població 

resident a les dues seccions ubicades al barri Gòtic, més la del barri de Sant Pere 

obtenim un total de 41.300 persones residint a enclavaments, la qual cosa 

representa un escàs 2,5% de la població total del municipi (1.615.452 persones). 

Lleida i Figueres, també a diferent escala, comparteixen la capitalitat comarcal (i 

provincial la de Lleida), però totes dues només presenten 1 secció censal 

cadascuna. En el cas de Lleida, dels 29 mil estrangers residents al municipi, 4,5% 

hi viuen a la secció enclavament. En Figueres són el 9,7% del 13 mil estrangers 

residents l'any 2011 el que hi viuen en l'únic enclavament ètnic que hem localitzat al 

municipi. 
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Mapa 1: Percentatge de la població nascuda fora d’Espanya empadronada a 

nivell municipal, Catalunya 2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 
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Mapa 2: Municipis segons la presència de comunitats majoritàries no 

homogènies i enclavaments ètnics, Catalunya, 2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 
4.Formació i evolució dels enclavaments ètnics 

Abans de fer una primera descripció, haurem d‟advertir quela manca de dades a 

nivell de secció censal sobre naixements i mobilitat, limita molt la nostra anàlisi en 

aquest sentit. Tanmateix, podem afirmar que la formació dels enclavaments ètnics a 

Catalunya ha vingut pautada pel creixement dels corrents migratoris, però també 

per la legislació. Ha estat generalment tardana, donant-se la paradoxa que 

l‟emergència de molts dels enclavaments enregistrats, coincideix amb l'inici de la 

crisi econòmica, l‟any 2008. Els darrers anys presenta efectes de concentració i 

desconcentració que s‟expliquen per la reacció diversa segons el lloc d‟origen a la 

crisi econòmica. 

En primer lloc considerarem l'impacte que la legislació pot haver tingut sobre el 

registre de la població immigrada. D‟aquesta manera, i prenent l‟any 2000 com a 

inici de l‟observació, no és d‟estranyar que l‟any 2005, els efectes de la 

Normalització, augmentin el nombre de persones empadronades i per tant que 
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puguin fer variar la relació percentual de població segons el lloc de naixement en 

algunes de les seccions censals, fent que alguna d‟aquestes depassi el 50 per cent 

de població nascuda a l‟estranger i pugui ser comptabilitzada com a “enclavament”, 

aquest podria ben bé ser el cas de Mataró, Terrassa, Lleida, o el primer 

enclavament enregistrat a Salt o a Santa Coloma de Gramenet, per exemple. El 

17% de les 48 seccions censals classificades com a enclavaments ètnics apareixen 

com a tals l‟any 2005.En aquests casos la secció censal segurament hagiconstituït 

ja anteriorment un enclavament ètnic que la manca d‟empadronament no permetia 

identificar, possiblement per exemple en el cas de l‟única secció censal de Lleida, 

que de sobte passa l‟any 2005 a enregistrar un 56,5% de la població nascuda a 

l‟estranger. Només el municipi de Castelló d‟Empúries presenta des de l'inici del 

període un enclavament ètnic, la primera agrupació del qual la formen les persones 

nascudes a algun país de l‟Europa Occidental i que perdura fins l'any 2011 tot i la 

divisió que la secció va patir l'any 2006. L‟emergència d‟enclavaments a l‟any 2006 

a diferents municipis catalans, com és el cas del primer enregistrat a l‟Hospitalet de 

Llobregat, on el primer lloc d‟origen dels nascuts fora d‟Espanya és Llatinoamèrica, 

o a Salou en l‟enclavament on Àfrica és la primera regió continental per naixement, 

o l‟augment del percentatge d‟aquells que s‟havien constituït l‟any 2005, com 

Mataró o Santa Coloma de Gramenet, es pot explicar també per la via legal, tenint 

en compte l‟augment del reagrupament familiar que va seguir els dos anys 

posteriors a la Normalització de 2005 (tenint en compte que per a reagrupar calia 

deixar passar un any de residència legal continuada).  

Dotze dels enclavaments però, independentment de la primera agrupació 

continental del mateix, apareix en època tan tardana com l‟any 2008, és a dir, 

coincidint amb els inicis de la crisi econòmica. Això es pot explicar per la rapidesa 

de la dispersió en el territori de la població immigrada durant el boom migratori, tot i 

que el creixement de població resultava excepcional degut al volum dels fluxos 

arribats, la seva mobilitat interna i les pautes d‟assentament dispersa podrien 

explicar que la majoria d‟enclavaments apareguin coincidint precisament amb la 

inflexió dels fluxos migratoris.Podríem creure que havíem arribat a un punt àlgid de 

saturació degut al màxim d‟immigració assolit l‟any 2007. Però juntament amb la 

dispersió de la població immigrada, caldrà retenir un altre fenomen important: la 

pèrdua més que notable de població nascuda a Espanya resident en aquelles 

seccions censals que esdevenen enclavaments ètnics. És difícil discriminar fins a 

quin punt aquesta reducció es deu simplement a la cadena de vacants residencials 

que la pròpia bombolla immobiliària va accelerar, o a un efecte de sortida de la 

població autòctona precisament deguda a l‟increment de la població immigrada a la 
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secció censal compartida. El que a la literatura anglosaxona es coneix com a White 

Flight (Frey, 1979, 425-448).  

Seguint aquest criteri sobre la doble evolució de la població resident a la secció 

censal que esdevindrà enclavament ètnic per lloc de naixement, hem aïllat 3 pautes 

principals. En primer lloc, trobarem aquells municipis on es produeix un procés de 

substitució ètnica de la seva població,en segon lloc, els que han experimentat un 

fort creixement de la població degut bàsicament a la població nascuda a l‟estranger 

(amb una reducció de la població nascuda a Espanya); i, en tercer lloc, aquells que 

han experimentat un creixement en el que han contribuït tant els nascuts fora com 

dins d‟Espanya, però amb ritmes i distribucions de la població molt diferents.Per 

últim, la tendència a la concentració o desconcentració durant els darrers anys es 

relaciona, com veurem, amb l‟origen de l‟agrupació majoritària de la secció censal, i 

en aquest sentit haurem de pensar en respostes diferents davant la crisi econòmica 

amb una major tendència a la mobilitat d‟uns sobre altres (com a mínim en el 

municipi concret que estem analitzant). 

4.1. Substitució ètnica 

Per a il·lustrar els municipis on s‟ha produït un procés de substitució ètnica, és a dir, 

aquells on sense variar excessivament el nombre d‟habitants de 2000 a 2011, en 

canvi han vist incrementar-se de forma important els nascuts fora d‟Espanya 

(conseqüentment han reduït els nascuts a Espanya) prendrem dos exemples, tots 

dos de l‟Àrea Metropolitana de Barcelona: Santa Coloma de Gramenet i 

L‟Hospitalet de Llobregat. Com veurem, el canvi en la composició també abasta les 

diferents agrupacions de nascuts fora d‟Espanya. 

Per una banda, Santa Coloma de Gramenet, manté 99 seccions censals al llarg del 

període, amb una població total que passa de 117 mil persones l'any 2000 a 120 mil 

l'any 2011. El que canviarà radicalment al llarg d'aquests 12 anys és la composició 

de la seva població i, conseqüentment la distribució de tipus residencial dins del 

municipi.Si per un cantóperd unes 21 mil persones nascudes a Espanya entre l'any 

2000 i el 2011, guanya 25 mil de nascudes a l'estranger, tenint en compte a més 

que part de les nascudes a Espanya seran descendents de població estrangera, 

variantigualment la composició per orígens d'aquest col·lectiu (de la preeminència 

dels nascuts a l'Àfrica prèvia l'any 2004 a la dels nascuts a Llatinoamèrica i Àsia 

posteriorment). Aquests canvis produeixen la transformació del municipi en termes 

de composició residencial. Si l'any 2000 el trobem composat exclusivament per 

comunitats majoritàries homogènies, aquestes cauen fins als 44% l'any 2011, 

deixant lloc a la proliferació tant de comunitats majoritàries no homogènies com de 

6 enclavaments plurals del tipus A.  
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Si bé el grup més nombrós dins del municipi des de l'any 2004 és aquell composat 

per persones nascudes a Llatinoamèrica, dins de les seccions enclavaments, la 

primera de les quals apareix l'any 2005, els nascuts a l'Àsia són majoria.Com es 

mostra al Gràfic 1, la tendència dins les 6 seccions es cap a una major 

concentració, excepte en la secció més antiga, on la pèrdua de població asiàtica, 

llatinoamericana i africana comporta, l'any 2011, la disminució del percentatge de 

estranger respecte del 2010. 

Gràfic 1: Evolució de la concentració residencial a nivell de secció censal,  

Santa Coloma de Gramenet, 2000-2011 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 

Gràfic 2: Evolució de la concentració residencial a nivell de secció censal,  

L’Hospitalet de Llobregat, 2000-2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 
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conseqüència, la distribució de tipus residencials. En aquest municipi la pèrdua de 

població nascuda a Espanya durant el període 2000-2011 arriba a les 42 mil 

persones mentre que el guany de població estrangera és de 56 mil, tres quarts dels 

quals han nascut a Llatinoamèrica.Aquí també ens trobem a l'inici de període amb 

un municipi composat exclusivament de comunitats majoritàries homogènies (Gràfic 

2), que comencen a desaparèixer en favor de les no homogènies a partir de l'any 

2002, i les quals, cap a l'any 2011, arriben a representar el 61% del total. A més, 

durant aquest temps, han aparegut fins a 5 enclavaments dels que només 3 

compleixen el requisit d'una població nascuda a Espanya inferior al 50% en 2011 i, 

pel conjunt dels qualsla tendència és clarament cap a la desconcentració 

promoguda per la pèrdua de població llatinoamericana. 

4.2. Creixement degut a la població nascuda a l‟estranger 

Com a representants del segon tipus de municipis segons l‟evolució de la 

composició de la població per lloc de naixement, recordem, aquells que han 

experimentat un fort creixement de la població degut bàsicament a la població 

nascuda a l‟estranger, hem pres els municipis deSalt al Gironès i Vic a Osona.  

Salt –que guanya una secció censal l'any 2006 passant de 15 a 16-, també perd 

població nascuda a Espanya entre 2000 i 2011, però en aquest cas les pèrdues 

(1.960 persones) es veuen àmpliament superades pels guanys de població 

nascuda l'estranger (10.300 persones) cosa que fa que la població total s'incrementi 

de 22 mil a 30 mil persones. En aquest municipi els grans protagonistes en termes 

immigratoris són les persones nascudes a l'Àfrica durant tot el període (de 900 a 

7.400 persones) seguides més tard d'aquelles nascudes a Llatinoamèrica (de 150 a 

2.500 persones), arribats molt més tard.Per la seva part, l‟evolució del percentatge 

de nascuts a l'estranger que resideixen a les 4 seccions enclavament del municipi 

de Salt ens permet percebre els plausibles efectes de la crisi econòmica en forma 

de pèrdua de població nascuda l'estranger (o potser relocalització en altres 

seccions). Així, a tres dels quatre enclavaments veiem con l'any 2009 marca un 

punt d‟inflexió en la tendència prèvia cap a una major concentració (Gràfic 3), la 

qual ve donada, principalment, per la disminució del nombre de persones nascudes 

a l'Àfrica i Llatinoamèrica i en menor mesura d'aquelles nascudes a l'Europa 

Oriental. Si bé el nombre de residents nascuts a l'Àsia en aquestes seccions és 

petit (entre 50 i 100 persones), aquest no ha deixat de pujar al llarg del període 

malgrat l'esmentada pèrdua generalitzada de població estrangera. 

 

Gràfic 3: Evolució de la concentració residencial a nivell de secció censal,  

Salt, 2000-2011 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 

Gràfic 4: Evolució de la concentració residencial a nivell de secció censal,  

Vic, 2000-2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 
En el cas de Vic, municipi on el nombre de seccions censals passa de 22 l'any 

2000, 23 entre 2001-2006 a 26 entre 2007-2011, la població oriünda d‟Espanya 

experimenta un exigu creixement (de 29.700 a 31.100) entre 2000 i 2011; però, es 

la nascuda a l'estranger, amb un guany de 8 mil persones, la principal responsable 

de un creixement total de 9.300 persones, com del canvi en la composició per tipus 

residencials amb l'aparició de comunitats majoritàries no homogènies i un 

enclavament ètnic. En aquest municipi també és el grup composat pels nascuts a 

l'Àfrica qui lidera el creixement de població estrangera, arribant a les 5mil persones 

l'any 2011, seguit per les poblacions d'origen llatinoamericà (2.200 persones) i 

asiàtic (1.170 persones). Pel que fa a l‟evolució en el percentatge de estranger 

residint en la secció enclavament el primer que s‟ha de dir és que la caiguda l'any 

2007 és un artifici fruit del increment en el nombre de seccions censals. Aquí també 

observem com l'any 2009 marca un punt de inflexió a partir del qual la secció perd 

població estrangera de totes les agrupacions continentals. 
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4.3. Creixement degut tant a la població oriünda d‟Espanya com a la nascuda a 

l‟estranger 

Al municipi de Castelló d'Empúries de l‟Alt Empordà, trobem l‟enclavament ètnic 

més antic dels que hem identificat. A la secció 003, continguda dins del districte 01, 

la població nascuda l'estranger ja superava el 50% del total de població des de l'any 

2000, amb una clara preeminència de la població nascuda a l'Europa Occidental 

(Gràfic 5). El creixement poblacional d'aquesta secció va fer necessària la seva 

partició l'any 2006. Així, el municipi va passar de tenir 3 a 4 seccions, on, a més, la 

nova secció (01-004) va "néixer" sent un enclavament ètnic.El municipi, en conjunt, 

va veure com la població total va passar d‟unes 6.200 persones l'any 2000 a 

gairebé 12 mil al 2011. Aquest creixement va venir donat no només per l‟increment 

continuat durant tot el període de població nascuda a l‟estranger, sinó també pel de 

població nascuda a Espanya. En aquest sentit, la disminució del pes percentual del 

nascuts fora de l‟Estat espanyol a totes dues seccions que constitueixen 

enclavaments és el resultat d'aquest doble procés. Per un cantó el creixement del 

nombre de nascuts a Espanya i, per l'altre, la pèrdua des de l'any 2009 de població 

estrangera de tots els grups, a excepció dels nascuts a l'Europa Oriental. 

Lloret de Mar, també a l‟Alt Empordà, va patir transformacions majors tant en la 

seva divisió per seccions censal (de 10 a 14), com en la composició de la seva 

població. A començament del període aquesta era d'unes 20 mil persones, de les 

quals el 13% havien nascut a l'estranger, i on els europeus occidental 

representaven pràcticament la meitat (45%) d‟aquest subgrup. Perl‟any 2011 la 

població total del municipi arriba a 40 mil persones, on els responsables de 

l‟espectacular creixement són, per un cantó, el nascuts a Espanya que sumen 5 mil 

persones més que l'any 2000 però, sobretot, els nascuts a l'estranger, que han 

incrementat el seu nombre en 15 mil persones i on la presència majoritària de 

persones nascudes a l‟Europa Occidental ha sigut desplaçada per aquella 

d‟europeus orientals i llatinoamericans, a més del creixement del nombre d‟africans 

i asiàtics residents al municipi.Aquestes transformacions a nivell poblacional van 

comportar la desaparició de les comunitats majoritàries homogènies i l'aparició de 4 

enclavaments ètnics -2 de tipus A i 2 de tipus B (Gràfic 6)-. Aquestes 4 seccions 

avancen cap a una major concentració principalment per l‟augment de residents 

nascuts a l'Europa oriental, però també dels nascuts tant a l'Àfrica com a l'Àsia. Pel 

que es refereix a la població nascuda a Llatinoamèrica, l'any 2009 marca un punt 

d‟inflexió a partir del qual es redueix el nombre dels seus efectius, tant per les 

quatre seccions enclavament com per el municipi en el seu conjunt. 
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Gràfic 5: Evolució de la concentració residencial a nivell de secció censal, 

 Castelló d’Empúries, 2000-2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 

Gràfic 6: Evolució de la concentració residencial a nivell de secció censal,  

Lloret, 2000-2011 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 

5.Característiques demogràfiques de les persones que resideixen a 

enclavaments 

En termes de població estem parlant de que un 4,6% del 1.322.566 nascuts a 

l‟estranger residents a Catalunya l'any 2011 vivien en algun enclavament ètnic i tan 

sols un 0,75% dels nascuts a Espanya (Taula 2 Annex). En descompondre aquesta 

mitjana per orígens continentals trobem en un extrem als llatinoamericans, el grup 

mes nombrós (523.844 persones), amb només un 2,4% de la seva població resident 

a enclavaments, mentre que, en l'altre extrem, la població nascuda a l‟Àsia, la 

menys nombrosa (136.070 persones) contra el 13% de la seva població com 

residents d'aquests espais. Entre mig, ens queden el europeus occidental i 

orientals, tots dos amb un 4,3% de les seves poblacions residint a enclavaments 

ètnics i la població nascuda a l'Àfrica, amb 5,2% del seus 297 mil efectius.  
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Per a copsar la diversitat de perfils demogràfics de les poblacions que corresideixen 

a enclavaments ètnics, aquí ens limitarem a presentar –per una qüestió d‟espai-, 

únicament els trets bàsics –sexe i edat-, de les principals poblacionsempadronades 

als 15 enclavaments ètnics del municipi de Barcelona ubicats dins del barri d‟El 

Raval. És la suma d‟aquestes seccions censals la que converteix tot el barri en un 

enclavament ètnic, on les tres primeres nacionalitats, tret de l‟espanyola, són: la 

filipina, la pakistanesa i la nascuda a Bangladesh, esdevenint el barri una referència 

per aquestes poblacions residents a Barcelona (encara que part de la seva població 

visqui a seccions censals d‟altres barris. 

 

Figura 1: Piràmide superposada, població nascuda a Espanya i població 

nascuda a l'estranger resident al enclavaments ètnics del barri d’El Raval, 

Municipi de Barcelona 2011 

                                              
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 

L'any 2011, les seccions susceptibles d‟ésser considerades enclavament apleguen 

un 1,4% de les 1.061 seccions que conformen el municipi. En aquests 

enclavaments plurals, tots del tipus A, hi viuen 35.591 persones (2,2% del total de 

població) de les quals un 57,4% han nascut a l‟estranger. Si ens fixem en 

l‟estructura  per sexe i edat de la població autòctona i de la que ha nascut fora  

d‟Espanya resident al conjunt d‟enclavaments ètnics d‟El Raval (Figura 1), el primer 

que destaca és l‟envelliment de la primera en relació amb la segona. A aquest 

respecte cal recordar que estem treballant amb la població per lloc de naixement, el 

que explica, entre d‟altres coses, que la base de la piràmide de la població nascuda 

a Espanya sigui desproporcionadament gran per a una piràmide, com hem dit, 
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envellida, això és deu als descendents d‟immigrats nascuts a Espanya, 

probablement molts d‟ells al propi barri d‟El Raval. En termes relatius respecte de si 

mateixa, els nascuts a Espanya que hi resideix representen l‟1,2% del total de 

població empadronada al municipi (1.273.594 persones), sent l'edat mitjana de 43,6 

anys –edat que augmentaria força si li restéssim els descendents d‟immigrats-, i 

amb un índex de masculinitat de 97,7 homes per cada 100 dones. Malgrat que 

l‟espai reduït del que disposem ens obliga a sintetitzar les característiques dels 15 

enclavaments, vagi per endavant que la diversitat és un dels trets principals: 

diversitat en les nacionalitats considerades (130), en la proporció dels sexes i de les 

edats entre la població nascuda a Espanya i la nascuda a l'estranger. Per a 

l‟agregació no obstant, destaquem en primer lloc la diferència d‟edat entre immigrats 

i autòctons: les 20.424 persones nascudes a l‟estranger que resideixen a 

enclavaments representen el 5,8% del total de població estrangera (341.854 

persones)i la clara orientació d‟aquests immigrants cap a la inserció al mercat de 

treball es fa palesa tant si ens fixem en la seva edat mitjana (34,4 anys), com en la 

seva composició per origen, on els filipins (4.639 persones) en constitueixen la 

primera nacionalitat de naixement, seguit dels pakistanesos (4.562 persones) i dels 

naturals de Bangladesh (1.396 persones); i, en segon lloc, la major presència 

d‟homes entre els oriünds d‟altres països, que s‟explica per la massiva presència de 

persones nascudes tant al Pakistan com a Bangladesh; així, per al conjunt de la 

població estrangera comptabilitzen 144 homes per cada 100 dones.  

Figura 2: Piràmide de població nascuda a Filipines resident a enclavaments 
ètnics del barri d’El Raval, Municipi de Barcelona 2011  

                                                           
Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 
Figura 3: Piràmide de població nascuda al Pakistan resident a 
enclavaments ètnics del barri d’El Raval, Municipi de Barcelona 2011  
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 
Figura 4: Piràmide de població nascuda a Bangladesh resident a 
enclavaments ètnics del barri d’El Raval, Municipi de Barcelona 2011  

 
 Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE 

 

Ara, quan destriem la població estrangera en el seus tres components majoritaris 

(nascuts a Filipines, Pakistan i Bangladesh -Figures 2, 3 i 4-) la imatge canvia 

considerablement. Per un cantó s'evidencia la major presència de dones entre el 

filipins (amb un índex de masculinitat de 74 homes per cada 100 dones), com la 

fortíssima composició masculina dels contingents pakistanès (405 per cada 100 

dones) ibengalí (445 homes per cada 100 dones)i, per l'altre, l'edat mitjana superior 

a la del conjunt d'estrangers del filipins (37,4 anys) e inferior per les oriündes de 

Pakistan (31,8 anys) i del natural de Bangladesh (29,1 anys). Amb les dades que 

disposem és impossible destriar entre la població menor de 18 anys nascuda a 

Espanya aquells que corresponen a fills d‟unions entre les tres primeres 

nacionalitats analitzades, tot i que l‟assentament més familiar i antic de la població 

filipina la fa candidata a que una major proporció d‟aquests menors tingui 

ascendents filipins. 
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6.Conclusions 

D‟aquesta primera aproximació a la formació i evolució d‟enclavaments ètnics a 

Catalunya, en podem treure unes primeres conclusions: malgrat que, com ja hem 

advertit, el tipus d‟informació disponible fa que acabem subestimant la concentració 

de la població immigrada i per tant el nombre d‟enclavaments, aquests són 

extraordinàriament escassos en el conjunt de País. Aquesta relativa escassetat, i la 

baixa concentració d‟aquells que existeixen, en comparació a d‟altres Comunitats 

Autònomes, per exemple el País Valencià, es conjuga amb una aparició tardana, 

marcada d‟una banda per les fites legislatives que al seu torn varen ritmar els fluxos 

migratoris (principalment les regularitzacions i en espacial la Normalització de 

2005), o com a mínim, l‟emergència de població empadronada a partir de la qual 

s‟estableix el Padró Continu. Això no vol dir que el nombre de seccions censals que 

han esdevingut majoritàries no homogènies en els darrers anys, puguin acabar 

convertint-se en enclavaments, la qual cosa dependrà de l‟evolució a curt i mitjà 

termini.És significatiu també que la transformació en enclavament ètnic d‟una 

secció determinada es degui tant a l‟augment de la població nascuda a l‟estranger 

com a la reducció de la població nascuda a Espanya (majoritàriament per 

emigració, tot i que en alguns casos també per defunció, donat com hem vist, el 

grau d‟envelliment de la població que roman a aquestes seccions censals). En 

aquest sentit, s‟ha de remarcar com el perfil per sexe i edat de la població resident 

a una secció censal per lloc de naixement, ens aboca a moltes d‟elles a pensar en 

les relacions entre autòctons i al·lòctons com a relacions mediatitzades per la 

generació, és a dir, que per ara estaran marcades no només per l‟origen sinó també 

per l‟edat i les relacions intergeneracionals que es puguin tenir. Tot  i que la majoria 

dels enclavaments han experimentat un procés de desconcentració que haurem de 

relacionar amb la sortida de persones de nacionalitat estrangera d‟alguns d‟aquests 

municipis degut a la crisi econòmica, recordem que en els propers anys la natalitat 

de la població immigrada podria guanyar protagonisme. 

Això fa que, de cara a futures anàlisis, esdevingui prioritària l'examen detallat dels 

components del creixement natural de les poblacions estrangeres, les quals, degut 

a la seva estructura demogràfica, es caracteritzen per un excés de naixements 

sobre el nombre de defuncions de cada grup. Encara que la migració internacional i 

interna poden arribar a ser menys rellevants en algunes localitats durant els propers 

anys, cal seguir-les tenint en compte, ja sigui com a part dels processos de 

"migració en cadena" o com elements de selecció en termes d'entrada i sortida de 

migració. S'espera doncs, que la dinàmica poblacional tant dels autòctons com de 

les poblacions immigrades tindrà conseqüències sobre les tendències de 
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concentració i dispersió arreu del territori, amb implicacions clares a l'hora de 

dissenyar polítiques públiques relacionades amb l‟assentament dels immigrats i la 

planificació territorial, no només pel que respecta al volum poblacional sinó a la 

diversitats dels perfils sociodemogràfics que diversifica al seu torn les demandes de 

les poblacions que viuen a enclavaments ètnics (independentment del seu lloc de 

naixement). 
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Annex Estadístic 

 
Taula 1: Evolució del nombre de seccions censals per províncies 

Any Barcelona Girona  Lleida Tarragona CATALUNYA 

2000 3.847 474 388 498 5.207 

2001 3.892 491 390 513 5.286 

2002 3.829 492 390 510 5.221 

2003 3.828 495 390 518 5.231 

2004 3.834 495 388 520 5.237 

2005 3.838 504 389 520 5.251 

2006 3.863 511 389 521 5.284 

2007 3.921 513 390 521 5.345 

2008 3.971 523 390 526 5.410 

2009 3.984 525 390 531 5.430 

2010 3.563 525 390 530 5.008 
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2011 3.577 525 391 526 5.019 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE. 

Taula 2: Població resident a enclavaments ètnics per grups continentals 

Catalunya 2011 
Població 

enclavaments 
Població total Percentatge 

Espanya 47218 6217052 0.76% 

Llatinoamèrica 12420 523844 2.37% 

Europa Occidental 7399 171468 4.32% 

Europa Oriental 7838 183793 4.26% 

Àfrica 15335 297427 5.16% 

Àsia 17596 136070 12.93% 

Altres 272 9964 2.73% 

Total estrangers 60860 1322566 4.60% 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Padró Continu d'Habitants, INE.  
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El ball de les fadrines: Representacions i tipologies de dones de poble  

 

Josep Pérez i Soriano 
Dept. Sociologia i A.S. Universitat de València 

Josep.Perez@valencia.edu 

 
Resum:  

L‟envelliment, el celibat o la masculinització rural, són fenòmens que s‟estudien des fa 

dècades, especialment a partir de Le bal des célebataires de Bourdieu (1962), atès 

que són un entrebanc en la sostenibilitat social de les poblacions perifèriques. La 

causa n‟és l‟absència de dones, per la migració cap a la ciutat.   

El procés migratori sembla iniciar-se en una decisió particular, espontània, tot i que és 

un procés social complex que cal situar en conflictes objectius, exteriors i anteriors. 

D‟una banda, la disposició a mudar d‟hàbitat i d‟habitus, es relaciona amb la posició 

ocupada en la jerarquia social, atès que la pressió varia segons els llocs de l‟estructura 

social (Pérez Díaz, 1971). Migren més els i les que estan menys arrelades, “perquè 

són dones, fills segons o pobres” (Bourdieu, 2002). La fugida femenina hi mostra un 

doble conflicte: la desigualtat de gènere i alhora, la subordinació dels pobles a la ciutat.  

Les estructures simbòliques de dominació determinen les representacions de la 

realitat, conformen identitats i condicionen projectes particulars de vida. I n‟atribueixen 

significats ideals a l‟estil de vida urbana: és modernitat, paradigma d‟oportunitats, 

autonomia personal, la destinació de moltes dones de poble.  

La conversió col·lectiva als atractius de l‟estil de vida urbana és resultat de la 

internalització dels valors dominants (Bourdieu, 2004). Tanmateix, la postmodernitat 

confereix noves funcions al món rural, reviscolant una dimensió simbòlica, identitària, i 

unes actituds més resistents a la urbanització, favorables a l‟arrelament rural. Aquest 

vessant de les migracions, les raons i les representacions de les dones de poble, és 

objecte d‟una recerca de tesi doctoral realitzada en el País Valencià.  

En aquesta comunicació es presenta una part dels resultats: l‟anàlisi de les actituds del 

desarrelament rural i les tipologies dels perfils. Observades les representacions socials 

del poble i de la ciutat, s‟ha mesurat el grau de topophilia en 32 dones de poble, que hi 

podrien ser classificades -segons els discursos, les actituds i els comportaments- en 

diverses categories ideals.  

Paraules clau: Migracions internes, representacions socials, gènere, arrelament rural. 

1. Introducció 

L‟èxode rural s‟ha presentat sovint com una conseqüència inevitable del procés d‟ 

industrialització, tant és així que el model de societat urbana s‟ha imposat com a  ideal 

de modernitat d‟una forma acrítica, com a paradigma suprem de civilització (Entrena 

1998:127). Així s‟explica la migració rural-urbana com un procés quasi natural. L‟ordre 
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social funciona com una immensa màquina, subtil, invisible, simbòlica, que reprodueix i 

naturalitza la dominació, fins a “eternitzar allò arbitrari” (Bourdieu, 2004). Es tracta, 

però, d‟un epifenomen, d‟un procés social en el que cal considerar les estructures 

socials de subordinació des d‟una perspectiva crítica, reflexiva i dinàmica.  

La migració és el resultat d‟una colonització econòmica: “És el producte acumulat de 

innumerables conversions individuals”, les quals afavoreixen o desencadenen “etapes 

d‟allunyament psíquic” de la terra i de la casa familiar (Bourdieu, 2004:226). El 

desarrelament resta condicionat per estructures simbòliques de dominació que hi 

determinen d‟una manera desigual les oportunitats laborals, econòmiques, culturals i 

socials. És una conversió col·lectiva a la visió del món urbà,  una “revolució simbòlica”, 

on les dones passarien a ser “agents de la modernització”, “caballo de Troya del 

mundo urbano porque son más propensas a mostrarse diligentes respecto a los 

atractivos ciudadanos” (Bourdieu, 2002:227). Migren més els i les que tenen més a 

guanyar, menys a perdre. Les desigualtats socials, territorials i també de gènere, 

explicarien les migracions femenines. 

Ara, en les societats modernes, la intensitat de la mobilitat de persones, mercaderies i 

missatges (Ibáñez, 1991:97-98) modifica el marc sobre el qual s‟enllesteix l‟espai rural. 

“La itinerancia espacial es una marca de clase de las sociedades  postindustriales, es 

un fluir incesante entre espacios rurales y urbanos (González y Camarero, 1999:57). I 

les direccions són múltiples i en tots dos sentits. La urbanització no és l‟única 

destinació de l‟espècie humana ni la població rural hi viu aïllada. No obstant això,  per 

a moltes dones de poble allò rural significa passat; i per a d‟altres, l‟espai vital; en les 

primeres és esperança de futur, emancipació; i en les darreres, una estació de pas: 

depèn de les representacions de la realitat, dels projectes personals de vida. Totes se 

mouen, van i tornen. Unes amb més freqüència i interès que d‟altres. Tot seguit 

s‟exposen els resultats parcials d‟una recerca de tesi doctoral realitzada en el País 

Valencià sobre les raons i les formes d‟aquest ball. L‟estratègia metodològica s‟ha 

adreçat a comprendre els discursos (el que diuen), tot i que s‟ha complementat amb 

qüestionaris per conèixer què en pensen (actituds) i què hi fan (comportaments), la 

qual cosa aporta dades objectives de les diferències i similituds, tot per tal de conèixer-

les i per poder bastir una taxonomia de dones de poble.  

2. Les ruptures en el desarrelament rural 

Las migracions expliquen les relaciones de conflicte entre camp i ciutat. La decisió de 

migrar seria una elecció estratègica condicionada per aquella dialèctica i pels efectes 

en les representacions socials: entre “una situación que se percibe o se cree percibir 

en una vía de progreso, y otra, que se vislumbra en trance de cerrarse o de tornarse 

cada vez más incómoda. Lo que está en juego no es un simple cambio de posición, 
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sino un proyecto de vida” (Pérez Díaz, 1971:26-27). La colonització econòmica, i 

cultural, comporta també una manipulació simbòlica de l‟avenir, una self-fulfilling-

profecy (Bourdieu, 2004:241).  

A finals del segle XX, la migració femenina seria interpretada com una “ruptura”, un 

“círculo quebrado”. “Este proceso se expresa paradigmáticamente a través de la 

quiebra generacional de los modelos de integración laboral femenina” (Camarero, 

Sampedro y Mazariegos, 1991:216). És una fallida que n‟abastarà ruptures diverses: 

una ruptura amb “l‟ordre social-local”; “una ruptura amb l‟ordre sectorial agrari” i també 

“una ruptura amb l‟ordre familiar” (Ibid. 227).  Així, la ruptura és també amb “el 

paradigma ideològic unitari” de la reclusió femenina al treball domèstic”, que ara hi 

rebutjarien les filles, socialitzades en el valor emancipador de la condició salarial 

(Ibid:227).  

Les estratègies de fugida seran qualificades com una “ruptura de gènere” (Rosario 

Sampedro, 1996 i 2008; Camarero et al 2006; Camarero i Sampedro, 2008, 2009; 

Camarero, 2008; Díaz Méndez, 2005). Com una expressió de conflicte amb el 

patriarcat: les dones comencen “a votar amb els peus” (Whatmore, 1990), 

senzillament, marxant. És una ruptura amb la consideració subalterna de la dona, a 

través de la inserció en la societat salarial, la qual cosa constitueix la ruptura definitiva 

amb la condició de la “ajuda familiar no remunerada”.  

La diversitat d‟estratègies generacionals i d‟inserció socio-professional de les dones  

rurals ha estat estudiades per Díaz Méndez (1995, 1997, 1998, 2005 i 2007), qui 

dibuixaria una panoràmica de les tipologies de joves rurals (Díaz Méndez, 1998:113): 

 Model 1. Dona estudiant: via de fugida de la llar familiar i del medi rural 

 Model 2. Mestressa de casa: el matrimoni com a pont cap a la ciutat 

 Model 3. Casada amb pagès: de la terra a la cuina 

 Model 4. Dones titulars d‟explotacions: una falsa independència... 

 Model 5. El retorn femení: l‟altra cara de les solteres joves i rurals. 

Els recursos materials són limitats i la distribució entre els fills i les filles és desigual 

alhora que serà diferenciada segons gèneres: 

“Las chicas contarán con dos opciones fundamentales: proseguir con la familia 
o abandonarla. El matrimonio fuera del pueblo y los estudios les permitirán una 
independencia de la familia de origen. La soltería o el matrimonio con un joven 

del pueblo las vinculará, por el contrario, al grupo familiar” (Díaz Méndez: 
1998:113).  

Deu anys més tard aquesta autora assenyalarà que les noves generacions cerquen 

autonomia personal i reconeixement, objectius que s‟assoleixen a través de l‟ocupació 

(Díaz Méndez.2007:128). El treball en la societat salarial és determinant no sols de la 

posició econòmica sinó que distribueix els individus en les distintes posicions socials. 
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L‟estudi de la dedicació laboral de la dona rural ajudaria a considerar una diversitat de 

tipologies. L‟enquesta “Mujer Rural” (Instituto de la Mujer, 2004) aporta dades per a 

categoritzar també en cinc els models dominants de l‟activitat femenina rural: familiar, 

integració clàssica, moderna, inserció jovenívola i invisibilitat. Aquests models són “el 

resultat de la descomposició de les diverses formes d‟integració de les dones rurals 

atenent a les activitats productives en l‟entorn familiar o empresarial i al caràcter 

estable o precari del treball que hi realitzen” (Camarero et al. 2006)   

Rosario Sampedro (2009) també n‟ha realitzat una “incursió en els discursos de 

l‟arrelament”, a partir d‟una recerca realitzada en Castella-Lleó (Sampedro 2008 i 

2009, Camarero et al. 2009). Així, l‟arrelament femení es desenvoluparia des d‟un 

procés de redefinició d‟allò rural, procés que en opinió de Sampedro, les dones joves 

enllestirien per a poder ser modernas y de pueblo a la vez, en encertada expressió de 

Díaz Méndez (2005:80). Els resultats ofereixen una taxonomia de 5 discursos:  

1. Arrelament afirmatiu: el poble és un bon lloc per a viure-hi. 
2. Arrelament defensiu: el poble, refugi envers el perill i la incertesa exterior 
3. Arrelament instrumental: el poble, un mitjà per a un “estil de vida” determinat  

4. Desarrelament resignat: Açò no és bo, però no hi ha cap altre remei que seguir  
5.  Desarrelament indiferent: el poble, una forma de supervivència, l‟estació de pas. 

El desarrelament femení avui se produeix des d‟un procés de redefinició de la identitat 

rural, és un procés social, dinàmic, en el territori. Els discursos, com les identitats, se 

construeixen en el marc de l‟estructura social i en les posicions que cada subjecte 

n‟ocupa. Són canviants amb el pas dels anys:  

“... són la consecuencia de un proceso social, dado que detrás de ellos hay una 
lógica social y territorial vinculada a los recursos disponibles, al status, a la 
edad, al ciclo vital, al género y a la capacidad de movilidad” (Sampedro 
2008:182).  

Fátima Cruz observarà les representacions socials de les dones rurals de Palencia 

(Castella-Lleó), entenent que la introducció de valors postmoderns vinculats a les 

noves funcions del medi rural, podrien possibilitar un procés de “ruptura” amb les   

representacions socials tradicionals (Cruz, 2006: 125). Mitjançant l‟ús d‟entrevistes i 

grups de discussió, i emprant una escala mesura, de diferencial semàntic, Cruz usarà 

una eina de comparació molt coneguda i validada per la psicologia social: les escales 

bipolars o de diferencial semàntic (formades per parelles d‟adjectius antònims). Les 

dimensions identificades hi serien: Avaluació (bo-dolent; bonic-lleig; pobre-ric; educat-

maleducat...); Potència (flexible-rígit; ràpid-lent; fort-dèbil...) i Activitat (actiu-passiu; 

obert-tancat, vell-jove...), d‟acord amb Osgood et al. 1957/1976 (en Cruz, 2006:131).  

En els resultats, Cruz sostindrà que per a les estudiants allò rural és sinònim d‟educat, 

bonic, bo, hàbil, alegre, treballador i agradable; també vell, fred, escàs, lent i menys ric 

i actiu que allò urbà. Els adjectius atribuïts són menys positius en les emprenedores i 
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mestresses de casa, per a les quals allò rural seria més pobre, vell, escàs, avorrit i lent 

que l‟urbà, el qual seria vist com a més jove, intel·ligent, ric, divertit, abundant, ràpid i 

agradable (Ibid:142-143). S‟observarà també una diferència entre les dones joves i les 

majors, canviant els atributs i significats del rural i de l‟urbà. En efecte, les 

representacions de la realitat són dinàmiques i varien amb el pas del temps. Pot ser 

que allò rural avui tinga una nova significació i que siguen diversos els discursos, les 

representacions; i podria ser que “el poder hipnòtic” del món urbà hi anara perdent 

potència, amb la reviscolament de la identitat rural i els problemes creixents derivats 

de la congestió urbana. 

Mentre que les modernes expressions de ruptura denotaven una continuïtat i 

acceptació del status de subordinació i dependència de la societat rural respecte al 

món urbà, en les societats postindustrials, això no obstant, va redefinint-se el paper i la 

funcionalitat simbòlica dels territoris rurals.  

“En el contexto cultural de la llamada postmodernidad, se ven transformados 
los valores, las actitudes… globales, provocando una ruptura con las imágenes 
más tradicionales de la ruralidad” (González y Camarero, 1999:62).  

D‟acord amb Manuel González i Luis Camarero, en les representacions col·lectives, 

allò rural deixa de veure‟s com antic, marginal, tancat en sí mateix i improductiu, per a 

passar a ser considerat com a referent de l‟arrelament i de la identitat, depositari de la 

memòria col·lectiva, escenari de sociabilitat i de participació directa en assumptes 

col·lectius, lloc de la qualitat vida i per a l‟exercici d‟estils de vida diferenciats (Ibíd. 63) 

El medi rural és el contrari de l‟espai urbà, una manera de confrontar l‟experiència 

urbana, un marc a partir del qual analitzar i contrastar el model i les contradiccions del 

desenvolupament  econòmic. Segons Rivera, el que s‟ha conegut com l‟atractiu del 

camp o l‟atractiu de la natura (the lure of the countryside) estaria en la base dels nous 

usos de l‟espai rural, o en el nombre creixent de persones que traslladen la residència 

habitual de la ciutat al camp. Els neo-rurals qüestionen l‟estil de vida urbana per la qual 

cosa aquesta perspectiva serà considerada com a (post)modernisme crític  (Halfacree, 

1997, en Rivera 2009:414). L‟estudi dels neo-rurals, en qualsevol cas, mostra una 

transformació, “un proceso en el que la naturaleza y lo rural se convierten en 

categorías explicativas de una variedad de prácticas y preferencias sociales” (Rivera, 

2009:415-416). Rivera estudiarà els significats de la neo-ruralitat, codificant-los en tres 

categories:  

1. “Distopia pragmàtica”: canviar residència, mantenint l‟estil de vida urbana;  
2. “Utopia de refugi”: qüestionen la utopia urbana de lat modernitat, tot i 

mantenir les pràctiques i les relacions quotidianes en la ciutat.  

3. “Utopia d‟arrelament”: renuncien a l‟estil de vida urbana i adaptació a l‟estil 
de vida rural (Ibid:428)   
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És la torna: els neo-rurals (ex-urbanites) conformen un paisatge social emergent en la 

ruralitat (Oliva i Camarero, 2002) i n‟expressen un canvi “en les relacions entre la ciutat 

i el camp” (Rivera, 2009:416). El camp esdevindrà així en un espai residencial 

d‟interès, amb predomini del consum sobre la producció, una funció post-productiva de 

l‟espai rural (Halfacree 1997, Ibíd.) I la contraurbanització seria una expressió 

d‟aquesta visió postmoderna del medi rural. Com la rururbanització: La ciutat creix en 

població o la perd mentre s‟expandeix pel territori (Solana, 2008). En els enfocaments 

basats en els fluxos emergeixen conceptes com la “producció i consum d‟espai” o 

l‟idil·li rural (rurality as way of life, en Halfacree, 1993); són tendències constructivistes 

en l‟anàlisi de la ruralitat, segons Paniagua (2002: 66-67).  

Morén-Alegret ha observat la preferència dels immigrants per les ciutats petites,  

emprant un concepte analític d‟interès: la topophilia. A partir de Tuan l‟afecte als llocs  

s‟utilitza per a estudiar la percepció de la ruralitat (Morén-Alegret, 2008:538). Fent ús 

de tècniques qualitatives, o mixtes com la Q-Methodology, hi ha exemples interessants 

d‟aplicació pràctica, com ara Duenckmann (2010) o en López et al. (2009) sobre els 

discursos de la ruralitat en els Pirineus. Des d‟una perspectiva quantitativa –i l‟anàlisi 

de factors- Andrade (2011) ha observat la idealització dels espais rurals gallecs, tot 

interpretant que les imatges construïdes del món rural contenen un fort element de 

projecció de somnis, anhels i temors que serien traslladats als estereotips rurals.  

En resum, observar les significacions de la ruralitat i de la ciutat, i mesurar el grau de 

topophilia, ajuda a conèixer les raons d‟aquesta migració selectiva i subtil. Per què se‟n 

van? De què fugen? Fugen? ¿Aquest desarrelament físic és també psíquic, emotiu? 

¿És només instrumental o és expressió d‟una actitud de rebuig a l poble? 

3. Metodologia 

S‟ha dit que les representacions socials de la ruralitat podrien determinar les 

estratègies i els projectes de vida en les dones migrants i, segon, que els significats 

del poble i ciutat son dinàmics i diversos, que s‟expressarien respostes diferents: unes  

dones potser foren més tradicionals, o més modernes; d‟altres, més permeables a la 

interiorització de l‟atracció urbana o, potser, més resistents a la subordinació rural.  

Els agents actuen segons unes raons, que poden ser racionals o no, però que no són 

gratuïtes; és a dir, tenen un fi o interès, l‟equivalent a un joc o illusio  (Bourdieu, 1997: 

140-141). Les estructures de significat, siguen concebudes com a discurs, com a 

representació social o habitus, no refereixen a un fenomen micro, una percepció 

subjectiva d‟una persona, sinó a un fenomen social empíricament observable 

mitjançant tècniques qualitatives de categorització de les percepcions, dels significats.   

En aquest treball de recerca la unitat d‟observació ha estat una mostra de dones de 

poble valencianes, desarrelades, que ja van migrar a la ciutat. S‟ha d‟advertir que són 
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dones de poble residents en la ciutat. Les 32 dones de la mostra tenen entre 25 i 50 

anys (en 2010), i una edat mitjana de 35: 16 són menors de 35, i 16 majors (fins a 50 

anys). El límit funcional de la població rural considerada són municipis menors de 

5000h19; perifèrics, situats en comarques de l‟interior i allunyats (més de 50 km.) de la 

capital. N‟hi ha 10 dels 32 casos, procedents de municipis menors de 500; 12 de 500 a 

1500h. i 10 de pobles majors de 1500.  

La quantitat de cada perfil se determinaria pel principi de saturació discursiva, a partir 

d‟una representació òptima de las variables edat, estat civil, grandària d‟hàbitat i 

d‟altres d‟interès, tot i que el criteri principal de selecció hi seria considerar la diversitat, 

abans que la quantitat. La mostra és representativa de l‟estructura (teòrica), tot i no 

tenir cap validesa en la inferència o generalització sobre el conjunt de dones de poble. 

Els resultats són vàlids només per a saber la diversitat de discursos, actituds i perfils.  

De manera complementària a la tècnica de l‟entrevista (discursos) i per tal de mesurar 

el grau de desarrelament, s‟emprarien també dos qüestionaris estàndards; un per als 

comportaments (quantitat i qualitat dels vincles locals) i un altre per a les actituds i 

classificació dels perfils teòrics. Quants en són? Com són aquestes tipologies ideals?  

4. Resultats   

Mentre que l‟arrelament o apego objetivo (en Bourdieu, 2002:219) es manifesta en els 

vincles familiars i socials que es tenen en el poble (comportaments), el desarrelament -

psíquic, emotiu o desapego subjetivo) és més abstracte i intangible, atés que és el 

“resultado tangible de la fuerza de atracción urbana, que los diferentes agentes 

contraponen a la inèrcia del habitus en los campos sociales de interacción y 

conforman las categorías de percepción y de identidad social” (Ibíd.) El desarrelament, 

els atributs de cada perfil i la diversitat de tipologies ideals pot ser observada atenent a 

les similituds i les diferències en les actituds de les dones de la mostra. Però, cada 

persona és un món. I cap dona de poble no s‟hi ajusta perfectament i absoluta, a un 

tipus ideal. Així, doncs, com categoritzar-les?   

L‟actitud pot ser definida con el conjunt d‟imatges, idees, sentiments, prejudicis o 

conviccions d‟una persona cap a alguna qüestió. L‟opinió és una de les formes en les 

quals l‟actitud es fa palesa. Si l‟actitud és la visió general, abstracta, les opinions són l‟ 

expressió visible, és a dir, una forma empíricament observable, mitjançant les escales 

de resposta individual, que donen resultats numèrics en la distribució de les respostes.   

L‟escaling és una manera objectiva de mesurar; és una bateria de preguntes que 

permet posicionar cadascuna de les 32 dones entrevistades. En aquest cas s‟ha 

emprat una escala Likert, en que cada entrevistada respon en quina mesura n‟està 

                                                   
19

 Al País Valencià hi ha actualment 384 municipis de menys de 5.000 habitants, on hi viuen unes 500.000 persones, 

un 10% de la població total.   
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d‟acord/desacord amb unes afirmacions categòriques, tòpiques i potser estereotipants. 

Aquest qüestionari consta de 18 ítems, amb 5 opcions de resposta20. Els estímuls o 

variables s‟han disposat a partir de dues dimensions: el territori (rural-urbà) i l‟afecte 

(filia o fòbia)..  

Tot seguit s‟expliquen els resultats, del qüestionari d‟actituds. En una primera mirada 

de la taula 1 s‟observaran dues qüestions remarcables: el resultat mitjà més positiu 

(1,97: acord) s‟obté en l‟ítem Q03 (“Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic”) i 

el més negatiu (4,39: gran desacord) és el Q12 (“Als pobles són més salvatges, pobres 

i ignorants”). Excepció feta d‟aquests ítems, la mitjana de totes les respostes 

agregades és pròxima a 3, “ni acord ni descord”, se compensen les diverses visions, 

les d‟unes amb les altres. 

 
Taula 1                       Ítems / Estadístics descriptius 

Mitjana Desv. 
Típica 

Q01 El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 
que a la ciutat 
 

2,45 1,028 

Q02 Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat... i ara hi ha de tot 
a l‟abast 
 

2,35 1,112 

Q03 Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic 
 

1,97 1,016 

Q04 Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 
 

3,13 1,056 

Q05 Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més 
egoistes 
 

2,84 1,157 

Q06 La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al 
poble 

3,19 1,138 

Q07 Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat 3,16 1,003 

Q08 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,61 ,615 

Q09 La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria 3,10 1,106 

Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 
 

2,74 1,182 

Q11 Als pobles, les dones tenen més control, més pressió 
social 
 

2,23 1,055 

Q12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 
 

4,39 ,558 

Q13 El poble està bé per anar, però la vida és més còmoda en 
la ciutat 
 

2,74 1,125 

Q14 A la ciutat la gent és més civilitzada i moderna 
 

3,65 ,915 
Q15 Als pobles, a les dones se les valora poc 
 

3,58 ,992 

Q16 La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida 
 

2,61 ,989 

Q17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,16 1,003 

Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 2,84 ,898 

 

                                                   
20

 Segons el seu grau d‟acord o desacord amb cadascuna de les frases del qüestionari, s‟ha 
assenyalat amb una marca o un redolí  la casella corresponent de resposta a l‟ítem. De l‟1 al 5, 
el nº 1 representa el màxim grau d‟acord i el nº 5 el màxim grau de desacord. 
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La valoració de la imatge global que les 31 dones21 tenen del poble o de la ciutat, s‟hi 

observa a través d‟una afirmació, plantejada amb reiteració (qüestió número 8 i 18): 

“Les dones viuen millor al poble” (Q8), i al contrari: “les dones viuen millor en la ciutat” 

(Q18)  

Taula 2    Percepcions globals Mitjana D.T 

Q08 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,61 ,615 

Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 2,84 ,898 

Les opcions són entre l‟1 i el 5. El nº 1 és el màxim grau d‟acord; el nº 5 el màxim desacord. 

Les respostes són igualment semblants, pròximes a 3 (ni acord ni desacord), tot i que 

se decanten, globalment i dèbilment, per que les dones viuen millor en la ciutat (2,84). 

Una majoria de dones (19) estan en desacord respecte al poble, però se compensen 

amb 11 que no estan ni acord ni en desacord (grau 3), i una dona (l‟E11) que està 

totalment d‟acord en que les dones viuen millor en el poble (grau màxim: 1). La 

desviació mitjana ací és baixa, i en l‟opció favorable a la ciutat, n‟és un poc més alta, hi 

ha més debat, encara: 12 n‟estan d‟acord (grau 2) en que viuen millor a la ciutat, 

contra 9 que estan en desacord (grau 4); 9 no en saben què dir (3), i una està 

totalment a favor de la ciutat (E16). És una mostra de la polarització dels discursos, 

dues representacions de la ruralia i de la ciutat confrontades, en què hi destaquen 

l‟E11 i l‟E16 amb una visió totalment oposada.  

Quines són les qüestions amb major consens? En el quadre següent s‟exposen els 

resultats de les afirmacions que major consens han assolit en els 31 qüestionaris. Són 

4 qüestions amb un resultat global d‟acord (2) o molt d‟acord (1), i una desviació típica 

pròxima a 1.  

 

Taula 3.  Ítems de major ACORD (valors entre 1 i 2) 
 

Mitjana 

 

D. T. 

 

Q03  Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic 
 

1,97 1,016 

Q11  Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social 
 

2,23 1,055 

Q02  Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat... i ara hi ha de tot 

a l‟abast 
 

2,35 1,112 

Q01  El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 
que a la ciutat 
 

2,45 1,028 

     

Els tòpics sobre els quals hi ha més acord són característics de l‟ idil·li rural (Q1, Q2, 

Q3): la superioritat rural; la natura, la tranquil·litat; al poble hi ha de tot; és més 

saludable, més protecció i cohesió social; la perspectiva bucòlica de l‟harmonia rural. 

Això no obstant, el segon valor amb una puntuació favorable (2,23) refereix al conflicte 

de gènere: “les dones tenen més pressió social” (Q11), una actitud d‟oposició a 

                                                   
21 Dels 32 qüestionaris, un seria considerat no vàlid, atès que les respostes sempre eren afirmatives 
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acceptar resignadament la subordinació femenina, que en les més joves minva, per 

unes pautes d‟oci i unes relacions més urbanes, d‟acord amb Díaz Méndez (2010:58). 

“Q01 El poble és un bon lloc per a viure hi ha més qualitat de vida que a la ciutat” 

(2,45), i l‟afirmació contrària (Q16:la ciutat és millor per a viure, hi ha més qua litat de 

vida:2,61), obtenen uns valors promig semblants. ¿Hi podria ser que les dones de la 

mostra estigueren a favor d‟una cosa i de la contrària? És una contradicció aparent: 

malgrat un resultat favorable en les dues (Q1 i Q16), són radicalment contràries en els 

seus significats: si analitzem més al detall els resultats s‟observa que hi ha 17 dones  

que estan d‟acord en l‟afirmació favorable al poble (Q01). I en contra n‟hi ha 6; i 8 que 

ni acord ni en desacord (valor 3). Són 17 a favor, 14 contra. 

“Q16: La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida” hauria de tenir també 

moltes seguidores, atès que les 31 viuen a ciutat per pròpia voluntat. Efectivament, la 

majoria, 17 dones (com en el cas anterior) estan d‟acord o molt d‟acord en l‟afirmac ió. 

En contra n‟hi ha 7 dones. I també 7 que no en saben què dir (valor 3). Són 17 a favor 

contra 14; un resultat igual, però, internament diferent. Poc se n‟ha aclarit.  

Pel que fa als ítems de més rebuig o desacord (valors 4 o 5), tot seguit veurem el 

quadre resum de les afirmacions amb la major quantitat d‟opinions desfavorables.  

Taula 4         Ítems de major DESACORD Mitjan
a 

D. 
Típica 

Q.12  Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 
 

4,39 ,558 

Q.14  A la ciutat la gent és més civilitzada i moderna 
 

3,65 ,915 

  Q.08  Les dones viuen millor als pobles que en la 
ciutat 

3,61 ,615 

 

El primer ítem per importància del desacord és la Q12: “Als pobles són més salvatges, 

pobres i ignorants”, que obté els valors més alts i contraris a l‟estereotip rural, i sobre 

el qual n‟estan absolutament en contra totes, o molt en contra (30), llevat d‟una (l‟E16), 

que hi contesta ni sí ni no (3). És una puntuació més alta encara que una altra de 

contingut semblant: “Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme” (Q17), que 

recull 16 opinions en contra, una gran majoria, però quasi una dotzena a favor.  

Gràfic 1. Als pobles, més masclisme? 
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Q.17 “Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme”? 

La segona qüestió per la importància del desacord refereix a l‟atribució ciutat-civita–

civilització-modernitat: “A la ciutat la gent és més civilitzada i moderna”.  

La Q14 mostra 22 dones en contra, o molt en contra; 5 no saben què dir-ne i 4 que 

estan d‟acord: són les dones amb una filia urbana més destacada. Aquest ítem no hi 

diu res del poble, tot i denotar que és “més”, la qual cosa significa que hi ha altres per 

civilitzar, és a dir, hi podria tenir una connotació negativa per al poble. Tot seguit, 

s‟analitza una qüestió parella però antònima: “als pobles la gent és més civilitzada que 

a la ciutat” (Q7), que en dóna també un resultat contrari (14), però n‟hi ha 11 de 

favorables. Aquesta és una altra afirmació en que s‟expressa la polarització de 

respostes, atesa la diversitat de representacions socials confrontades i antagòniques: 

les que associen la ciutat a l‟espai de gent “més civilitzada” (4 a favor i 22 en contra); i 

les que consideren més civilitzada “la gent dels pobles” (11 a favor i 14 en contra). Són 

minoria, tot i ser-ne moltes (11) les que consideren la gent dels pobles més civilitzada 

que la  urbana.  

Gràfic 2. Al poble, més civilitzats? 
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Q-07 Al poble la gent és més civilitzada que a ciutat? 

 Pel que s‟ha vist, hi ha una reiteració en el patró de respostes, que suggeriria un 

major aprofundiment, per tal de comprendre les diferents visions, contraposades, vist 

que hi ha unes dones que diuen A, just quan unes altres en diuen B. I a l‟inrevés, en 

una qüestió i en la contrària. Ho farem tot seguit. 

L’anàlisi dels factors: la topophilia 

Per a identificar les pautes invisibles i comunes en les respostes al qüestionari 

(commons patters) s‟ha realitzat una anàlisi factorial exploratòria dels components 

principals amb una rotació Varimax.  L‟anàlisi  "normal" de factors és un procediment 

estadístic que s‟aplica al centre de gravetat (valors centrals) de les opinions rebudes 

en cada ítem, aïllant els factors comuns o comunalidades (García Ferrando, 1989).  
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  Taula 5. ANÀLISI DE FACTORS  (Matriu de components rotats) Components 

F1 F2 
Q.01   El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida -,736 ,423 

Q.02   Al poble hi ha més natura, més tranquil·litat; ara hi ha de tot a l‟abast -,168 ,499 

Q.03   Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  -,002 ,664 

Q.04   Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat -,157 -,146 

Q.05   Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes -,205 ,697 

Q.06   La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al poble -,517 ,594 

Q.07   Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat -,191 ,745 

Q.08  Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat -,498 ,410 

Q.09   La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria ,178 ,664 

   
Q.10   A la ciutat les dones espavilen, són més lliures ,661 -,088 
Q.11  Als pobles les dones tenen més control, més pressió social ,216 -,094 
Q.12  Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants ,632 -,283 

Q.13   El poble està bé per anar, però la vida més còmoda en la ciutat ,764 -,322 

Q.14   A la ciutat la gent és més civilitzada ,672 ,095 

Q.15  Als pobles, a les dones se les valora poc ,701 ,174 
Q.16   La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida            ,742 -,407 
Q.17  Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme ,537 ,227 

Q.18  Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles ,838 -,234 

 

L‟anàlisi de la varianza (F) aporta informació addicional de la contribució de cada 

variable a la separació de cada grup. Per a la solució dels grups identificables s‟hi han 

analitzat els valors centrals inicials dels conglomerats (ANOVA) per a cada cas i la 

distància des del centre del conglomerat. El grau de significació en els 18 ítems és 

superior al 95%, amb 2 graus de llibertat i una mitjana d‟error insignificant. Amb 

l‟anàlisi de dos factors, la dimensió territorial (F1) i la dimensió afectiva  (F2), es 

desvetlla la classificació de les respostes del qüestionari estructurada com s‟ha dit en 4 

grans apartats, segons les similituds en les pautes de les respostes al qüestionari.  

Les tipologies de dones de poble  

Una anàlisi de la mitjana de les respostes de cada cas situaria cada enquestada en un 

gràfic d‟ubicació espacial multidimensional. Això no obstant, ací interessarà ubicar els 

possibles grups de dones segons els patrons de respostes o conglomerats (cluster). 

Per comprendre les característiques comunes dels casos, i amb l‟ajuda del SPSS, s‟ha 

realitzat una anàlisi dels conglomerats22, que agrupa en tres tipologies els casos de la 

mostra, segons una anàlisi estadística de valors centrals, inicials i finals (amb rotació) 

de 3 conglomerats23.  

                                                   
22

 Mitjana de 2.16, mediana de 2,00 amb una desviació típica de 0,898 i una varianza de 0,806.   
23

 El valor de la determinant de la matriu de correlacions obtinguda finalment és un valor pròxim a 0 o 
bastant baix (3,58 E-005). Indicador d‟idoneïtat: el Contrast d‟Esfericitat de Bartlett assoleix un resultat 
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Taula 6      Anàlisi per patrons de respostes en la mostra 
(Centres dels conglomerats finals) 

CLUSTERS 

C1 C2 C3 

Q1  El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 1,58 2,94 4,00 
Q2  Al poble hi ha més natura i tranquil·litat; i ara hi ha de tot a 
l‟abast 

1,92 2,61 3,00 

Q3  Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  1,67 2,17 2,00 

Q4  Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 2,75 3,44 2,00 
Q5  Al poble la gent és més amable; a la ciutat són més egoistes 2,25 3,22 3,00 

Q6  La ciutat està bé per a anar, però la vida és més còmoda al 
poble 

2,50 3,56 5,00 

Q7  Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat 2,67 3,39 5,00 

Q8  Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,17 3,89 4,00 

Q9  La ciutat és cara, bruta i lletja, hi veus més misèria 2,67 3,33 4,00 

    

Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 3,17 2,56 1,00 

Q11 Als pobles les dones tenen més control, més pressió social 2,25 2,28 1,00 

Q12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 4,75 4,22 3,00 

Q13 El poble està bé per anar, però la vida més còmoda en la ciutat 3,75 2,17 1,00 

Q14 A la ciutat la gent és més civilitzada 4,08 3,44 2,00 

Q15 Als pobles, a les dones se les valora poc 4,25 3,11 4,00 

Q16 La ciutat és millor per a viure, hi ha més qualitat de vida            3,67 2,00 1,00 

Q17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,42 3,11 1,00 

Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 3,67 2,39 1,00 

 

En la taula anterior s‟observa el valor central que cada conglomerat o grup atorga a 

cada qüestió. Mentre els valors del grup C1 són positius en els primers 9 ítems (1= 

molt d‟acord), són negatius en els 9 següents. Hi destaca el promig més alt de la 

mostra en Q1: “Al poble hi ha més qualitat de vida” (1,58). També en la Q3: “Al poble 

tot és més familiar, saludable i autèntic (1,67). La resposta de les dones que integren 

el grup C1 expressen un valor mitjà també de molt desacord (els valors més alts de la 

mostra) en l‟ítem “en el poble són més salvatges” (4,75) o “en la ciutat són més 

civilitzats” (4,08). Són les puntuacions de major desacord. Aquestes dades expressen 

una alta ruralphilia i certa urbaphobia, comparades amb la resta de grups. 

Q1  El poble és un bon lloc per a viure, hi ha més qualitat de vida 1,58 2,94 4,00 
Q12 Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants 4,75 4,22 3,00 

 

En l‟extrem oposat se situa el conglomerat C3. Ara els valors són totalment contraris: 

hi mostra una alta urbaphilia i ruralphobia, característica principal d‟aquest grup C3. 

Els valors de major desacord (4 o 5) apareixen en qüestions referides al poble i el 

contrari, en les de la ciutat: el màxim grau d‟acord (valors 1-2). P.ex., el grup C3 està 

molt d‟acord (1) en que “les dones viuen millor en la ciutat”;  “hi ha més qualitat de 

                                                                                                                                                     
satisfactori (3902,10) amb un nivell de significació associat molt alt (0,000); el coeficient de Kaiser-Meyer-
Olkin s‟aproxima a 0,9, les variables comparteixen molta informació per a ser incloses en factors comuns.  
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vida” (també 1) i al contrari, tenen una visió del poble negativa: “estan molt antiquats, 

hi ha més masclisme” (1) o “les dones tenen més control (1). I les puntuacions més 

altes (total oposició: 5) en 2 punts reveladors. És ruralphobia, i una urbanophilia 

màxima: Q10: “A la ciutat les dones espavilen són més lliures (1), expressió tòpica de 

modernitat urbana (l‟emancipació del control local).  

Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 3,17 2,56 1,00 

Q7  Als pobles la gent és més civilitzada que a la ciutat  2,67 3,39 5,00 

 

Hi resta comentar el grup C2, la característica principal del qual són els valors promig, 

pròxims a 3, una posició més neutral, expressant una certa dosi d‟idil·li rural, com les 

primeres, i modernitat urbana; una postura eclèctica: amable amb el poble i amb la 

ciutat. Són equidistants entre C1 i C3, excepte en uns casos. Si se compara amb els 

altres grups, especialment en les afirmacions més negatives per al poble i per a la 

ciutat,  hi mostra una cadència de respostes plàcides amb el poble i  amb la ciutat, tot 

reivindicant una major consideració de les dones dels pobles, i rebutjant-ne totalment 

l‟expressió Q12: “Als pobles són més salvatges, pobres i ignorants”, expressió a la 

qual li adjudiquen els valors més negatius (4.22).    

Q3  Al poble tot és més familiar, saludable i autèntic  1,67 2,17 2,00 

Q4  Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 2,75 3,44 2,00 

D‟altra banda, les 18 qüestions plantejades són verbs i predicats referits al territori rural 

o urbà, però s‟apreciarà que el subjecte varia: hi ha qüestions on el subjecte és 

genèric, però hi ha d‟altres en que el subjecte són “les dones”, en particular. Des 

d‟aquesta perspectiva de gènere (les dones estan, tenen) s‟hi han plantejat 5 

qüestions a més de les dues generals, ja esmentades, sobre si viuen millor al poble o 

a la ciutat. ¿Hi ha cap diferència per grups o conglomerats segons la topophilia i la 

perspectiva de gènere? 

Taula  7. Anàlisi en qüestions de gènere / conglomerats 

 

CONGLOMERATS 

C1 C2 C3 
Q04 Al poble les dones tenen més suport i ajuda que a la ciutat 

 

2,75 3,44 2,00 

Q15 Als pobles, a les dones se les valora poc 
 

4,25 3,11 4,00 

  Q17 Als pobles estan molt antiquats, hi ha més masclisme 3,42 3,11 1,00 

  Q18 Les dones viuen millor en la ciutat que als pobles 3,67 2,39 1,00 

Q10 A la ciutat les dones espavilen, són més lliures 
 

3,17 2,56 1,00 

Q11 Als pobles, les dones tenen més control, més pressió social 
 

2,25 2,28 1,00 

 Q08 Les dones viuen millor als pobles que en la ciutat 3,17 3,89 4,00 

 

Tots els grups estan d‟acord en que “als pobles, les dones tenen més control (Q.11) i 

tots tres estan en contra que  “les dones viuen millor al poble” (Q08) i també de la Q15: 

“Als pobles, a les dones se les valora poc”. Conclusió: els 3 grups creuen que al poble 
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no se les valora poc (ni més ni menys que a la ciutat) ni que hi estiguen millor. En la 

resta d‟ítems la perspectiva varia segons grups: les més urbanes (grup C3) són les 

úniques en atribuir més masclisme als pobles (valor màxim:1); n‟opinen que les dones 

són més lliures en la ciutat (1), on hi viurien millor (1). Ruralphobia i urbanophilia. 

Aquest conglomerat mostra una percepció més alta en la diferència entre la situació de 

les dones al poble i a la ciutat, atès que els altres dos grups no hi mostren diferències 

d`habitat pel que fa a la discriminació de gènere: tant el C1 com el C2 rebutgen 

l‟afirmació Q17: “Als pobles estan més antiquats, hi ha més masclisme”.  El C2 és 

l‟únic grup contrari a considerar que les dones tenen més suport al poble (en tindrien 

igual que a la ciutat o menys); mentre que el C1 és l‟únic en contra de ”a la ciutat, les 

dones espavilen (Q10)) i també de “les dones viuen millor en la ciutat (Q18)  De com 

n‟estan, d‟on hi viuen millor, no sembla que tinga relació amb l‟hàbitat, la qual cosa és 

congruent amb les dades de la Q16 (la ciutat és millor) amb resultats semblants.  

Els perfils d‟aquesta taxonomia suggereixen 3 categories de dones segons la mostra: 

Grup C1, són 12 “dones resistents”; C2, 13 dones modernes i C3: 6, “dones urbanes”.  

Perfils dels grups de dones en la mostra 

L‟anàlisi de conglomerats identifica patrons comuns en els valors de les contestacions 

al qüestionari, segons les representacions del poble i de la ciutat. Tal com s‟ha vist en 

el punt anterior, les dones més convençudes pels atractius de la vida urbana és el grup 

C3, que n‟expressen una alta urbanophilia i una moderada ruralphobia: aquestes 

dones són permeables a la dominació urbana i als estereotips rurals (més antiquats, 

més masclistes, menys moderns) i representen el discurs tradicional de la modernitat, 

que n‟associa ciutat amb llibertat i, en conseqüència, sostenen que les dones urbanes 

viuen millor, perquè hi ha més qualitat de vida.  

Els altres dos grups (C1 i C2) hi rebutgen l‟atribució de masclisme i ruralitat, i no 

associen hàbitat rural amb discriminació de gènere, malgrat admetre la major pressió 

social de les dones als pobles. Mentre que les dones modernes (Grup C2) opinen que, 

als pobles, tindrien igual de suport que a la ciutat o menys; les dones del grup C1 

(resistents) neguen que les dones espavilaren en la ciutat, o que hi foren més lliures: ni 

viuen millor a la ciutat ni hi ha més qualitat de vida. Depèn, en diran. En resum, el grup 

C1 mostra la major oposició dels tres grups (4,25) a una suposada desconsideració 

social de les dones als pobles, i n‟expressa una actitud resistent a l‟estil de vida urbana 

i als estereotips rurals. El grup C2, de dones modernes, són equidistants, satisfetes en 

una posició ambivalent, entre el poble i la ciutat i són, en expressió de Díaz Méndez 

(2005): “modernes i de poble alhora”. 

Les dones més desarrelades són les més urbanitzades; vençudes pel poder hipnòtic 

de l‟embruix dominant des de molt abans de marxar del poble. Les dones de poble 
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modernes viuen a cavall dels dos móns, i s‟hi adapten. Les dones resistents no 

s‟integren, no han arribat encara a la ciutat. Tenen el cap, l‟espai vital, encara al poble.   

Finalment, abans d‟entrar en les conclusions, hi caldrà insistir en que els resultats que 

s‟atribueixen a aquesta mostra estructural, refereix a la diversitat, a les qualitats; és 

representativa dels discursos, substantiva, però no podria assolir representativitat 

estadística, ni generalitzable a les dones de poble. Tot i que sí que ens permet 

conèixer i comprendre millor la diversitat dels discursos i posicions envers la ciutat i el 

poble. 

5. Conclusions 

Les carències i les desigualtats en l‟accés a les oportunitats expliquen la fugida 

femenina del medi rural. Una menor grandària de l‟hàbitat s‟associa amb majors 

dificultats, menys treball, més absències, i més pressió per migrar. L‟espai té una 

dimensió física i una altra psíquica. La desigualtat social se distribueix irregularment; 

de manera que la pressió és major quant més perifèriques són les poblacions o les 

persones, segons l‟estructura social. Les desigualtats territorials, socials, de gènere, 

expliquen la mobilitat, i també l‟atracció urbana, segons la diferent interiorització que 

en facen de la dominació simbòlica.  

La secular relació de subordinació del camp a la ciutat se equilibra i replanteja. El 

sentiment d‟arrelament se fonamenta sobre les representacions, la socialització i els 

afectes. Les oportunitats, el treball i encara més la parella, hi fan d‟àncora, o de 

palanca, per arrelar les persones al territori, i el contrari, depèn. Hi ha dones 

desarrelades en els pobles i en les ciutats; i el contrari. Als pobles hi ha dones i homes 

que marxen diàriament a la ciutat, pel treball. D‟altres que viuen on treballen, i tornen  

quan no treballen. Hi ha dones que és a ciutat on han assolit l‟emancipació; d‟altres 

mitjançant el matrimoni. Les convençudes pels valors dominants, urbans, són 

congruents amb una destinació predeterminada, somiada. Hi ha d‟altres que cerquen 

l‟autonomia i l‟estil de vida moderna a través d‟un ofici, orgulloses de ser modernes i 

de poble alhora; vivint en dos àmbits, una doble presència. Son mòbils. Estan de pas 

per la ciutat, resignades; són un exemple d‟“arrelament “afirmatiu”, i d‟urbanophobia. 

És un tipus de desarrelament –només físic-, instrumental, pel treball o per la parella, 

circumstancial; i és també un tipus d‟arrelament “utòpic”, atès que no deixaran la 

residència en la ciutat, malgrat defensar la superioritat de la qualitat de vida rural: 

“Rurality as way of life”. Els significats canvien. És una ruptura amb la dominació 

simbòlica del camp a la ciutat. 

Moltes són fadrines –solteres- que migraren per ser-ho, o perquè encara ho eren; 

perquè no volien ser-ho; o perquè volen continuar sent-ho: autònomes i independents. 

Al poble, emancipar-se només pot ser via matrimonial. Són dones de poble que estan 
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en la ciutat. Hi ha qui tracta de dissimular-ho i s'integra; hi ha qui s‟hi adapta, i resisteix 

amb la identitat d‟origen. Ser i estar se dissocia. Per a poder ser, es mouen; van i 

tornen. És com un ball, entre el cosmos i la llar, (Tuan, 2007), entre allò global i allò 

local. Som éssers socials 
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RESUM: Els avanços científics, socials i polítics realitzats recentment per donar 

resposta a la creixent immigració i a les reivindicacions d‟un major reconeixement 

social i cultural del poble gitano a l‟Estat espanyol, no han incorporat de manera 

eficient l‟especificitat que presenta la població gitana immigrant, resultat de la 

intersecció de la condició d‟immigrant amb l‟ètnica. Alhora, els episodis relacionats 

amb la immigració gitana a França o Itàlia han visibilitzat l‟existència d‟importants 

reptes en relació a la globalització dels fluxos migratoris i, especialment, sobre el 

compliment dels drets de llibertat de moviment i de protecció contra la discriminació.  

La immigració dels gitanos/es a l‟Estat espanyol segueix la pauta general dels fluxos 

internacionals de migració cap a l‟oest, però les circumstàncies específiques de 

desigualtat social que pateix aquesta població a nivell mundial la fan especialment 

propensa a emigrar. La immigració gitana procedent d‟Europa de l‟Est es remunta als 

anys 90, va arribar al punt àlgid entre el 2002 i el 2007 i es caracteritza per estar 

basada en la família i per tenir una proporció important de menors. Projectes I+D com 

DROM-IN. Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión social y la 

convivencia (2010-12) i TRANSROMA. Estrategias de movilidad, retorno y prácticas 

transnacionales entre población gitana rumana (2012-14), aprofundeixen en l‟estudi de 

la situació de la població gitana immigrant per definir les estratègies socials i polítiques 

que afavoreixen la inclusió social i la convivència.  

Les aportacions d‟aquesta comunicació diferencien les dimensions exclusora i 

transformadora des d‟una perspectiva comunicativa, i identifiquen les principals 

                                                   
24

 Aquesta comunicació està basada en els resultats obtinguts en el projecte de recerca  I+D 
“Inmigración gitana en España: los retos de la inclusión social y la convivencia  (2010-2012) 
finançat pel Ministerio de Ciencia e Innovación. Aquests resultats també van ser presentats 
com a ponencia convidada al VII Congreso sobre las Migraciones Internacionales en España, 
celebrat a Bilbao els dies 11, 12 i 13 d‟abril de 2012. 
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barreres en la gestió de la migració, és a dir, aquells elements que eviten la inclusió 

social dels immigrants gitanos/es. Alhora, aquesta anàlisi “exclusor-transformador” 

permet assenyalar els factors que contribueixen a la inclusió de les persones gitanes 

immigrants en les societats d‟acollida.  

PARAULES CLAU: poble gitano, immigració, convivència, inclusió 

1. Introducció 

En l'actualitat, s'estima que més de dotze milions de persones gitanes viuen al món. 

Des de l'ampliació a països de l'Est, la majoria de persones gitanes han passat a ser 

ciutadans europeus, convertint-se en beneficiàries del dret de lliure circulació, residir 

en el territori de la UE i d'estar protegit per les directives d'Anti-Discriminació. La 

prioritat atorgada a la inclusió social de la població gitana en l'agenda política europea 

2020 no ha impedit un important augment de l'Anti-Gitanisme en els mitjans de 

comunicació de masses i més perillós encara en els discursos polítics en diversos 

estats membres, així com un major índex d‟actes de violència comesos per motius 

racials contra persones gitanes. La recessió econòmica no ha fet més que complicar i 

avivar un foc que feia dècades que no es presenciava a Europa. Greus episodis a 

Itàlia primer, i dos anys més tard a França, com també en molts altres països, han 

qüestionant profundament l'eficàcia de la UE com una institució capaç de garantir drets 

fonamentals als seus ciutadans i ciutadanes. Aquests successos han demostrat que 

són necessàries accions i iniciatives polítiques que reflecteixin la realitat transnacional 

d'aquest poble i que no estiguin confinades dins dels territoris dels estats-nació, sinó 

que abordin la complexitat de la problemàtica des d'aquesta perspectiva. En aquest 

sentit, els estudis sobre immigració gitana han d'anar més enllà i analitzar la realitat 

transnacional d'aquest poble sense territori i identificar el seu potencial en la 

construcció de la UE des de baix. 

La forta exclusió i rebuig social que pateix el poble gitano és una realitat històrica que 

preval. Segons l'Eurobaròmetre sobre "Discriminació i desigualtat social" (EC, 2007), a 

Espanya la discriminació per origen ètnic està per sobre de la mitjana europea, és la 

més estesa i, en comparació amb la situació que hi havia fa uns anys, és la que ha 

sofert un augment més gran, seguida de la discriminació de gènere. El cas de la 

població gitana és especialment rellevant ja que les imatges estereotipades, la 

discriminació i els discursos racistes s'accentuen. En aquest context, la percepció que 

existeix de la població gitana immigrant és que els seus membres generen problemes 

de convivència o d'higiene, entre d'altres. Tot i que les persones gitanes immigrants 

representen una part minoritària de la població gitana i de la població immigrant, tenen 

una projecció mediàtica gran que sovint contribueix a les imatges negatives cap a 

aquestes persones (Peeters, 2005; ASPROSOCU. Lungo DROM, 2004). Encara resta 
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una forta estigmatització contra el col·lectiu gitano immigrant, estudis previs (Pajares, 

2006, Sordé, 2010) han aportat evidències de la gran diversitat de situacions que 

existeixen. A diferència de l'imaginari social col·lectiu, no són la majoria les persones 

gitanes que es dediquen a la mendicitat o que viuen en campaments. Al contrari, la 

investigació mostra perfils molt diversos i situacions normalitzades que no poden ser 

obviades. Un sector de la població gitana immigrant passa desapercebut entre la 

població immigrant, representant només una minoria el que és visible i estigmatitzat 

socialment. 

Aquesta comunicació sintetitza els resultats obtinguts en el projecte I + D "DROM-IN. 

Immigració gitana a Espanya: els reptes de la inclusió social i la convivència (2009-

2011)" finançat per la Secretaria d'Estat d'investigació, dins del Ministeri de Ciència i 

Innovació. L'objectiu principal va consistir en analitzar la situació de la població gitana 

immigrant a l‟estat espanyol i les iniciatives que se li dediquen, per definir estratègies 

socials i polítiques que, tenint en compte la seva especificitat, contribueixin a una 

major inclusió social i a una millora de la convivència. Ens interessava aprofundir en 

aquesta diversitat interna ja apuntada com també aportar evidències que contribuïssin 

a desmantellar els estereotips existents que encasellen i estigmatitzen tota la població 

gitana immigrant, obstaculitzant una convivència positiva i constructiva. Per això, 

després d'una exhaustiva revisió dels antecedents de la investigació tant des dels 

Estudis Gitanos com des dels d'immigració i una elaboració del marc teòrico-

metodològic, es va passar a l'anàlisi de les polítiques existents que feien referència 

directa al col·lectiu estudiat. A través de l'anàlisi documental i entrevistes a 

responsables polítics, es van analitzar el marc polític existent al País Basc, Andalusia i 

Catalunya. En segon lloc, es van dissenyar les estratègies de selecció de participants, 

recollida de dades a través de relats de vida quotidiana a persones gitanes immigrants 

i grups de discussió comunicatius. L'anàlisi de la informació va ser estructurat al voltant 

del doble axis exclusora / transformadora. 

En aquesta comunicació es recullen els resultats del treball de camp qualitatiu realitzat 

amb persones gitanes immigrants i està estructurada en quatre apartats. En primer 

lloc, es contextualitza les immigracions gitanes en el marc global dels fluxos migratoris 

internacionals recents i s'apunten aquells trets distintius de les mateixes. En el següent 

apartat, es presenta breument la metodologia comunicativa, seguint la implementació 

de projectes del Programa Marc d'investigació Europea anteriors, s'ha emmarcat 

l'estudi, com també els detalls del disseny metodològic. En tercer lloc, es presenta una 

síntesi dels resultats obtinguts en els diferents àmbits analitzats: educació, habitatge, 

ocupació, salut, participació social i política i altres aspectes. La ponència acaba amb 
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algunes reflexions finals arran dels resultats obtinguts i amb una presentació de l‟estat 

actual de la recerca. 

2. La Immigració Gitana 

Els fluxos migratoris gitanos recents s'han d'analitzar dins d'aquest marc contextual de 

moviments globals internacionals cap a l'Oest Europeu i d'una llarga trajectòria 

migratòria protagonitzada per la població gitana. Es poden destacar tres grans etapes 

dels moviments migratoris internacionals del poble gitano. La primera, es va iniciar a 

principis del segle XV i va estar provocada per invasions bizantines dels territoris 

europeus, trasllat al Centre i Oest d'Europa. D'aquestes migracions neixen les 

poblacions gitanes assentades associades a països concrets, com a l‟estat espanyol. 

La segona etapa migratòria comprèn entre la segona meitat del XIX i l'inici de la 

Segona Guerra Mundial, on l'emigració del poble gitano es va donar de manera 

numèricament important des d‟Hongria i els Balcans cap a tots els països d'occident. 

Un factor que va impulsar aquesta nova onada de migració van ser les persecucions i 

l'Holocaust a la II Guerra Mundial que van reduir l'èxode gitano i la seva mobilitat. La 

tercera etapa de gran afluència migratòria gitana cap a Occident és la que va tenir lloc 

des de mitjan s. XX fins als nostres dies. 

A nivell estatal, diferents autors han descrit diverses etapes significatives de la 

immigració gitana. A principis de la dècada dels 90 es detecten les primeres entrades 

de població gitana. Entre els anys 1994 i 1997, s'estableix una altra corrent migratori, 

per una banda, s'amplia el nombre població gitana d'origen romanès, a través d'asil, 

sent la principal via d'entrada al nostre país. De fet, arriben a ocupar el 30% de la 

població total que sol·licita aquest dret. D'altra banda, al final d'aquesta etapa 

apareixen els primers assentaments col·lectius en diferents comunitats autònomes. El 

primer grup s'assenta a Madrid, però la precarietat dels campaments on viu aquesta 

població dóna una nova dimensió de la immigració gitana i aquesta comença a veure 

com a problema social. Arran dels problemes sorgits van cap a altres campaments 

assentats en ciutats com València, Barcelona o l'àrea de Biscaia (Macías, 2008). A 

partir de l'any 2000 l‟estat espanyol es converteix en un dels països referents de 

destinació per a la població gitana a la UE. En l'etapa més recent, des de 2002 fins al 

2006, es detecten perfils de persones gitanes immigrants diferents als establerts fins 

ara. L'any 2004 apareixen a Madrid famílies gitanes tant de Romania com de Bulgària, 

que sol·liciten en administracions locals inserció laboral o accés a l'educació per als 

seus fills i filles. Són famílies que no practiquen la mendicitat i moltes d'elles viuen en 

habitatges normalitzats (Departament de Benestar i Família. Generalitat de Catalunya, 

2006). En aquesta última etapa es dóna un canvi en la posició internacional de 

Romania a Europa i de la seva població ja pot circular amb llibertat pel territori de la 
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Unió. Des de llavors es va produir un augment ràpid dels desplaçaments de ciutadans 

romanesos a l‟estat espanyol. En referència a aquesta última etapa, la població 

romanesa, l'any 2007, era el segon grup immigrant més important de l‟estat. Sovint 

s'associa població Romanesa i gitana, i això ha fet que el col·lectiu romanès 

experimenti una discriminació que, fins aleshores, es dirigia cap a les persones 

gitanes. 

Tenim molt poques dades sobre la immigració gitana a Espanya i a Europa. El fet de 

no disposar de dades ètniques obliga a treballar amb estimacions realitzades en 

estudis qualitatius i afegint informacions parcials molt sovint proporcionades per 

l'administració local, sense tenir, una estimació global per a tot el territori espanyol. Els 

estudis realitzats fins al moment són predominantment qualitatius, que demostren que 

la majoria de la població gitana immigrant resident a Espanya és d'origen Romanès. 

L'única excepció a les aportacions qualitatives va ser una enquesta realitzada en l'arc 

Mediterrani que estima que la població gitana immigrant oscil·la entre les 5.900 i 7.100 

persones repartides entre Catalunya, la regió de Múrcia, la província de Sevilla i la 

província de València (Lungo Drom , 2008). 

Durant els últims anys, hi ha hagut un debat sobre les característiques específiques de 

la immigració gitana. No hi ha consens en la comunitat científica sobre si la immigració 

gitana presenta causes específiques que la distingeixen dels principals fluxos 

migratoris. Hi ha una sèrie d'autors que argumenten que hi ha uns motius addicionals 

per a la població gitana per emigrar dels seus països d'origen. Sobotka (2003) manté 

que existeixen pull factors, elements que conviden a la immigració, com tenir familiars i 

amistats al país de destinació, accés a l'ocupació, els serveis socials, l'opció d'una 

millora en educació o major acceptació social, entre d'altres . Però Sobotka, afegeix 

que existeixen push factors com la violència de grups d'extrema dreta, la discriminació 

laboral, en l'accés a l'habitatge i a l'educació, o la precarietat econòmica que 

compleixen pressió addicional a la població gitana per immigrar. Aquesta postura ha 

estat també recolzada per aquells autors que s'han centrat en analitzar les barreres 

que s'han interposat a immigrants gitanos en l'accés a asils polítics o d'entrada en 

països com Bèlgica, Alemanya, Finlàndia o el Regne Unit. Autors com Crowe (2003) 

assenyalen la violència i la insostenible discriminació com pressions externes que han 

provocat la immigració gitana a Romania, Bòsnia i Hercegovina i la República Txeca. 

Aquest mateix autor sosté que la immigració gitana de països de l'Est a l'Europa 

Occidental no és un fenomen recent sinó que presenta diverses onades durant el 

segle XX al final de la segona Guerra Mundial i durant els anys 60 i 70 quan alguns 

països van relaxar els requisits d'accés i més recentment després de la caiguda dels 

règims comunistes a partir de 1989. Els recents estudis qualitatius superen les teories 
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del push i pull factors i indiquen que el flux migratori gitano entre l‟estat espanyol i 

Romania s'ha d'entendre dins el marc de les corrents migratòries globals (Sordé, 2010; 

Pajares, 2006; Macias, 2008). Espanya passa de tenir el 2001, 31.641 romanesos, el 

que significava el 2'31% de la població immigrant i el desè grup d'immigrants a 

Espanya, al 2009 a comptar amb 796.576 persones romaneses, un 14'23% de la 

població immigrant, convertint-se en el col·lectiu més nombrós.  

2. METODOLOGIA 

Metodologia Comunicativa 

Des de la metodologia comunicativa s'analitza la realitat d'una manera dual, atenent 

tant als sistemes i les seves estructures com al món de la vida. Així, des de la present 

investigació l'anàlisi s‟ha centrat en la situació de les persones immigrants gitanes a 

l‟estat espanyol en diferents àmbits de la vida social com l'accés al mercat laboral, a 

l'habitatge, a l'educació i a la participació política, partint tant de les barreres a la 

inclusió com de les estratègies per superar l'exclusió que s'impulsen des del sistema i 

les seves estructures com lleis, polítiques, plans i programes desenvolupats des de les 

administracions públiques i entitats no gitanes, així com del món de la vida de les 

mateixes persones gitanes immigrants, incloent les seves veus i la seva partic ipació 

activa en el curs de tota la investigació. 

La metodologia comunicativa considera les persones objecte d'investigació com actors 

capaços de fer interpretacions reflexives i crear coneixement sobre la seva pròpia 

situació. Així, es trenca amb el desnivell interpretatiu entre persona que investiga i 

persona investigada, aportant la persona que investiga el seu coneixement científic i 

les persones investigades el coneixement des del món de la vida i les seves 

experiències, acordant des d'un diàleg igualitari entre ambdues parts les 

interpretacions que es consideren vàlides en l'anàlisi de la realitat. En el cas del poble 

gitano, a través dels seus representants i del seu moviment associatiu s'estan 

rebutjant les investigacions exclusores que s'estan realitzant sobre el seu poble, per 

dos motius fonamentals: 1) Per l'exclusió de les seves veus, 2) Perquè les conclusions 

d'aquestes investigacions reprodueixen, i fins i tot de vegades aguditzen l'exclusió 

social en què es troben. Freqüentment, les investigacions que s'han realitzat "sobre" el 

poble gitano han estat "sense" ell, prescindint dels seus arguments, de la inclusió de 

les seves veus en el procés de la investigació. 

Amb aquesta investigació, des de la metodologia comunicativa es supera aquest tipus 

d'investigació exclusora incorporant directament a persones immigrants del poble 

gitano en tot el procés d'investigació. No només s'ha comptat amb persones gitanes 

natives i immigrants en l'equip d'investigació sinó també amb un consell assessor que 

contribuït als resultats i a les recomanacions d'aquest informe. El Consell Assessor té 
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la finalitat d'aportar coneixement a la investigació sobre els temes d'interès, així com 

avaluar els resultats obtinguts per, si cal, modificar-los en funció de les aportacions 

que es realitzin. Aquest tipus d'organització comunicativa de la investigació promou 

que les conclusions no siguin definides unilateralment per l'equip d'investigació sinó 

conjuntament amb persones representatives de la població gitana (Munté, Serradell i  

Sordé, 2011). S'han analitzat els relats i els grups de discussió es presenten els 

resultats a les persones participants per tornar a discutir i consensuar conjuntament les 

interpretacions que es realitzen. 

Selecció dels participants en l'estudi 

La selecció de les persones participants en el treball de camp s'ha realitzat a partir de 

la definició de perfils sorgida arran de l'estat de la qüestió. Tots els participants 

complien amb els requisits de ser d'ètnia gitana i d'haver immigrat, i van ser 

seleccionats tenint en compte el recollir al màxim la diversitat existent dins d'aquest 

col·lectiu, en funció de l'edat, nacionalitat, gènere etc. L'àmplia experiència de l'equip 

d'investigació que tenen en aquesta temàtica i la col·laboració, en molts dels casos, 

amb entitats que treballen molt de prop la situació de la població gitana, en general, i la 

situació de la població gitana immigrant, en particular , ha facilitat la recerca de perfils i 

la seva posterior col·laboració en la present recerca. 

En tots els casos, abans de participar en els relats o grups de discussió comunicatius, 

totes les persones van ser informades dels objectius del projecte, garantint el seu dret 

a la confidencialitat, a mantenir l'anonimat i de poder decidir sortir de l'estudi en 

qualsevol moment que ho desitgin. Els noms utilitzats en aquesta ponència són 

pseudònims. 

Recollida i anàlisi de la Informació 

Per al treball de camp s'han utilitzat instruments qualitatius de recollida de la 

informació propis de la metodologia comunicativa crítica, (Relat comunicatiu de vida 

quotidiana i Grup de discussió comunicatiu): 

- Relat comunicatiu de vida quotidiana. Aquesta tècnica consisteix a fomentar el diàleg 

entre l'investigador i la persona investigada per tal de reflexionar i interpretar 

conjuntament la vida quotidiana d'aquesta última. L'objectiu principal és conèixer tant 

la situació actual com la passada, així com obtenir informació de les seves 

expectatives de futur. És molt important crear un ambient acollidor i de màxima 

confiança perquè la persona entrevistada se senti còmoda en parlar dels temes que 

seran importants en la investigació (Aubert, Melgar i Valls, 2011). 

- Grup de discussió comunicatiu. Conversa entre un grup de persones en un espai de 

diàleg permissiu i obert que té com a partida el conèixer de forma grupal les 

impressions, perspectives o opinions sobre una temàtica. Per aconseguir aquesta 
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informació es crea un ambient familiar per donar confiança a les persones que formin 

part d'aquest grup. El seu objectiu és obtenir informació exhaustiva sobre les 

necessitats, interessos i preocupacions d'un determinat grup social. El grup està 

format per un nombre d'entre cinc i vuit persones, guiat per una persona experta que 

moderarà el diàleg, però que també participarà amb les seves aportacions i 

coneixements. 

Els guions per a la recollida de la informació contemplen els aspectes que es van 

considerar rellevants arran de les conclusions obtingudes en la fase anterior del mateix 

projecte i també, de les aportacions recollides del personal investigador i el Consell 

assessor en reunions presencials o a través de correu electrònic. Amb això es va 

desenvolupar la matriu que generaria cadascun dels guions a partir dels objectius de la 

investigació, els temes més rellevants i les seves diferents dimensions. 

Tota la informació recollida va ser transcrita i analitzada per dos membres de l'equip 

d'investigació. Per a la seva codificació, s'ha utilitzat un quadre d'anàlisi que 

contemplava identificar aquells elements que afavoreixin o impedeixin l'accés als 

diferents àmbits que s'estudien (educació, habitatge, treball, participació social i 

política, salut, etc.).  

Limitacions de l'Estudi 

Algunes de les limitacions en la recollida de dades va ser el poc domini de la llengua 

castellana, especialment en aquelles persones que no fa gaire que han arribat. En 

aquest sentit, en algunes cites es podrà observar que les respostes no es 

desenvolupen àmpliament sinó que són frases curtes causa d'aquesta circumstància. 

Hem d‟especificar que els resultats exposats en aquest informe no pretenen 

generalitzar aquestes troballes sobre tota la població immigrant gitana, sinó més aviat 

fer arribar la realitat particular de 22 persones, podent contribuir així, amb les seves 

experiències i aportacions, a donar a conèixer científicament la realitat del col·lectiu 

estudiat. 

3. RESULTATS 

L'anàlisi en profunditat del treball de camp, juntament amb la revisió de la literatura 

científica i les discussions entre l'equip investigador i el Consell Assessor del projecte 

ha fet possible assolir tots els objectius plantejats inicialment en aquesta investigació, i 

identificar i proposar pràctiques que contribueixin a superar la problemàtica que aquí 

s'estudia. Amb aquesta finalitat s'exposaran a continuació una síntesi dels resultats 

més significatius del projecte DROM-IN. Immigració gitana a Espanya: els reptes de la 

inclusió social i la convivència, per als diferents àmbits socials que s'han investigat.  

En primer lloc, respecte a l'educació, aquesta ha estat una de les àrees més 

importants que apareix en els resultats com a estratègia de superació de l'exclusió 
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social. A partir del treball de camp, s'ha pogut observar, entre les famílies gitanes, una 

tendència a atorgar cada vegada més importància a l'educació per la seva associació 

amb una trajectòria de superació de determinades situacions d'exclusió social. Així, les 

famílies gitanes projecten el futur de la seva comunitat a través de les oportunitats dels 

més petits. Són conscients que la clau per sortir de l'exclusió social es troba en una 

major i millor preparació educativa dels seus fills i filles, els testimonis de pares i mares 

que van veure vulnerat el seu dret a l'educació es converteix en un desig d'oferir unes 

oportunitats molt diferents als seus successors. 

Les xarxes socials d'ajuda entre familiars, membres de la comunitat, amistats o altres 

agents socials, tenen una influència important en el procés de desenvolupament 

educatiu de les persones gitanes immigrants i, especialment, dels menors. La creació 

de xarxes socials, formals i informals, entre persones gitanes immigrants facilita la 

transmissió d'informació, ja sigui en espais creats per moviments associatius o bé, 

creats de forma circumstancial com les veïnes del barri que coincideixen a l'entrada del 

col·legi dels seus fills / es, o quan van a la mateixa església. Atès que la qualitat de 

l'educació és un tema que preocupa i que genera gran interès entre tot el col·lectiu, 

aquestes xarxes faciliten el diàleg i, així, l'ajuda i l'intercanvi de coneixements, no 

només a nivell educatiu, sinó també sobre altres aspectes. 

També s'ha demostrat que hi ha persones gitanes immigrants i autòctones que actuen 

com a referents positius i influeixen en la participació social del col·lectiu. Les persones 

referents generen un impacte en diferents àmbits de la vida dels altres membres de la 

comunitat. Això es deu, d'una banda, a que fan augmentar la motivació per accedir a 

processos d'educació i formació, tant en persones adultes com en menors. D'altra 

banda, perquè afavoreixen la participació de les persones gitanes immigrants adultes, i 

en concret dones, a les activitats organitzades per associacions socioculturals i / o 

educatives, entre les quals destaca el "I Congrés Internacional de Dones Gitanes: les 

altres dones", celebrat a Barcelona el 2010. En aquests espais de diàleg i discussió 

s'intercanvia coneixement sobre la situació de la població gitana i de les dones i es 

creen xarxes de suport. Així, a través de la solidaritat que generen aquestes trobades, 

no només es transforma la vida d'aquestes persones, sinó que aconsegueixen crear 

un context de transformació social i personal molt profund. En aquests espais les 

persones gitanes immigrants tenen l'oportunitat d'esdevenir referents i agents actius de 

canvi i difusió de la pròpia cultura. 

Respecte a la intervenció dels serveis socials, les persones gitanes immigrants 

participants valoren el seu assessorament i confien en la informació donada pels 

professionals. Mostren especial interès quan la intervenció o acció té utilitat per 

millorar les seves oportunitats. Entre aquestes accions, valoren especialment la 
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dimensió instrumental de les activitats educatives a les que són derivats pels serveis 

socials. Un resultat obtingut consisteix en com sovint la formació adreçada a col·lectius 

vulnerables o en risc d'exclusió social dotada i articulada depenent de prestacions 

socials sol caure amb freqüència en la devaluació dels continguts formatius. En la 

nostra anàlisi s'ha comprovat com en molts casos, els cursos que s'ofereixen són de 

poca qualitat, es repeteixen d'una edició a una altra i, a més, aporten una baixa 

qualificació professional i unes habilitats que no afavoreixen la inserció en el mercat de 

treball. Les persones entrevistades expressen que la formació a la qual poden optar no 

té cap utilitat ni sentit per a elles. Algunes dones gitanes immigrants, se senten 

obligades a realitzar cursos de formació totalment desfasats, per no perdre la prestació 

social que reben a canvi. Els agradaria realitzar cursos en què poguessin aprendre 

alguna cosa nova o una formació que els permetés renovar. En altres casos l'atenció i 

detecció de necessitats formatives són totalment despersonalitzades, convertint una 

oportunitat de millora a través de l'aprenentatge una obligació desganada que provoca 

desmotivació i estancament formatiu. Quan els programes formatius no s'adeqüen en 

aspectes de funcionalitat, aplicabilitat en la vida quotidiana, aquesta queda 

desproveïda del seu sentit principal generant incomprensió i la gradual desmotivació 

cap a l'objecte o tasca d'aprenentatge. Quan això succeeix, en molts casos, es 

considera que el col·lectiu està desmotivat per a l'aprenentatge en canvi no es té en 

compte si el tipus de formació oferta té sentit o proporciona alguna possibilitat d'èxit en 

la inserció laboral. El diagnòstic habitual és la seva falta d'interès i que accedeixen a 

ell per una raó econòmica. Malauradament aquest discurs pot generar un efecte 

contrari previst pel programa, com s'ha vist en altres estudis centrats en la població 

immigrant. Per això, cal tenir en compte l'opinió i les veus de les persones gitanes a 

l'hora d'acordar itineraris i programes perquè siguin realment de millora. 

L'alfabetització, la formació en lecto-escriptura i altres activitats acadèmiques són les 

més valorades. Encara que tradicionalment la dona gitana ha participat en les diverses 

tasques tant productives com reproductives-familiars, destaca la seva contribució al 

mercat laboral formal. Les dones gitanes immigrants entrevistades busquen poder 

accedir al mercat laboral i trencar així amb la dependència de prestacions 

econòmiques. 

Respecte a l'habitatge, cal destacar que hi ha una gran connexió entre el tipus 

d'habitatge a la qual accedeixen les persones gitanes immigrants i la precarietat en 

què viuen. El procés migratori se sol iniciar, en molts casos, amb un empitjorament de 

les condicions de vida. A mesura que passa el temps, la tendència general és que les 

persones estableixin llaços socials i formes de remuntar la situació econòmica. Així 

mateix, la situació d'exclusió socioeconòmica dificulta la seva estabilització residencial 
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i promou que accedeixin a habitatges precaris, segregades territorialment, i moltes 

vegades amb baixes condicions d'habitabilitat. A això se li suma el rebuig que aquest 

tipus d'habitatges produeix en la societat majoritària. No obstant això i contràriament 

als discursos que afirmen que les persones gitanes viuen en barraques per desig 

propi, el treball de camp realitzat confirma el fort rebuig que existeix cap a la 

precarietat dels seus habitatges. Algunes de les persones entrevistades viuen o han 

viscut en barraques. Aquest fet es relaciona directament amb una situació de 

segregació i exclusió social i, per tant, augmenta les dificultats per sortir del cercle 

tancat de la desigualtat social. Les persones entrevistades manifesten la necessitat de 

superar aquest cercle i per això un dels aspectes clau és l'habitatge. Aquesta qüestió 

està directament relacionada amb la necessitat d'augmentar les oportunitats d'accés al 

mercat laboral formal. 

Igual que en l'àmbit de l'educació, les xarxes socials com la família i la mateixa 

comunitat cultural immigrant són un dels elements facilitadors més importants per 

accedir a l'habitatge. En efecte, es constata que la creació de xarxes socials entre 

persones gitanes immigrants genera una transmissió d'informació sobretot en 

l'assessorament i recerca d'un habitatge. D'aquesta manera, hem detectat múltiples 

exemples de familiars o altres persones de la comunitat que ja han passat pel mateix 

procés i es troben en una millor situació, faciliten l'accés a altres persones a qui per 

desconeixement o manca de recursos els seria molt difícil accedir a un habitatge. 

Destaquen els processos d'ajuda que es duguin a terme entre famílies gitanes 

immigrants i dins de les mateixes. Es tracta de famílies més extenses, en comparació 

amb altres col·lectius immigrants, que juguen un paper important com a persones de 

referència per a tota la comunitat, ja sigui per buscar feina, un habitatge o per resoldre 

situacions de conflicte. Així, per exemple, per a moltes famílies gitanes nouvingudes 

les xarxes socials són un punt clau de subsistència durant la primera etapa del procés 

migratori. 

Pel que fa al mercat laboral, el treball de camp realitzat demostra que la discriminació 

en aquest àmbit, tant per accedir com per romandre-hi d'una manera estable i 

promocionar, està relacionada amb els trets ètnics i la forma de vestir que caracteritza 

a una part del col·lectiu gitano immigrant. Aquestes característiques actuen com a fre 

per a l'accés i obtenció d'un lloc de treball. Les persones entrevistades expliquen que 

quan el seu aspecte físic delata la seva pertinença ètnica, són conscients que no han 

passat el procés de selecció per obtenir una determinada ocupació a causa dels 

estereotips que existeixen cap a les persones gitanes més que per la seva nacionalitat 

estrangera. Altres vegades, quan l'aspecte físic no mostra l'origen ètnic i s'obté el 
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treball, és probable que les persones gitanes no manifestin el seu origen per por de ser 

rebutjades i perdre el seu lloc de treball. 

Un altre obstacle que impedeix obtenir una ocupació formal és la situació d'inestabilitat 

en què es troben moltes persones gitanes immigrants. Així mateix, en el treball de 

camp realitzat s'ha observat que aquestes persones combinen ocupacions regulars 

amb altres tipus d'ocupacions puntuals informals, com ara la recollida de cartró i 

ferralla. En aquest sentit, si bé les persones entrevistades prefereixen tenir una feina i 

estar en una situació regular, buscaran alternatives per poder subsistir i alimentar a 

tota la seva família. Així mateix cal destacar que, al costat de la desmotivació 

generada per la situació desfavorida, apareixen també expectatives per aconseguir 

llocs de treball amb millors condicions i més qualificats, que recorda la importància de 

l'accés i obtenció de titulacions acadèmiques. Contràriament a la idea present en 

l'imaginari social, hi ha un rebuig per part de les persones entrevistades cap a la 

dependència que generen les prestacions socials. Per evitar caure en això es busquen 

vies per trencar amb aquest cercle viciós a través de l'accés al mercat laboral. Si no és 

possible d'una manera regularitzada, es busca aquesta independència en l'economia 

informal. 

El treball es consolida en aquest estudi com a element clau per al desenvolupament 

econòmic global i individual del col·lectiu gitano immigrant que no pot desvincular-se 

de la forta responsabilitat familiar. D'aquesta manera, mantenir una feina encara que 

sigui precari es converteix en una prioritat ja que molt sovint en depèn el suport de tota 

una família. De vegades, la precarietat laboral es dóna en més d'un membre de la 

família, consolidant, així, una situació de marginació col·lectiva. A més de la 

responsabilitat familiar, es destaca la solidaritat de les persones immigrants gitanes 

amb tot el col·lectiu. 

L'anàlisi sobre la participació social i política posa de manifest l'existència de bones 

relacions entre les persones gitanes immigrants i autòctones. Encara que no es tracti 

d'un element majoritari, sí que és una tendència que s'observa en el treball que estan 

duent a terme diverses associacions gitanes i, especialment, les dones gitanes. Així, 

s'identifiquen casos de relacions d'amistat i solidaritat molt positives entre dones 

gitanes de diferents procedències. Aquesta situació fomenta la participació de les 

dones gitanes immigrants (i del col·lectiu en general) en l'esfera pública a través 

d'associacions i altres entitats socials i amb això, la difusió entre altres persones 

gitanes. Encara que d'una banda el desconeixement i la manca de temps apareixen 

com a elements que dificulten la participació de la població gitana immigrant en el teixit 

associatiu, sí que existeix activitat participativa a través del moviment associatiu 

gitano. Destaquen com a elements afavoridors d'aquesta participació social el diàleg i 
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respecte que, a més de ser positius en si mateixos, intervenen en la resolució de 

conflictes i deriven, per exemple, en accions de mediació als barris i en altres àmbits. 

Diàleg i respecte es converteixen en importants eines per millorar les relacions i la 

convivència. 

La participació a través del gran nucli social que forma la família constitueix una forma 

de participar i d'interaccionar entre els seus membres. En la cultura gitana la família 

funciona com un eix articulador de la participació. Les persones gitanes, i en concret 

immigrants, creen noves xarxes socials de participació amb altres membres de la seva 

comunitat formades per persones amb grau de consanguinitat més o menys proper, 

sense que per això es difereixi en el comportament i suport mostrat. Identifiquem en 

aquest fet una nova forma de participació social on les relacions entre persones 

gitanes de diferents procedències, creen, sense ser-ho, un teixit familiar amb les 

relacions i accions que això comporta. 

Pel que fa la política és viscuda per algunes de les persones entrevistades com una 

cosa aliena a les seves circumstàncies. No obstant això, aquestes mateixes persones 

mostren interès per conèixer i accedir a la informació sobre associacions i altres 

entitats socials a través de les quals participar. D'altra banda, a mesura que 

augmenten el temps de residència al país d'acollida, les persones gitanes immigrants 

mostren un major interès, especialment per conèixer més sobre la situació del poble 

gitano en el seu nou context. Un altre element que ha de ser assenyalat és que s'ha 

detectat que hi ha un cert desconeixement entre la comunitat gitana immigrant sobre 

els drets als quals poden accedir, i sobre els mecanismes per fer-los complir. Així per 

exemple, s'han identificat situacions en relació a drets tan importants com el dret al 

vot, en els que hi ha persones que no saben com fer-ne ús. Aquest desconeixement o 

falta d'accés a la informació desactiva políticament i desanima les persones a exercir i 

reivindicar altres drets en l'esfera política. Hi ha també exemples de pràctiques 

polítiques transnacionals entre Romania i Espanya, en diferents ocasions els vincles 

existents abans del projecte migratori s'han mantingut i adaptat a la nova realitat, 

constituint una font de creació de xarxa entre la població gitana romanesa al país de 

destinació. 

Pel que fa els drets socials, el registre al padró permet l'accés a una sèrie de drets i 

serveis entre els quals destaquen principalment la sanitat i l'educació. Per facilitar el 

procés, accés i incorporació a aquests i altres drets socials bàsics, les persones 

gitanes immigrants entrevistades utilitzen els serveis socials com a pont per obtenir 

assessorament i en cap cas amb una finalitat abusiva. No obstant això, encara que a 

través dels serveis socials coneixen les prestacions socials a què poden optar, sovint 

no responen a les seves necessitats ni a la realitat amb què es troba una part del 
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col·lectiu gitano immigrant. De nou apareixen les xarxes socials de suport com a 

element clau. De la mateixa manera que passava en els altres àmbits estudiats pel 

projecte DROM-IN, aquestes estan formades, en part, per les famílies gitanes 

immigrants i incorporen a altres membres de la comunitat. L'assessorament que 

proporciona el teixit familiar respon millor que els serveis socials a les necessitats i a la 

realitat del col·lectiu. 

Relacionats amb els drets de la salut, l'en l'àmbit d'accés a la salut, la importància que 

les persones gitanes immigrants entrevistades donen a aquest aspecte sobretot en 

referència als fills i filles es reflecteix en el seguiment que fan amb ells per a la 

prevenció de malalties. El servei de pediatria és el més utilitzat per la població 

estudiada pel que fa a vacunes i visites periòdiques dels seus menors. Entre la 

població adulta, en canvi, les visites s‟acostumen a fer quan hi ha dolor o malaltia i per 

aquesta raó van directament als serveis d'urgències dels centres hospitalaris. 

És important destacar que el pas del temps influeix de manera positiva en fer un ús 

més preventiu dels serveis sanitaris per part de les persones gitanes immigrants. 

D'una banda, es té més i millor informació sobre l'accés als serveis de salut, i millora 

l'ús que es fa dels mateixos. El fet de conèixer la informació ha derivat en persones 

amb majors competències i fent ús dels seus drets com a pacients. D'altra banda, 

milloren també les condicions de salut de les persones gitanes immigrants. 

En aquesta síntesi dels resultats obtinguts, cal destacar tres últims àmbits derivats del 

treball de camp: el Romanó, la religió i el feminisme gitano. En primer lloc, respecte a 

la llengua, l'ús del Romanó s'ha perdut en una part de la comunitat gitana, 

especialment entre els gitanos autòctons. La lingüística ha estat una més de les 

diverses formes de persecució del Poble Gitano, fent que les persones gitanes hagin 

adoptat l'idioma de les societats de residència, havent preservat només algunes 

paraules del Romanó. Diferent a aquesta situació és la de la comunitat gitana 

romanesa, la qual una part ha mantingut l'ús de la llengua. Això suposa una important 

contribució lingüística i cultural per a la població gitana autòctona, així com per la resta 

de la societat espanyola. En relació a la religió, existeix molta diversitat entre les 

persones gitanes immigrants entrevistades. Es manifesten diverses pertinences 

religioses com l'ortodoxa i l'evangèlica, que els porten a crear espais de culte al país 

d'acollida, convertint-se així en punts de trobada de gran rellevància per a tota la 

comunitat. D'aquesta manera, el culte o un altre tipus de rituals religiosos en què 

participen persones gitanes immigrants es converteixen en espais de socialització per 

a aquest col·lectiu, amb un gran potencial per a la millora de les relacions socials entre 

els membres d'aquesta comunitat, especialment per a aquelles persones nouvingudes. 

Finalment, respecte al feminisme gitano, els relats de vida realitzats mostren 
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importants elements de solidaritat entre elles, tant amb autòctones i amb dones 

d'altres orígens ètnics i procedències. Destaca, així, el respecte i la tolerància que 

aquestes dones senten cap a dones que porten una vida i uns costums molt diferents. 

Aquest procés entre les dones incorpora un profund respecte per les eleccions 

personals de cadascuna que, al seu torn, fomenta el diàleg entre dones i la possibilitat 

de rebre ajuda en situacions personals difícils. El procés de canvi que ha iniciat la 

dona gitana, dins de la seva cultura i en la societat majoritària, li està permetent 

accedir cada vegada a més i més diversos espais socials. Les aportacions que les 

dones gitanes, i entre elles les gitanes immigrants, estan realitzant a la societat 

d'acollida tenen un gran potencial per a la renovació del moviment feminista. Des d'una 

perspectiva de la igualtat de les diferències pot convertir-lo en un moviment social més 

igualitari que incorpori la diversitat cultural que caracteritza les societats actuals.  

4. A tall de conclusió 

A partir de la síntesi dels resultats obtinguts, podem observar com la investigació 

apunta alguns aspectes que contribueixen a desmentir mites existents sobre la 

població gitana immigrant com també a il·luminar aspectes d'una realitat molt 

desconeguda. A través d'una aproximació metodològica comunicativa ha estat 

possible avançar en el coneixement existent, a partir d'una construcció de forma 

dialògica entre l'equip investigador i el col·lectiu investigat com també identificar 

aquells aspectes de la realitat que contribueixen a la superació de l'exclusió social i 

aquells que contribueixen a la seva reproducció. La importància de les xarxes socials, 

el reconeixement de la voluntat de superació de l'exclusió social, com també la 

creixent rellevància dels espais religiosos queden àmpliament plasmats en els 

resultats obtinguts. Alhora, el paper cada vegada més rellevant que juga la dona gitana 

i la seva xarxa específica no pot ser ignorat i requereix d'una mirada especial.  

Alhora, s'han apuntat alguns aspectes en què cal aprofundir. Aquest estudi ha servit 

per il·luminar una realitat desconeguda dins del territori del país de destinació. En 

futurs projectes, les pràctiques transnacionals i estratègies de mobilitat identificades 

requereixen un enfocament i una anàlisi específica, tenint en compte el context de 

recessió econòmica i els reiterats incidents de discriminació ètnica que prevalen en el 

continent europeu cap a aquesta població. 
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Resum 

En aquest treball s´analitza el procés d´incorporació d´estrangers extracomunitaris al 

dret al vot en les eleccions locals de maig de 2011 i s´analitzen les seues implicacions 

polítiques i els seus vincles amb els processos d´integració analitzant el cas particular 

del municipi de Gandia (València). 

Paraules clau: Estrangers, dret al vot, Gandia. 

1. Introducció 

Les eleccions locals celebrades el passat 22 de maig de 2011 marquen un punt 

d´inflexió pel que fa a la garantia dels drets electorals de les persones immigrades. 

Han estat les primeres en les que alguns nacionals d´estats no comunitaris (Bolívia, 

Xile, Colòmbia, Equador, Nova Zelanda, Paraguai i Perú) han pogut exercir el seu dret 

al vot. Aquest context ha suposat un espai idoni per a ĺ estudi dels efectes de la 

incorporació dels immigrants al col·lectiu de potencials votants, tot i considerant les 

estratègies posades en marxa pels partits polítics en aquest nou context, ĺ actitud dels 

immigrants front al reconeixement d´aquest dret i el paper que les seues associacions 

han jugat en aquest procés.  

Per tal d´estudiar aquest fenomen en tota la seua complexitat, s´ha seleccionat un 

municipi de grandària mitjana al País Valencià (Gandia) caracteritzat per ĺ alta 

presència d´immigrants (24,1% de la població, segons dades de ĺ INE a 1 de gener de 

201127), ĺ important desplegament de polítiques d´integració municipals 28 i ĺ existència 

d´un ample i dinàmic teixit associatiu immigrant29. Tres elements que fan de la ciutat 

un bon laboratori social per a ĺ estudi d´aquesta nova realitat.  

A la ciutat de Gandia, els nacionals dels estats no comunitaris amb els que s´ha 

ratificat el necessari tractat de reciprocitat sumen, a data 1 de gener de 2011, 3.508 

                                                   
26

 Aquest treball s´ha desenvolupat en el marc del Projecte del Pla Nacional de R+D+I DER 
2009/10869 “Inmigración, integración y políticas públicas: garantías de los derechos y su 
evaluación”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (actual Ministeri d´Economia i 
Competitivitat) i forma part de les principals conclusions de la tesi doctoral del seu autor (“La 
immigració a Gandia: integració, associacionisme i polítiques públiques”, dirigida per la 
professora Josepa Cucó i defensada al mes de desembre de 2012).  
27

 Malgrat que les darreres dades disponible en el moment de redacció d´aquest text són les 
referides a 1 de gener de 2012, s´utilitzen com a referència les dades a 1 de gener de 2011, 
donat que el fenomen que s´analitza s´enquadra en el mes de maig de 2011. A 1 de gener de 
2012, la població estrangera a la ciutat havia descendit, tímidament, i es situava en un 24%.   
28

 Veure Mora (2012).  
29

 Veure Mora (2013).  
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persones30, encara que no tots ells hagen residit cinc anys de manera legal i 

continuada a ĺ Estat espanyol, requisit indispensable per al reconeixement del dret al 

vot. A més, i per segona vegada (ja ho van fer a les eleccions locals de ĺ any 2007), 

romanesos i búlgars, amb independència del temps de residència, han pogut exercir el 

seu dret al vot en aquestes eleccions. Ambdós nacionalitats sumen 6.332 efectius a la 

ciutat (sobre un total de 78704). Aquestes primeres xifres il·lustren la importància, en 

termes quantitatius, d´un fenomen complex que ha estat estudiat amb la intenció de 

comprovar com, en aquest escenari privilegiat d´acció política, s´ha articulat la 

incorporació dels nous votants i quin ha estat el discurs polític al voltant de la 

immigració i la integració en el context electoral. En relació amb aquest objectiu 

d´investigació s´ha plantejat una hipòtesi central que enuncia que aquest 

reconeixement del dret al vot provoca una clara presa en consideració dels immigrants 

per part dels partits polítics que posen en marxa estratègies específiques per tal de 

captar el vot dels nous votants estrangers i eviten emetre discursos negatius sobre 

ells.  

La metodologia que s´ha seguit ha estat fonamentalment qualitativa. S´ha entrevistat 

als diferents responsables polítics que han estat al capdavant de les polítiques 

d´integració a la ciutat en el període comprés entre 2005 i 2011, als tècnics municipals 

que s´han encarregat d´implementar aquestes polítiques i als líders de totes les 

associacions d´immigrants a la ciutat. S´han analitzat, a més, els programes electorals 

de les diferents formacions polítiques, així com diferents actes electorals (fent servir 

ĺ observació i ĺ anàlisi documental) i s´ha fet un exhaustiu seguiment de premsa i dels 

espais que en les xarxes socials (Facebook) tenien els principals partits polítics de la 

ciutat. També s´ha fet servir ĺ anàlisi de dades quantitatives de caràcter secundari, 

procedents dels cens electoral, per tal de calibrar el nivell de participació dels 

estrangers en els comicis estudiats.  

2. Els drets de participació política de les persones immigrades i l´accés a la 

ciutadania 

La integració s´ha entès, en aquesta investigació, com un procés que ha de construir-

se des de la igualtat de drets, que implica a tots els convivents, i en el que juguen un 

paper important les possibilitats de participació social i política dels nouvinguts per tal 

d´incorporar-se de manera activa a la societat. Però, per a que la participació puga 

donar-se, primer ha de garantir-se el reconeixement dels drets que la fan possible, 

alguns dels quals no estan reconeguts per a pràcticament cap estranger 

                                                   
30

 S´inclouen en aquest càlcul les persones estrangeres empadronades que són nacionals 
d´Equador, Colòmbia, Xile, Paraguai, Perú i Bolívia (no als nacionals de Nova Zelanda ni de 
Noruega).  
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extracomunitari. La garantia plena dels drets polítics és una condició necessària per tal 

de garantir la igualtat (de Lucas, 2008) sobre la que construir la integració des de la 

participació. Des d´una perspectiva ampla, i seguint el plantejament de Javier de Lucas 

et al. (2008: 40), els drets de participació englobarien els següents drets: dret de 

sufragi actiu i passiu i accés als càrrecs públics; drets d´associació, manifestació, 

reunió, petició, afiliació a partits polítics, lliure sindicació, vaga i llibertat d´expressió; 

facultats d´intervenció en òrgans, fòrums, consells consultius i altres dispositius de 

participació i consulta. Segons aquesta conceptualització, el dret de sufragi no esgota 

el camp dels drets de participació política, tot i que els drets a elegir i ser elegit en un 

procés democràtic es troben en la base dels drets polítics i constitueixen un dels 

reclams més importants a ĺ àmbit de la garantia dels drets de participació de les 

persones immigrades.  

A ĺ Estat espanyol, el dret de sufragi sols es garanteix als estrangers comunitaris (que 

poden votar i ser votats a les eleccions locals i europees) i no als extracomunitaris, 

llevat d´aquells que són nacionals de països amb els quals Espanya té signat i ratificat 

un tractat de reciprocitat31. L´exercici d´altres importants drets de participació, com ara 

els de reunió, associació, manifestació, vaga i sindicació va estar reconegut, als 

darrers anys, sols per als estrangers amb permisos de residència en vigor, aspecte 

que va estar modificat en la LO 2/200932.   

L´accés a la condició jurídic-política de ciutadania és imprescindible per tal de veure 

garantits tots els drets de participació política i marca una barrera, amb importants 

implicacions socials, entre els “nosaltres de ple dret” i els “altres de no ple dret”. S´obri 

així la dialèctica entre ĺ universalisme dels drets i el particularisme de la pertinença 

(Mezzadra, 2005: 95). Sols pertany el nacional, mentre que ĺ estranger resta fora de la 
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 La Constitució Espanyola a l´article 13.2 estableix que els estrangers extracomunitaris sols 
tindran reconegut el dret de sufragi a les eleccions municipals quan s´haja ratificat un tractat de 
reciprocitat amb els seus països d´origen. Fins a les eleccions locals de 2007, sols s´havia 
signat un amb Noruega (en vigor des de 1990). El Govern de l´Estat espanyol va iniciar una 
ofensiva diplomàtica a l´agost de 2008 per tal de negociar acords bilaterals amb una quinzena 
de països que sí permeten votar als espanyols residents. Finalment, van ser vuit els acords 
signats a temps per tal que els ciutadans dels països signants (Bolívia, Xile, Colòmbia, 
Equador, Noruega, Nova Zelanda, Paraguai i Perú) pogueren exercir el dret de sufragi a les 
darreres eleccions de maig de 2011 si havien residit al menys cinc anys de manera legal (tres 
en el cas de Noruega) al territori de l´Estat. El criteri de reciprocitat com a condició per a 
reconèixer el dret al vot als estrangers extracomunitaris ha suscitat moltes crítiques, entre les 
quals es poden destacar les exposades per Solanes (2008) o Ceriani (2009). Aquests autors, i 
altres com ara Cachón (2010), Moya (2011) o Aja i Díez (2005), han defensat la necessitat 
d´una reforma de la Constitució Espanyola que conduïsca a l´eliminació del requisit de 
reciprocitat.  
32

 Llei Orgànica 2/2009, d´11 de desembre, de reforma de la Llei Orgànica 4/2000 sobre drets i 
llibertats dels estrangers a Espanya i la seua integració social, BOE núm. 299, de 12 de 
desembre de 2009.  
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comunitat política33 al temps que, paradoxalment, és interpel·lat per a que s´integre a 

la societat que ĺ acull34. Els estrangers han de complir amb les normes i les lleis que 

emanen d´un poder en la tria del qual ells no han participat, limitant-se així 

seriosament la democràcia i el sentit de pertinença dels no nacionals. D´aquesta 

forma, la ciutadania esdevé la “gàbia de ferro” per a la integració dels immigrants (de 

Lucas, 2004) i es converteix en un element al servei dels processos d´exclusió, sota la 

suposició de legitimitat del criteri de preferència nacional i ĺ extensió del “mite del 

creditor”, segons el qual “els autòctons, els que arribaren primer, es creuen que 

posseeixen drets i accions fundacionals” i que “tots els que venen darrere sols tenen 

obligacions” (García Roca, 2010: 58).  

De Lucas (2009) i altres autors han emprat el concepte de “ciutadania local” per tal de 

fer referència a la necessitat peremptòria de facilitar als estrangers ĺ accés als drets 

polítics complets al menys en ĺ àmbit local, que és en el que es donen les dinàmiques 

d´integració quotidianes35. Per al procés d´inserció urbana, la negació als estrangers 

extracomunitaris del dret de sufragi a nivell municipal suposa un problema amb tres 

dimensions (Torres, 2006: 108-109): la pragmàtica (la veu dels immigrants no és 

considerada pel poder institucional i es dificulta la “negociació” i “adaptació” mútua 

entre els veïns); la normativa (la negació dels drets polítics als veïns immigrants 

residents contradiu els valors bàsics de la democràcia); i la simbòlica (els immigrants 

són construïts com a ciutadans de segona).  

Si bé és cert que la condició de ciutadania no garanteix per si mateixa la integració, la 

impossibilitat d´accés a la mateixa sí que evidencia una exclusió clara que bloqueja les 

vies d´integració (Velasco, 2009: 366). Sols en la mesura en la què les persones 
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 Les dificultats per a obtindre l´estatut de ciutadania, mitjançant la nacionalització, són 
especialment importants a l´Estat espanyol. L´Índex de Polítiques d´Integració dels Immigrants, 
en la seua tercera edició (Huddleston et al., 2011), situa a Espanya com l´Estat que conta amb 
la pitjor via d´obtenció de la ciutadania d´entre els principals països d´immigració europeus. Per 
la seua part, la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (2011: 39) ha recomanat, 
en el seu quart informe sobre Espanya, una flexibilització dels criteris per a reconèixer la 
nacionalitat als estrangers. 
34

 Aquesta paradoxa és especialment visible en contextos en els quals es promulga, per una 
banda, la necessitat d´aprenentatge dels valors democràtics per part dels immigrants mentre 
que, al mateix temps, es defensa, explícita o implícitament, la negació del més bàsic dels drets 
en democràcia, el dret al vot.  
35

 En aquesta línia, la Comissió Europea contra el Racisme i la Intolerància (2011: 39), ha instat 
a les autoritats estatals a tindre present que “en moltes ciutats espanyoles hi ha una elevada 
proporció de residents estrangers que participen activament en la vida i la prosperitat de la 
comunitat local i que deurien poder contribuir al procés de presa de decisions a nivell local 
sobre qüestions que els concerneixen”. Per altra banda, el Conveni sobre la participació dels 
estrangers en la vida pública a nivell local, aprovat a Estrasburg el 5 de febrer de 1992, 
reconeix el compromís dels Estats d´atorgar a tots els estrangers residents el dret al sufragi 
actiu i passiu en les eleccions locals, sempre que complisquen els mateixos requisits legals que 
s´apliquen als nacionals i que hagen residit en l´Estat al menys durant els cinc anys anteriors 
als comicis.  
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estrangeres extracomunitàries puguen, amb el seu vot, influir en el resultat de les 

eleccions, seran reconegudes per les forces polítiques. El disseny dels programes 

electorals i de govern, així com les actituds i els comportaments polítics, es veurien 

influenciats pels interessos dels immigrants si aquests pogueren exercir el dret al vot 

(Solanes, 2006: 28). De fet, en alguns conflictes que han tingut lloc a les ciutats i en 

els que els interessos d´autòctons i estrangers han entrat en col·lisió, els polítics han 

tendit a satisfer els interessos dels primers, donat que són els que tenen reconegut el 

dret de sufragi (Aja i Díez, 2005: 20).  

El fet que la ciutadania s´equipare amb la nacionalitat implica supeditar els drets dels 

individus als del ciutadà, la qual cosa xoca frontalment amb ĺ extensió de la cultura 

dels drets humans (Velasco, 2009). És per això que proliferen les veus que reclamen 

una ampliació de la ciutadania que incorpore als estrangers al catàleg de drets 

reconeguts als ciutadans36. I en alguns Estats occidentals es creen figures 

“intermèdies” entre ĺ estatut d´estranger i el de ciutadà que permeten que els no 

nacionals gaudisquen d´una sèrie de drets sobre la base de la seua residència legal i 

permanent en un país (Mezzadra, 2005: 106). La concessió gradual de drets, que no 

es completa fins que es produeix la naturalització, configura un terreny propici a 

ĺ exclusió, conforme explica Bauman (2005b: 167-168):  “Abans que els nouvinguts, 

que aspiren a un lloc social, tinguen accés (en cas de donar-li-ho, a eixe nou guarda-

robes on estan ubicats els ornaments apropiats i necessaris per a eixe lloc, deuen ser 

desvestits (no sols metafòrica, sinó literalment) de tots els aparells de la seua anterior 

condició. Deuen restar durant un temps en estat de “nuesa social” i romandre en 

quarentena en un no-lloc, “entre i en el mig” (...). Un purgatori intermedi en “cap lloc” 

(...) separa a la seua vegada als nouvinguts del seu nou espai de pertinença. D´ésser 

concedida, la inclusió deu estar precedida d´una exclusió radical”. 

La configuració restrictiva de la ciutadania a les societats europees, i la negació de 

certs drets als no ciutadans es justifica, explícita o implícitament, en relació a aquella 

idea segons la qual les societats de recepció haurien de protegir les seues identitats 
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 Tot i això, s´ha de tindre present que, com assenyala Arango (2006a), el ple reconeixement 
de drets per sí mateix no garanteix la ciutadania substantiva, entesa no en el sentit clàssic, com 
equiparable a l´estatut de nacionalitat, sinó com la plena dotació de drets que correspon a les 
persones a les societats democràtiques contemporànies. Aquesta ciutadania “no pot limitar-se 
a la possessió de drets, sinó estendre´s també a la possessió de les condicions necessàries 
per a poder fer efectius eixos drets, per a que no resulten desvirtuats o anul·lats por greus 
situacions de desavantatge o altres handicaps per pràctiques informals com la discriminació i el 
racisme, o per alguna de las circumstàncies que condueixen a l´exclusió social” (Arango, 
2006a: 125). El principi de ciutadania exigeix, doncs, la superació de desavantatges de partida i 
aquesta tasca necessita del concurs dels poders públics, però també de la cultura cívica de la 
societat (Arango, 2006b).  
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nacionals i la seua sobirania de ĺ “amenaça immigrant”37. Una idea que obvia que les 

societats actuals són espais d´intercanvis permanents, dins d´un procés de 

globalització accelerada, i que les identitats ni són úniques ni estàtiques ni originàries, 

sinó que es configuren a partir de múltiples pertinences, són canviants i es troben 

influenciades per tots els intercanvis i experiències que van donant-se en el decurs de 

la vida (Maalouf, 2001). El blindatge de la ciutadania sota el criteri de preservació de la 

identitat nacional, oblida que els nacionals no són tampoc culturalment homogenis, 

que no existeix una “homogeneïtat com a “fet original”, i que el preu que s´ha de pagar 

per eixe ideal és la desaparició de la llibertat, la criminalització de la dissidència, de 

ĺ heterodòxia, de la pluralitat, la negació de la diferència, tant a dintre del grup com 

front a altres grups que no poden ser vistos més que en la clau de la dialèctica 

amic/enemic” (de Lucas, 2001: 66).  

En qualsevol cas, i com manté Martiniello (2006: 88), és ĺ estructura d´oportunitat 

política de les societats de recepció, que resulta dels mecanismes d´inclusió i exclusió 

desenvolupats pels Estats (de residència i d´origen) i els seus sistemes polítics, la que 

determina les formes de participació que es donen entre la població immigrant. Aquest 

autor enumera altres importants variables que poden condicionar el tipus i qualitat de 

la participació de les persones immigrants i els seus descendents. Entre elles, poden 

destacar-se les idees polítiques i els valors dels immigrants, les seues experiències 

polítiques prèvies, el seu desig de romandre o no en el país de residència, el sentiment 

de pertinença a la societat d´acollida o a la d´origen, el coneixement que tenen del 

sistema polític i de les institucions del país receptor, i el capital social i la intensitat de 

les xarxes associatives. Aquestes variables es combinen amb altres que usualment 

determinen el comportament polític, com ara el nivell de formació, les habilitats 

lingüístiques, el status socioeconòmic, el gènere o ĺ edat. I tots aquests elements 

operen en un context de desigualtat estructural que ofereix a uns subjectes més 

possibilitats de participar que a altres en funció del lloc que ocupen en ĺ escala social. 

Aquests elements poden explicar també la intensitat variable d´ús del dret al vot en els 

diferents col·lectius que veuen garantit aquest dret, com es veurà més endavant per al 

cas concret del municipi de Gandia.  

3. El discurs polític sobre la immigració i la integració en el context de la 

campanya electoral al municipi de Gandia 

Les circumstàncies s´han imposat i ĺ extensió del dret al vot als estrangers en el marc 

de les eleccions municipals és ja avui una realitat. Si bé fa alguns anys no tots els 
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 Hem analitzat amb profusió aquesta qüestió en Mora (2010), posant èmfasi en els 
mecanismes sobre els que se sustenta eixa configuració excloent de la ciutadania a l´Estat 
espanyol.  
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partits polítics majoritaris mostraven el seu acord amb ĺ extensió d´aquest dret, avui, 

que ja s´ha convertit en una realitat imparable, tots els grans partits recolzen aquesta 

iniciativa i la defensen públicament38. Així ha estat també a la ciutat de Gandia, on tots 

els grups amb representació municipal han tancat files (encara que amb certs matisos 

diferencials) en la defensa del dret de sufragi per a les persones estrangeres residents. 

El primer acte analitzat en el context del procés electoral va estar una taula de debat 

polític específicament orientada a la qüestió de la immigració, la integració i el dret al 

vot a la ciutat39. Es tracta de la primera expressió explícita dels posicionaments de 

partida de cadascun dels partits polítics. En ella, s´aprecia una clara sintonia en el 

discurs de totes les forces polítiques que, a excepció del Partit Popular, manifesten 

una actitud positiva envers la immigració, fonamentada en les aportacions que els 

immigrants han fet a la ciutat en termes econòmics, demogràfics i culturals. El Partit 

Popular, per la seua banda, identifica a la immigració amb tota una sèrie de 

problemes40 derivats de ĺ entrada massiva i incontrolada, tot i reproduint el lema, ja 

utilitzat per alts càrrecs del partit a nivell estatal o autonòmic, del “no cabemos todos”41 

i criticant, de manera insistent, la regularització duta a terme pel Govern d´Espanya a 

ĺ any 2005. Es tracta d´un discurs que connecta amb el que ha estat la tònica general 

del discurs sobre immigració d´aquest partit en altres convocatòries electorals estatals 

i autonòmiques (especialment a les eleccions catalanes de novembre de 2010) i que 

pot generar reaccions de rebuig envers els immigrants per part d´una població 

autòctona atemorida front la invasió dels “altres” en un moment en el que els recursos 

són escassos.  
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 En aquest sentit, va ser significativa l´adopció per unanimitat a l´any 2006 de la Proposició no 
de Llei sobre reconeixement del dret de sufragi actiu i passiu dels ciutadans estrangers a 
Espanya (BOCG Congrés dels Diputats, sèrie D, núm. 327, de 3 de febrer de 2006). Aquest fet 
no necessàriament anuncia un desig real de garantir un dret que es defensa amb convicció i 
que pot facilitar la integració de la població immigrada, sinó que podria ser fruit, en alguns 
casos, d´un interès calculat pels partits polítics, conforme han plantejat, entre altres, Ortega i 
Heredia (2008).  
39

 Taula redona: “Ciutadania i participació. Importància de l´exercici del dret al vot i polítiques 
migratòries”, organitzada per l´Associació Intercultural Midrashic i desenvolupada a la Casa del 
Marqués González de Quirós de Gandia, el 16 de febrer de 2011. Participaven portaveus de 
tots els partits que en aquell moment tenien representació municipal (Partit Socialista, Partit 
Popular, Plataforma de Gandia i Bloc-Iniciativa-Verds) 
40

 Aquesta configuració de la immigració no comunitària com a problema ha estat estudiada, 
entre altres, per Santamaría (2002) qui assenyala com l´immigrant és configurat com a una 
“categoria social perillosa” amb la que s´associen carències i desviacions, i com  aquest mode 
de descripció de l´immigrant acaba per “(re)presentar l´anomenada “immigració” com a un 
problema tant de control dels accessos i permanències com d´inserció en la societat 
d´instal·lació” (Santamaría, 2002: 131-132).  
41

 Veure, com a il·lustració, les declaracions del candidat del Partit Popular Mariano Rajoy en la 
campanya electoral de l´any 2008, “No pueden entrar todos. No cabemos”, El País, 28 de 
febrer de 2008, http://bit.ly/13IXliI o les efectuades per Alicia Sánchez Camacho, candidata 
d´aquest partit a les darreres eleccions catalanes, “Aquí no cabemos todos”, El País, 12 de 
febrer de 2011, http://bit.ly/10qYJAg.   

http://bit.ly/13IXliI
http://bit.ly/10qYJAg
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La garantia dels drets com a via d´integració és un aspecte que apareix de manera 

reiterada en totes les intervencions dels portaveus polítics. S´afirma que la igualtat de 

drets i d´obligacions és fonamental per garantir la integració. I en la major part dels 

discursos es ressalta la importància de lluitar políticament contra ĺ exclusió dels 

immigrants. El candidat del Partit Popular, però, reconeix aquesta igualtat de drets sols 

per a aquelles persones que hi resideixen legalment (“Usted tiene para mí el mismo 

derecho, porque tiene todos los papeles en regla, que tengo yo”) i sembla considerar 

un problema ĺ exclusió social sols quan aquesta afecta a les persones que es troben 

en situació administrativa irregular (“Entendemos al inmigrante legal como uno más en 

la ciudad”). Es tracta d´un posicionament que es veurà confirmat mesos més tard 

quan, ja al govern de la ciutat, aquest partit aplique mesures encaminades a la negació 

del dret a empadronar-se per als immigrants en situació administrativa irregular i acabe 

afirmant, en boca del regidor de Seguretat Ciutadana, que “aquellas personas que no 

están legal en España no tienen por qué tener ningún tipo de derecho”42.  

El conjunt dels representants polítics plantegen la integració com a finalitat última de 

les polítiques públiques en matèria d´immigració i convivència. Ho fan, amb matisos, 

en relació a la garantia de drets, però també en relació a la cultura com a eix central 

del procés d´integració. D´alguna manera, tots els partits manifesten la seua convicció 

de que el procés d´integració ha de construir-se des del respecte per ĺ altre, té caràcter 

bidireccional i implica tant a la població forana com a ĺ autòctona. Alguns incorporen, a 

eixa necessitat de respecte per “ĺ altre”, la importància de ĺ intercanvi entre subjectes 

amb adscripcions culturals diferents, acostant-se així als plantejaments propis del 

model d´integració intercultural que contempla la interacció positiva com a element 

central sobre el que construir la integració (Giménez, 2003).   

Aquest posicionament majoritàriament positiu envers la immigració i les seues 

repercussions en la ciutat es trasllada, mesos més tard, als programes electorals de 

les principals forces polítiques43. Tots ells incorporen, tot i que amb intensitat diferent, 

propostes en matèria d´integració i gestió de la diversitat i es posicionen favorables a 

la configuració de la ciutat com un territori d´acollida. Fins i tot partits que en altres 
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 Declaracions de Javier Reig, regidor de Seguretat Ciutadana de l´Ajuntament de Gandia, a 
l´edició del 7 de maig de 2012 del programa “L´informatiu de la Comunitat Valenciana” de 
Televisió Espanyola, http://bit.ly/16q5rKS.   
43

 En aquest nou context electoral surt també un partit polític conformat majoritàriament per 
immigrants (alguns d´ells membres anteriors de la directiva de l´Associació Cultural Companys 
de l´Uruguai de Gandia) que és vist inicialment com un intent d´aglutinar el vot ètnic però que, 
gairebé no tindrà presència en la campanya electoral i acabarà recaptant tan sols 98 vots. 
Entre les associacions d´immigrants és majoritari un posicionament contrari envers l´estratègia 
posada en marxa per aquest partit, doncs es considera que els immigrants no han de crear 
partits polítics específics sinó, en tot cas, participar en aquells en els que participa la població 
autòctona.  

http://bit.ly/16q5rKS
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municipis s´han mostrat obertament contraris a la immigració (quan no als immigrants), 

com ara el Partit Popular, destaquen ací els beneficis econòmics que aquests han 

aportat a la ciutat i la importància que les migracions tenen tant per al 

desenvolupament dels països d´origen com dels d´acollida44. Malgrat el fet que la 

immigració ha estat objecte reiterat d´enfrontament polític en altres municipis, els 

programes electorals de les diferents formacions no presenten diferències substantives 

entre ells i venen a ser un reflex més del consens polític que en aquesta matèria ha 

imperat a la ciutat. 

En analitzar la campanya electoral, el primer fet a destacar és com la immigració es 

troba absent de tot el debat polític. Es tracta d´un tema que cap dels partits esmenta, 

que gairebé no té cap presència als mitjans de comunicació i que sols es tracta de 

manera residual en algun dels debats electorals desenvolupats a les ràdios locals. 

Aquesta realitat contrasta amb el fet, analitzat més endavant, que els dos partits 

majoritaris dediquen importants esforços a acostar-se als immigrants a través de les 

seues associacions, uns esforços als que no se´ls donarà cap difusió fora dels 

col·lectius d´immigrants. Un dels màxims responsables polítics a la ciutat, entrevistat 

en el marc d´aquesta investigació, apuntarà al fet que cap de les dues forces 

majoritàries tenien res a guanyar parlant de la immigració i sí algunes coses a perdre 

(les bases més proletàries s´allunyen de ĺ esquerra quan perceben que aquesta 

defensa als immigrants i els missatges contra la immigració fan que la dreta 

“s´extreme” i espante el vot de centre45).  
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 Front a eixe plantejament inicial que presentava la immigració com a un problema en la taula 
de debat abans referida, el programa electoral d´aquesta formació presenta una visió positiva 
de la immigració, discurs que contrasta amb el recollit en altres programes del partit. Si es pren 
com a referència Catalunya, on el Partit Popular fa un discurs especialment dur contra la 
immigració, es pot atendre, per exemple, al fet que al municipi de Rubí (amb una població total 
semblant a la de Gandia, 73.979 habitants a 1 de gener de 2011, però amb un 13,3% de 
població estrangera front al 24,1% de Gandia) haja utilitzat, entre els quatre lemes de 
campanya, el de “Reacciona: primer els de casa” (veure “El PP comparte en Rubí lema con la 
xenófoba Plataforma per Catalunya”, elmundo.es, 16 de maig de 2011, http://mun.do/kiCUBw) i 
haja proposat mesures de discriminació positiva a favor dels rubinencs en l´apartat del 
programa dedicat a les ajudes municipals. 
45

 L´espai polític propi d´una extrema dreta que aviva l´odi contra l´estranger ha anat creixent 
arreu d´Europa, alimentat per la identificació de la immigració amb una amenaça per a la 
cultura i els recursos públics de les societats de recepció i per la caracterització dels immigrants 
com a culturalment endarrerits (Hernández-Carr, 2011: 146-147). A l´Estat espanyol aquest 
espai polític ha estat ocupat en alguns pocs municipis per España 2000 o, en el cas de 
Catalunya, per Plataforma per Catalunya però, en altres casos, ha estat el propi Partit Popular 
el que ha tractar d´atraure´s el vot xenòfob. En el cas de Gandia, resulta especialment 
significatiu que, malgrat el creixement de la xenofòbia que relaten vàries de les persones que 
han participat en aquest estudi, el Partit Popular no ocupe aquest espai i el partit polític que 
podria haver explotat aquesta cantera de vots arrelats en la xenofòbia, Espanya 2000, sols 
aconseguisca al 2011 411 vots (l´1,1% del total), reduint, fins i tot, el suport que va rebre a les 
eleccions de 2007 (446 vots) on el context de crisi encara no era palès.  

http://mun.do/kiCUBw
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4. Estratègies polítiques en context electoral: la revaloració interessada dels 

immigrants  

Les associacions d´immigrants entren de nou en ĺ agenda política local uns mesos 

abans de la convocatòria de les eleccions municipals de 2011, quan es crea un 

regidoria46 que, entre altres assumptes, torna a oferir un lloc central a la qüestió de la 

integració dels nouvinguts47. El seu regidor explicava que la creació d´aquest 

instrument responia a la necessitat de restablir el contacte perdut amb les 

associacions. Es pretenia així que aquestes tornaren a tindre un interlocutor polític a 

ĺ Ajuntament i que açò servira per a poder captar les inquietuds dels col·lectius 

immigrants. I s´afirma, obertament, que es tracta més bé d´una estratègia política. La 

creació d´aquesta regidoria és ĺ expressió més clara de com el reconeixement del dret 

al vot visibilitza als immigrants i obliga als partits polítics a prendre´ls en consideració. 

De fet, durant els mesos previs a les eleccions, els diferents partits polítics estableixen 

contactes amb les associacions d´immigrants amb la intenció de traslladar-los les 

seues propostes i, en definitiva, guanyar el seu favor. A més d´aquestes reunions, amb 

marcat caràcter electoralista, s´incrementa la participació dels diferents dirigents 

polítics en els actes convocats per les associacions. El partit llavors en el govern és el 

que més esforços dedica, amb diferència, a atraure´s el vot immigrant i diverses 

associacions aprofiten també aquestes sinèrgies per a guanyar protagonisme i 

visibilitat. Es mostra així, de nou, com les associacions d´immigrants són els únics 

interlocutors possibles quan els poders públics o els partits polítics volen comunicar-se 

amb els immigrants.  

Els contactes que es produeixen entre les associacions i els diferents partits donen 

lloc, també, a algunes controvèrsies que generen, en ocasions, enfrontaments entre 

associacions o entre aquestes i els partits polítics48. Però, malgrat els efectes negatius 

d´aquest joc d´utilització mútua i recerca de poder que es dona en el context electoral, 

                                                   
46

 Regidoria de Seguretat, Mobilitat i Integració. Des d´aquesta regidoria es posa en marxa, 
amb la col·laboració d´alguns sindicats i organitzacions d´immigrants, una campanya de difusió 
del dret al vot. Tots els partits majoritaris, d´alguna manera, animen als immigrants a exercir 
aquest dret, donat que afirmen considerar positiva per a la democràcia la incorporació 
d´aquests votants. També refereixen en alguns casos, però, un interès purament instrumental 
per tal d´atraure nous vots per als seus projectes polítics.  
47

 Les polítiques d´integració a la ciutat van rebre un important impuls amb la creació d´una 
regidoria específica de cooperació i integració que va estar en funcionament entre els anys 
2005 i 2009 i va permetre articular una resposta política de primer ordre al repte de la integració 
(Mora, 2012).  
48

 Alguns d´aquests enfrontaments han vingut motivats pel fet que, aparentment, els presidents 
d´algunes associacions hagen aprofitat el context d´interès polític per tal d´obtenir beneficis 
personals. Una de les principals associacions de la ciutat, d´un dels col·lectius amb major 
nombre de potencials votants, és acusada per alguns agents d´haver fet el joc al Partit Popular. 
La seua presidenta és contractada per l´Ajuntament quan aquest partit arriba al poder, el que 
podria tractar-se d´un exemple més de la cooptació que afecta al món de les associacions 
d´immigrants i que hem estudiat en altres treballs (Mora, 2011).   
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pot afirmar-se que el reconeixement públic que les associacions experimenten en 

aquest període els dona força i els anima a continuar amb la seua feina. Elles juguen, 

a més, un paper central pel que fa a la promoció de ĺ exercici del dret al vot entre els 

seus nacionals i es comprometen ràpidament amb una causa que entenen com a 

central per a la bona conducció dels processos d´integració.  

Front a la possibilitat, albirada per alguns durant els mesos previs a les eleccions, de 

que els partits polítics incorporaren als seus programes mesures adreçades als 

immigrants o dirigiren explícitament part de la campanya a ells, ĺ acostament a aquesta 

població es fa sols des de darrere del teló. Es tracta d´un treball de proximitat, 

vehiculat a través de les associacions, que resta invisible per a la resta de la població. 

De fet, les qüestions relacionades amb la integració ocupen, com ja ha estat vist, un 

lloc secundari als programes electorals i no apareixen, gairebé mai, al debat electoral. 

Es combina així la necessitat d´aproximar-se als immigrants (mitjançant missatges 

positius adreçats a ells) amb la de no traslladar a la ciutadania la idea de que es 

treballa per promoure la integració (donat que aquest missatge “resta vots”). 

Probablement, el fet que el discurs negatiu envers els immigrants estiga absent de la 

campanya electoral té més a veure amb un càlcul electoral que no amb un 

posicionament generalitzat favorable a la integració i la igualtat de drets. De fet, en 

algun dels actes ací analitzats s´ha apreciat un clar rebuig envers els immigrants 

“sense papers” per part del Partit Popular, però aquest rebuig no va estar traslladat ni 

al programa electoral ni al discurs de campanya d´aquest partit.  

En qualsevol cas, el consens polític al voltant dels efectes positius que aporta la 

immigració a la ciutat és prou elevat, no sols durant el període electoral sinó durant tot 

el període ací analitzat. La immigració no ha estat en Gandia, tampoc en aquestes 

darreres eleccions, un arma de confrontació política i aquest fet ha impedit polemitzar 

des de la demagògia i avivar institucionalment la xenofòbia, com sí ha passat en altres 

municipis de ĺ Estat amb elevada presència d´immigrants. 

La incidència positiva del reconeixement del dret al vot a una part dels estrangers 

extracomunitaris residents a la ciutat és clara. No sols perquè aquests puguen 

vincular-se a la comunitat en la que resideixen triant als seus representants, sinó 

perquè configurant-se com a potencials electors, desperten ĺ interès de la classe 

política. L´anàlisi de la situació viscuda a Gandia és una mostra més de com ĺ accés al 

dret al vot no és solament una qüestió formal, sinó també simbòlica. Implica que el 

subjecte no serà sols objecte de la política sinó que hi serà també, tot i que siga 

mínimament, subjecte de la mateixa. L´estratègia d´utilitzar als immigrants com a caps 

de turc, presentant-los com els culpables dels mals de la societat, no resulta tan 
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rentable quan aquests són una part important de la població i poden exercir el dret al 

vot.   

A ĺ inici d´aquest treball, quan ĺ escenari de les eleccions locals encara no havia pres 

forma, es van formular moltes preguntes relacionades amb allò que cabia esperar d´un 

procés marcat per eixa incorporació de nous votants estrangers. La intuïció, forjada 

també en converses amb diversos informants, va conduir a ĺ elaboració de la hipòtesi 

que afirmava que, efectivament, els partits polítics posarien en marxa estratègies 

clares de captació d´aquest nou vot i tindrien present a un col·lectiu que, fins a eixe 

moment, era possible menysprear sense cap cost electoral. La incursió que s´ha fet 

dins dels procés electoral ha confirmat aquella intuïció i ha permès observar com, en 

un context concret com el de la ciutat de Gandia, els immigrants són més reconeguts 

en la mesura en la que accedeixen als seus drets polítics i la seua capacitat 

d´incidència social i política s´incrementa.  

5. La participació electoral dels immigrants: un anàlisi per col·lectius. 

Per tal d´estudiar ĺ impacte final que, en termes quantitatius, ha tingut el vot estranger 

a la ciutat, sols es poden emprar les dades relatives al cens electoral perquè no hi ha 

dades disponibles sobre els estrangers que van votar, però sí sobre els que es van 

inscriure. Amb la finalitat de realitzar una radiografia aproximada de les principals 

característiques d´aquest cens d´electors estrangers, s´han analitzat les dades 

disponibles a ĺ INE sobre el número d´electors. També s´ha realitzat un anàlisi per 

nacionalitats, emprant dades de ĺ INE que no han estat publicades però que han estat 

sol·licitades i facilitades expressament per a aquesta investigació. Si bé el fet 

d´inscriure´s al cens no implica necessàriament que després s´exercite el dret és 

previsible que aquell que fa tots els tràmits per a inscriure´s siga perquè ha pres la 

decisió ferma de votar. I aquesta previsió es pot suposar més certa en el cas dels 

extracomunitaris, que han hagut tots d´inscriure´s per primer cop.   

Malgrat les dificultats referides anteriorment, la principal característica del procés 

d´incorporació dels estrangers al cens electoral de Gandia ha estat el fet que el 

percentatge d´estrangers al cens electoral global ha estat molt per sobre de la mitjana 

al País Valencià i de la comarca de la Safor, sent per tant el vot estranger prou més 

influent en Gandia que en el conjunt d´aquests territoris. Segons les dades del cens 

electoral provinents de ĺ INE, els electors estrangers suposaven ĺ 1,4% del total dels 

electors al conjunt del País Valencià i el 3,5% dels electors a la comarca de la Safor, 

mentre que a la ciutat de Gandia el 4,6% dels electors eren de nacionalitat estrangera. 

És previsible un major percentatge de votants estrangers a la ciutat, donat que també 

la mitjana d´estrangers sobre el total de la població és major a Gandia que al conjunt 

del País Valencià i la comarca de la Safor. Però si es comparen les xifres de Gandia 
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amb les d´Oliva, on el pes dels estrangers sobre la població total és encara major que 

a Gandia, el percentatge d´electors continua sent superior a Gandia, doncs a Oliva 

aquest percentatge es queda en el 3,8%. Tot així, aquestes xifres evidencien com la 

major part dels estrangers residents a la ciutat de Gandia no exerceixen el dret al vot, 

doncs mentre que la població estrangera suposa el 24,1% de la població resident a 

Gandia, sols el 4,6% dels electors a la ciutat són estrangers. Aquesta important 

distància és un signe de com la democràcia es construeix a la ciutat a esquenes de la 

major part dels estrangers. 

A la ciutat de Gandia constaven 2.406 estrangers censats o, en termes relatius, el 

12,7% dels estrangers empadronats a la ciutat. D´aquests, 1.841 (el 76,5%) eren 

estrangers comunitaris i 565 eren nacionals de països amb tractats de reciprocitat 

ratificats amb Espanya. Entre els 1.841 comunitaris, destaquen els 905 búlgars i, amb 

un pes considerablement menor, els 366 romanesos inscrits. I, entre els països 

extracomunitaris, predominen els equatorians (223) i els bolivians (197). 

Un dels fets que resulta de major rellevància és ĺ escassa incidència final del vot entre 

la comunitat búlgara i romanesa. Malgrat que els nacionals d´aquests estats sols 

havien de registrar-se (i alguns ja van tindre la possibilitat de fer-ho en la convocatòria 

anterior), i no havien de complir els requisits que se´ls exigien als extracomunitaris, 

destaca com, en el cas dels romanesos, sols estan registrats el 16% dels 

empadronats49. Els búlgars s´incorporen en major mesura al cens (estan inscrits un 

22,4% dels empadronats)50, però igualment es tracta d´una xifra que es pot considerar 

molt baixa. Els testimonis dels presidents de les associacions d´aquests col·lectius 

apunten a algunes possibles raons (escassa informació, poca participació política dels 

seus nacionals...), però no deixa de ser un fet que obri tota una sèrie de preguntes que 

caldria tractar de respondre.   

  

                                                   
49

 Les dades relatives al percentatge d´estrangers inscrits al cens per a cadascun dels 
col·lectius han d´analitzar-se tenint present que en cap cas, tampoc entre els espanyols o els 
comunitaris, poden votar el 100% dels empadronats, donat que tota la població menor de 18 
anys no pot exercir el dret al vot. Podria haver-se agafat com a referència, per tant, no el total 
d´empadronats, sinó el total d´adults empadronats. S´ha descartat aquesta opció per no estar 
disponibles les dades relatives als empadronats estrangers desagregades per edat al municipi 
de Gandia. D´aquesta forma les comparacions entre els percentatges s´han d´interpretar amb 
cura, sempre tenint present que aquesta dada desconeguda (quin és el pes dels menors d´edat 
en cadascun dels col·lectius) impossibilita l´establiment de conclusions fefaents i sols permet 
fer algunes deduccions aproximades.  
50

 Resulta interessant el fet que, malgrat que les dones suposen el 42,8% dels búlgars 
residents a Gandia, el 54,1% dels búlgars inscrits al cens siguen dones, el que denota una 
major implicació d´aquestes en l´exercici del dret al vot. En la resta de col·lectius no es donen 
diferències significatives per sexe en relació al nivell d´inscripció al cens electoral.  
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Taula 1. Nombre de persones estrangeres inscrites en el cens electoral de Gandia 
segons nacionalitat. Eleccions locals de maig de 2011.  

País de Nacionalitat Electors 

Bulgària 905 

Romania 366 

Equador 223 

Bolívia 197 

França 139 

Colòmbia 129 

Itàlia 123 

Regne Unit 112 

Lituània 45 

Polònia 32 

Alemanya 29 

Països Baixos 17 

Letònia 16 

Bèlgica 15 

Portugal 14 

Perú 9 

Grècia 5 

Paraguai 5 

Irlanda 4 

Suècia 4 

Dinamarca 3 

Estònia 3 

Eslovènia 3 

Hongria 2 

República Txeca 2 

Xile 2 

Àustria 1 

República Eslovaca  1 

TOTAL 2.406 
Font: INE. Cens electoral d´estrangers residents a Espanya (CERE). 

 

Si s´estudia ĺ impacte de la incorporació al dret al vot per part dels col·lectius 

extracomunitaris, sols es pot fer un acostament aproximat, doncs resulta impossible 

saber quants dels estrangers empadronats complien els requisits establerts51. Si es 

pren con a referència el conjunt de nacionals de cadascun dels països admesos, es 

pot fer un càlcul sota el supòsit, no real, de que tots els nacionals compliren els 

                                                   
51

 La residència no s´atorga en el territori d´un municipi, de forma que no pot saber-se quants 
dels estrangers que viuen a Gandia tenen permís de residència, ni quants dels que el tenien 
complien el requisit de permanència continuada de cinc anys.  
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requisits. Les quatre nacionalitats extracomunitàries amb més efectius a la ciutat, com 

ja s´ha exposat anteriorment, són, per aquest ordre, la marroquina, la boliviana, 

ĺ equatoriana i la colombiana.  

Els marroquins, malgrat ser la principal nacionalitat extracomunitària, ni poden ni 

podran (si no canvien els requisits exigits o la situació política del seu país) exercir el 

dret al vot. Dels bolivians, s´han inscrit el 12,8% dels empadronats, però entre els 

equatorians aquest percentatge pràcticament es duplica fins arribar al 22,1% dels 

empadronats. Entre altres possibles explicacions, cal tindre present que la immigració 

boliviana és més recent al conjunt de ĺ Estat, mentre que les majors quotes 

d´immigrants procedents d´Equador es van donar a començament de segle 52, el que fa 

que entre els equatorians siga més fàcil complir amb el requisit d´acumular cinc anys 

de residència legal que entre la població boliviana. En el cas dels colombians, el 

18,6% dels empadronats s´incorporen al cens electoral, amb un incidència a mig camí 

entre la dels bolivians i la dels equatorians53.  

Si es contrasten aquestes dades amb les enunciades per a la població comunitària és 

especialment rellevant com els colombians s´han incorporat al cens en major mesura 

que els romanesos i, especialment, com els equatorians dupliquen la taxa d´inscripció 

dels romanesos i superen també la dels búlgars. I açò malgrat el fet que no tots els 

equatorians ni els colombians complien els requisits exigits als estrangers 

extracomunitaris. Es pot deduir fàcilment que el nivell de participació política d´aquests 

col·lectius extracomunitaris és significativament superior al dels romanesos i els 

búlgars, el que dona peu a tota una sèrie d´hipòtesi a contrastar, si escau, en futures 

investigacions: es tracta d´un fenomen relacionat amb la tradició política heretada del 

país d´origen?, fa referència més bé al nivell d´identificació dels diferents col·lectius 

amb la societat de recepció?, té a veure amb el paper que les associacions han jugat 

en la promoció de la inscripció entre els seus col·lectius de referència? Són altres els 

principals factors explicatius? 

Resulta interessant també comparar el nivell de participació de la població 

extracomunitària i de Romania i Bulgària amb la dels nacionals d´altres estats de la 

Unió Europea. Si es pren el cas dels lituans, cinquena nacionalitat més present a la 

                                                   
52

 Segons l´INE, a 1 de gener de 2000 la xifra d´equatorians a l´Estat espanyol multiplicava per 
21 a la de bolivians. A l´any 2011, el nombre d´equatorians és superior, però no arriba ni al 
doble del de bolivians. Aquest càlcul no pot fer-se per al cas de la ciutat de Gandia o el País 
Valencià, doncs les dades disponibles a l´INE sols abasten a les considerades com a 
nacionalitats predominants i Bolívia no s´incorpora a aquesta categoria en cap dels dos casos 
fins a l´any 2005. En el cas de l´Estat espanyol sí es pot fer el seguiment a partir de l´any 2000, 
primer any que incorpora dades sobre la població equatoriana i boliviana empadronada en el 
territori de l´Estat.  
53

 Paraguaians, peruans i xilens tenen escassa presència a la ciutat i els seus percentatges de 
registre al cens electoral són, respectivament, del 4,1%, el 9,8% i el 4%.   
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ciutat, per davant dels equatorians, destaca el fet que, malgrat ser comunitaris, sols el 

4,9% dels empadronats es troba inscrit en el cens electoral, una xifra extremadament 

baixa si es compara amb qualsevol dels altres col·lectius analitzats. Si es limita 

ĺ anàlisi als europeus provinents de ĺ Europa més rica, la dels 15, es pot analitzar la 

taxa d´inscripció de les dues nacionalitat més presents, la francesa i la italiana. Així, es 

veu com els francesos es troben inscrits en un 29,2% dels casos, mentre que els 

italians sols ho estan en un 16,5%.  

Totes aquestes dades permeten concloure que, malgrat complir els requisits estipulats 

a ĺ efecte, són molts els estrangers que no cursen inscripció al cens electoral i que 

aquest fet afecta de manera molt especial als estrangers comunitaris que, tot i tenir 

garantit aquest dret amb plenes garanties, majoritàriament no acudeixen a les urnes. 

Mentre que en el cas dels comunitaris aquesta conclusió es ben certa, és difícil calibrar 

ĺ abast d´aquesta actitud abstencionista entre el col·lectiu d´estrangers 

extracomunitaris, donat que es desconeix la xifra reals d´aquells que es poden 

inscriure. En relació a aquesta població, cal considerar que es tracta en la seua 

totalitat de nacionals d´Amèrica Llatina, amb un tractament preferent a ĺ hora d´accedir 

a la nacionalitat espanyola54, el que implica que bona part dels immigrants que més 

anys duen a la ciutat i que, podria esperar-se, més s´han arrelat en ella, estan 

incorporats al cens dels electors espanyols i no figuren com a estrangers. 

Si s´atén al fet que entre la població espanyola empadronada a Gandia el percentatge 

d´enregistrats al cens electoral és del 67%, qualsevol de les dades que s´han referit 

per a la resta de col·lectius pot considerar-se simptomàtica d´una molt reduïda 

participació electoral dels immigrants als comicis de la ciutat, fet que hauria de fer re-

pensar les estratègies per tal d´aconseguir la incorporació d´aquests nous potencials 

electors al conjunt de les persones que participen amb el seu vot de la tria dels seus 

representants més directes. Una realitat que obri la porta a tota una sèrie d´incògnites i 

hipòtesi que haurien de ser resoltes en el futur mitjançant ĺ establiment de noves 

investigacions que tracten d´incidir en les principals causes i conseqüències d´aquesta 

realitat, tot i comparant la situació en diferents municipis i considerant les diferències 

en funció de les nacionalitats.  

El fenomen de ĺ extensió del dret al vot a les persones immigrants extracomunitàries té 

moltes dimensions que, com s´ha tractat de mostrar, obrin un espai que la investigació 

                                                   
54

 Conforme s´estableix a l´article 22 del Codi Civil, l´accés a la nacionalitat per residència 
requereix, per norma general, de 10 anys de residència legal, continuada i immediatament 
anterior a la petició de nacionalitat. Aquest període es redueix a 2 anys per a tots els nacionals 
dels països iberoamericans, així com per als nacionals d´Andorra, Filipines, Guinea Equatorial, 
Portugal i els sefardites. L´accés a la nacionalitat, però, inclou altres vies i supòsits que han 
estat ben detallats en Álvarez (2008).    
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social haurà d´anar omplint per tal d´interpretar correctament algunes de les 

dinàmiques que hi subjauen. Perquè, si bé és cert que en el context general de 

desafecció política actual, el vot no és el principal element per a ĺ expressió política de 

les opcions individuals i col·lectives, el seu pes simbòlic és especialment important en 

el cas dels estrangers, que amb el reconeixement d´aquest dret poden sentir-se més 

reconeguts per la societat que els acull, facilitant-se els processos d´integració 

democràtica d´aquests nous veïns i la configuració d´una comunitat compartida en la 

diversitat.  
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Resum 

Aquesta comunicació analitza el paper que juguen les associacions d´immigrants en 

diferents dimensions dels processos d´integració tot i considerant, especialment, la 

seua funció política. Per a ĺ estudi d´aquesta qüestió, s´ha seleccionat el municipi de 

Gandia, un municipi valencià amb elevada presència de població estrangera (24,1% 

de la població, a 1 de gener de 2011) que conta amb un ample i dinàmic teixit 

associatiu immigrant i on s´han desenvolupat diferents polítiques específiques 

d´integració.   

Paraules clau: Associacions d´immigrants, acció política, Gandia. 

1. Introducció 

Les associacions d´immigrants han estat un instrument clau en els processos 

d´integració de ĺ onada migratòria que recala al País Valencià i a Gandia a 

començament del segle XXI. Són una expressió viva de la diversitat que, amb major o 

menor projecció pública, s´han erigit en interlocutores amb el poder polític, han 

contribuït a la recreació de les cultures d´origen en les societats d´arribada i han donat 

resposta, en alguns casos, a una part de les necessitats socials de les comunitats 

immigrades. La reivindicació dels drets dels immigrants, la sensibilització de la 

població autòctona i la promoció de la interculturalitat són altres dels camps en els que 

sovint han treballat part d´aquestes associacions. I, malgrat les friccions internes i 

altres factors que moltes vegades fan a aquestes associacions inoperants, el seu 

estudi és fonamental per a entendre els processos d´integració dels immigrants a les 

nostres societats (Schrover i Vermeulen, 2005: 824).  

Però ĺ heterogeneïtat d´aquestes associacions és un fet que fa necessari un 

acostament profund a les mateixes per tal de conèixer els seus propòsits, el seu 

funcionament i els seus impactes en els territoris i societats en les que s´han arrelat. 

Sols així es podran comprendre bé quines lògiques subjauen a aquestes associacions 

i quin paper juguen i poden jugar en la configuració d´una societat diversa integrada. I 
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 Aquest treball s´ha desenvolupat en el marc del Projecte del Pla Nacional de R+D+I DER 
2009/10869 “Inmigración, integración y políticas públicas: garantías de los derechos y su 
evaluación”, finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació (actual Ministeri d´Economia i 
Competitivitat) i forma part de les principals conclusions de la tesi doctoral del seu autor (“La 
immigració a Gandia: integració, associacionisme i polítiques públiques”, dirigida per la 
professora Josepa Cucó i defensada al mes de desembre de 2012).  
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es podran desvetllar també, les lògiques perverses que en alguns casos han colonitzat 

aquest espai d´articulació (suposada) de la societat civil organitzada.   

El cas de Gandia és especialment simbòlic per a ĺ estudi de ĺ associacionisme 

immigrant. De fet, la ciutat es caracteritza per ĺ elevat nombre d´associacions 

d´immigrants i la important presència pública d´una bona part d´elles. Si es pren com a 

referència la taxa d´associacionisme56, s´aprecia com Gandia té, a ĺ any 2011, 0,9 

associacions d´immigrants actives per cada 1.000 estrangers. Altres estudis, com els 

realitzats per Morales, González i Jorba (2009: 126-127) a les ciutats de Madrid, 

Barcelona i Múrcia, apunten unes taxes significativament inferiors a les de Gandia en 

aquestes importants ciutats57.   

Actualment, són divuit les associacions d´immigrants enregistrades al Registre 

Municipal d´Associacions de ĺ Ajuntament de Gandia, de les quals pot afirmar-se que 

totes, excepte una d´elles, estan actives en aquest moment58. Algunes, però, no duen 

a terme més que activitats molt esporàdiques. Dos de les associacions no 

s´identifiquen a si mateixes com a organitzacions d´immigrants, però atenent al fet que 

comparteixen bona part de les característiques d´aquestes associacions (majoria de 

membres immigrants, treball en el camp de la integració i la diversitat, identificació 

social com a entitats d´immigrants) han estat incorporades, a efectes d´aquesta 

investigació, a la població objecte d´estudi59. 

                                                   
56

 Aquest és un indicador incomplet, donat que es basa en el nombre d´associacions 
enregistrades oficialment i ofereix informació sols sobre el nombre d´associacions, però no diu 
res sobre l´abast de les seues actuacions, el grau de participació en les mateixes o el nivell 
d´activitat. Així, pot donar-se el cas de que el teixit associatiu immigrant siga més ric i més 
potent en municipis amb taxes d´associacionisme més baixes, perquè les associacions, tot i ser 
menys nombroses que en altres llocs, funcionen millor o tenen major projecció. Malgrat això, 
aquest és un indicador utilitzat per diferents investigadors que treballen en aquest àmbit 
perquè, tot i oferir una informació limitada, permet fer-se una idea de la intensitat quantitativa 
del fenomen de l´associacionisme immigrant en un determinat territori. 
57

 Així, a Madrid existirien 0,3 associacions d´immigrants actives per cada 1.000 habitants, a 
Barcelona 0,8 i a Múrcia 0,3. S´ha d´anotar, però, que les dades sobre les que es calculen 
aquestes taxes d´associacionisme en l´estudi referit daten dels anys 2007-2008 i les de Gandia 
es refereixen a l´any 2011. Si es disposara de dades actualitzades sobre aquelles grans ciutats, 
segurament la distància seria menor, considerant el fet que les associacions d´immigrants, en 
general, han proliferat en els darrers anys. A Gandia, al menys cinc de les divuit associacions 
actives en l´actualitat s´han creat després de l´any 2008.  
58

 La informació relativa a les associacions donades d´alta al Registre Municipal ha estat 
facilitada i contrastada per diversos informants i professionals dels serveis municipals. No es va 
poder accedir a les dades oficials per manca de resposta de l´Ajuntament a les demandes 
efectuades en aquest sentit durant els mesos de setembre i octubre de 2011.  
59

 Aquestes associacions són: Dones de Hui, una associació de dones promoguda per 
persones llatinoamericanes i que ha treballat molt a l´àmbit de la immigració a la ciutat de 
Gandia, i l´Associació Intercultural Midrashic que, tot i compartir escenari amb les associacions 
d´immigrants, és una associació amb una important participació de persones no immigrants. 
Quan ací es parla d´associacions d´immigrants en general, s´incorpora també a aquestes 
associacions malgrat que no puguen ser considerades exactament com a tals.  
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Per tal d´estudiar en profunditat els trets definitoris de ĺ associacionisme immigrant a la 

ciutat, s´han desenvolupat entrevistes en profunditat amb les persones responsables 

de cadascuna de les associacions que estan actives60. També s´ha desenvolupat una 

entrevista grupal amb els integrants de la junta directiva de ĺ associació més 

implantada a la ciutat, ĺ Associació Intercultural Midrashic. En aquestes entrevistes 

s´han treballat també les imatges, opinions i interpretacions que els responsables de 

les associacions tenen sobre alguns dels temes que són centrals en la investigació en 

la que s´emmarca aquest treball: els processos d´integració, la convivència a la ciutat, 

les polítiques d´integració i ĺ associacionisme immigrant a Gandia. 

2. L´associacionisme immigrant com a instrument de participació política 

Els instruments de participació alternatius al sufragi poden articular-se al voltant de 

tres eixos fonamentals: la participació en associacions d´immigrants, la participació en 

òrgans consultius61 i la participació en processos consultius públics (com ara consultes 

populars o referèndums) (Moya, 2011). Sens dubte, és el primer dels tres el que 

aglutina una major varietat i intensitat d´experiències de participació que han fet de 

ĺ associacionisme una de les principals vies de participació política dels immigrants 62, 

d´especial utilitat per a lluitar contra la posició de debilitat i la situació de subordinació 

en la que aquests es troben sovint en la societat de recepció (Aja i Díez, 2005: 18).  

Són molts els autors que han investigat la importància de ĺ associacionisme en 

ĺ enfortiment de la democràcia, la promoció del benestar i la cohesió social. Des que 

Tocqueville (2003) identificara a les associacions com a frens necessaris contra el 

poder polític, que actuen com a antídots per a la tirania, s´han succeït els estudis que 
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 El treball de camp es va desenvolupar entre els mesos de juliol i setembre de 2011, moment 
que coincideix amb l´etapa inicial del govern local del Partit Popular, després de que aquest 
partit guanyara amb majoria absoluta les eleccions locals de maig de 2011.  
61

 La participació en òrgans consultius, com els consells ciutadans, els fòrums per a la 
integració, etc., ha estat assenyalada sovint com una via de canalització de la veu i els 
interessos de les persones immigrants que contraresta, en part, les mancances derivades del 
no reconeixement de l´exercici del dret al vot. Però, analitzant la trajectòria d´alguns Estats 
europeus, Martiniello (1999) explica com aquests fòrums consultius ni resulten d´utilitat per a 
introduir canvis en les polítiques per tal de fer-les més acords als interessos dels immigrants, ni 
tampoc serveixen per a incrementar el poder polític d´aquest col·lectiu. Segons aquest autor, la 
consulta i l´exercici del dret al vot no es poden dissociar i la participació en òrgans consultius 
hauria de plantejar-se com un complement que, en contextos de reconeixement dels drets 
polítics, permetria aprofundir en el control democràtic directe.   
62

 La disposició dels immigrants a formar associacions ha estat una realitat contrastada 
històricament en diferents territoris i col·lectius (Moya, 2011: 15), de forma que pot afirmar-se 
que, en la pràctica totalitat de les societats de recepció, l´arribada i instal·lació d´immigrants ha 
comportat la creació i desenvolupament d´associacions pròpies que han contribuït a fer visibles 
als seus col·lectius i a incorporar-los als escenaris públics. En els darrers anys aquest 
associacionisme ha experimentat un important impuls en les zones de l´Estat espanyol que 
s´han conformat com a territoris de recepció d´immigrants. En el cas del País Valencià, segons 
Simó i Torres (2009: 301), es va passar de 40 associacions d´immigrants laborals (que els 
autors identifiquen amb aquells nacionals de fora de la Unió Europea dels 15) enregistrades a 
l´any 2002 a les 403 formalitzades al 2009.  
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han posat èmfasi en ĺ anàlisi d´aquestes entitats com a articuladores de la participació 

social i política. De fet, a ĺ àmbit de la sociologia política ha tingut un pes important el 

conegut com a efecte Tocqueville que postula la identificació de la democràcia amb la 

vitalitat i participació de les associacions voluntàries presents a la societat civil (Giner, 

2001: 86)63. Les associacions, identificades com a grups intermedis (inserits entre 

ĺ àmbit propi de la família i el de la política) es revelen com a “agents col·lectius per 

excel·lència de la societat civil” (Cucó, 1992: 242) que actuen “com a una vertadera 

escola de ciutadans i com a una estructura de mediació entre aquests i els centres de 

decisió de ĺ estat” (Cucó, 2004: 130). Poden jugar també, com han destacat Font, 

Montero i Torcal (2006: 343-344), un rol important com a “escoles de democràcia” en 

les que s´aprèn a participar, es delibera i es comparteix informació. L´existència 

d´associacions, afirmen aquests autors, pot facilitar el debat en ĺ esfera pública. Un 

debat que genere un major control del poder polític i una major implicació dels 

ciutadans que troben així una eina per a incidir en els processos de decisió i fer de les 

polítiques públiques una expressió més ajustada de les preferències majoritàries entre 

la ciutadania. Són espais de compromís, amb un grau de projecció variable, però 

articulats al voltant de la construcció col·lectiva de projectes compartits, el que implica 

una clara manifestació de la ciutadania especialment rellevant en contextos de no 

accés al conjunt dels drets de participació. Tot i això, les associacions no poden ser 

considerades, per se, escoles de democràcia, recorda Ariño (2004: 100-101), qui 

assenyala com s´haurien de donar dues condicions per a poder parlar de ciutadania 

associativa: “a) una interpenetració de ĺ Estat i de la societat en la que les 

associacions no apareguen com a exteriors front a la societat política i b) que existisca 

un reconeixement per part de les associacions de la seua responsabilitat en la definició 

dels valors de ĺ esfera pública i en les carències de les regles democràtiques”. Sovint 

les associacions d´immigrants compleixen, tot i que siga tangencialment, aquests 

requisits.  

Les associacions d´immigrants, en la línia d´allò establert per del Valle (2001: 146) per 

a les associacions de dones, poden constituir-se com a “espais pont” que vehiculen el 

trànsit d´una situació de subordinació a una de major equitat i on “es generen 

discursos i pràctiques alternatives que doten de poder a aquelles que han estat 

desproveïdes d´ell per la seua condició”64. I és per això que aquestes associacions es 
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 Autors com Putnam (1993), han posat èmfasi en com el bon funcionament de la democràcia 
es relaciona amb els nivells de participació dels ciutadans. Considerant a les associacions com 
a instruments d´especial utilitat per a canalitzar la participació ciutadana, la qualitat de la 
democràcia millorarà en contextos en els que les taxes d´associacionisme siguen superiors.  
64

 No tots els espais pont, però, condueixen a l´altra riba. Alguns individus tornen al punt de 
partida i rebutgen les experiències de canvi. Altres, tot i tornar al punt de partida, viuen de 
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consideren en aquest treball com una peça clau a ĺ hora d´explicar els processos 

d´integració i d´incorporació dels immigrants a la quotidianitat i ĺ espai públic. Així, front 

a les barreres que impedeixen ĺ accés a la ciutadania política, la ciutadania cívica 

s´exerciria amplament en aquest tipus d´associacions que són vehicle d´eixes noves 

formes de participació política i ciutadana (Martín, 2004) que prenen forma en les 

societats d´immigració. Tot i així, cal destacar que no totes les associacions 

d´immigrants poden ser considerades, per si mateixes, catalitzadores de la participació 

social i política dels immigrants. El món associatiu immigrant ha estat caracteritzat per 

bona part d´aquells que ĺ han estudiat com a un món altament heterogeni en el que 

conflueixen associacions amb pretensions, activitats i funcionaments molt diversos i, 

fins i tot, divergents. Però, el punt de vista que ací s´adopta s´alinea amb els 

posicionaments dels autors que afirmen que, malgrat les aparences, són moltes les 

associacions que, de vegades sense saber-ho o fins i tot sense pretendre-ho, generen 

processos d´incidència política. Els immigrants poden ser considerats, seguint les 

aportacions de del Valle (1997), com a grups en situació de mutisme sociocultural que 

romanen silenciats perquè es troben en situació de subordinació i que trenquen aquest 

mutisme quan s´organitzen al voltant d´associacions. Per a del Valle, aquestes poden 

ser instruments de canvi fins i tot quan no cerquen explícitament la transformació de 

les relacions de poder65.  

El fet que bona part de les associacions d´immigrants tinguen com a principal funció 

ĺ exercici de la sociabilitat66 no implica que la seua tasca no vaja més enllà. De fet, 

conforme ha assenyalat Ariño (2004: 103) en relació a les associacions convivencials 

(que tenen en la convivència entre els seus membres el seu principal actiu), aquestes 

vehiculen moltes vegades també una “ciutadania vigilant” (que exerceix certa tasca de 

control de ĺ actuació de ĺ Administració) i una “ciutadania corporativa” (que manté un 

espai d´influència mitjançant ĺ associació).  

A més d´erigir-se en espais de trobada i d´expressió cultural i identitària, les 

associacions d´immigrants sovint tracten de conformar-se com a instruments de 

representació dels interessos dels seus col·lectius de referència, trencant així amb el 

                                                                                                                                                     
manera distinta la seua realitat i tracten de canviar-la com a conseqüència de l´experiència 
adquirida a l´espai pont. Altres creen espais intermedis que impliquen certs avanços. I altres 
arriben a l´altra riba i enfronten canvis creatius (del Valle, 2001: 146).  
65

 Així ho estudia l´autora en relació a l´associacionisme femení tot i extraient conclusions que 
es poden extrapolar ací a l´àmbit de l´associacionisme immigrant. Afirma del Valle (1997: 183): 
“l´associacionisme, encara quan vaja orientat a reforçar tasques domèstiques (...) sol tindre un 
efecte cap a fora i d´ací el seu caràcter transformador. De fet, les dones que s íntrodueixen en 
algun d´eixos grups solen ampliar el seu rotgle de relacions i l´abast dels seus moviments”.  
66

 Alguns autors han assenyalat com aquesta és una tendència general de l´associacionisme 
actual en el que “no existeix una especial preferència dirigida a la formació d´organitzacions 
caracteritzades per l´elaboració explícita d´un projecte polític, sinó més bé al desenvolupament 
d´un sentit comunitari i autoorganitzatiu” (Herrera, 2009: 64).  
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mutisme que moltes vegades caracteritza als immigrants que es veuen afectats per  

dinàmiques d´exclusió. Però aquesta finalitat de representació no sempre es du a bon 

terme donat que, en alguns casos, les associacions d´immigrants actuen com a 

representants de col·lectius als que en realitat no representen, perquè cerquen sols els 

interessos particulars dels seus socis o fundadors i no adrecen la seua acció al conjunt 

d´interessos del col·lectiu. Aquesta realitat pot ser problemàtica quan les associacions 

contribueixen a legitimar actuacions públiques o privades sota aquesta imatge de 

representativitat malgrat que “estiguen constituïdes per un clan familiar, cerquen 

beneficis personals per als components d´aquestes famílies i manquen de qualsevol 

tipus de base social o implantació” (Gómez Gil, 2008: 544)67. Alguns, fins i tot, han 

arribat a destacar el caràcter caciquil dels dirigents de les organitzacions d´immigrants, 

possibilitat pel fet que les associacions hagen esdevingut instruments de prestació de 

serveis a la seua comunitat de referència així com per les connexions que els seus 

líders mantenen amb els organismes oficials amb competències en política migratòria 

(Veredas, 2003: 217).  

D´acord amb Toral (2010)68 les relacions entre aquestes associacions i ĺ Estat s´han 

anat estrenyent als darrers anys, fins el punt que algunes d´elles són finançades, 

fonamentalment, per fons públics, amb tots els perills que açò comporta pel que fa al 

grau d´autonomia i a la caracterització de les associacions com a societat civil. Altres 

autors han assenyalat com la creixent dependència de les subvencions públiques 

contribueix a ĺ extensió de les pràctiques clientelars en les relacions entre les 

associacions i els poders públics i a ĺ erosió de la capacitat de reivindicació i incidència 

política de les primeres. Il·lustren perfectament aquesta posició les paraules de 

Veredas (2003: 222) qui afirma que “el risc de cooptació de les  associacions des dels 

organismes oficials implica la supressió del debat al voltant de les condicions 

estructurals de ĺ exercici dels drets civils i polítics per part de les poblacions 

immigrants: les associacions queden relegades a ĺ àmbit d´allò assistencial, 

emmanillades en ĺ exercici reivindicatiu – en cas que aquest haguera existit – front a 

qui no és sinó el seu mentor i principal proveïdor de recursos”. En les organitzacions 

que reben subvencions, a més, les tendències a la professionalització hi són més 

paleses, podent soscavar la participació, la formació de capital social i la configuració 
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 A l´extrem oposat tindríem la nova generació d´associacions d´immigrants creades o 
sostingudes per persones immigrants ja plenament instal·lades que s´organitzen per tal 
d´ajudar a altres immigrants que s´incorporen de nou a la societat de recepció (Gómez Gil, 
2008: 545).  
68

 L´autor ha estudiat aquestes associacions, centrant-se en aquelles que participen al Fòrum 
per a la Integració Social dels immigrants, òrgan consultiu del Govern de l´Estat. Tot i no 
treballar amb una mostra representativa del conjunt d´associacions d´immigrants a l´Estat, les 
seues conclusions ofereixen elements interessants en consonància amb altres investigacions 
que han tractat aquesta qüestió.   
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d´una autèntica societat civil (Toral, 2010: 120). L´activitat d´aquestes organitzacions 

professionalitzades sol encaminar-se a la prestació de serveis “subcontractats” més 

que a la consecució d´una missió col·lectiva establida per uns ciutadans organitzats 

voluntàriament al voltant d´un objecte compartit.   

En relació a ĺ acostament dels poders públics a les associacions, cal assenyalar també 

que aquest, en ocasions, es realitza sols amb la finalitat de legitimar i dotar d´autoritat 

a les decisions que els poders polítics prenen en matèria d´immigració69 (Toral, 2010: 

110) o amb la clara intenció de cooptar-les i emmudir la possible dissidència. La 

relació entre les autoritats públiques i les associacions, quan aquesta es limita a les 

subvencions i a la participació en òrgans consultius sense poder real, i quan açò es 

combina amb una escassa participació activa dels membres de les associacions, 

constitueix un fre a la integració de les persones immigrants (Toral, 2010: 123)70. 

Si bé la majoria de les associacions poden no estar esdevenint, en termes generals, 

espais d´incidència política explícita, no es pot negar que avui constitueixen un dels 

elements clau dels que disposen les persones immigrades per tal de participar en el 

procés polític, conjuntament amb la participació en les vies consultives (òrgans de 

consulta estatals, autonòmics o locals), la participació als sindicats i la implicació en 

partits polítics i organitzacions de la societat civil (Zapata-Barrero, 2003: 79-80). Les 

associacions poden jugar un paper central en ĺ apoderament dels individus. Mitjançant 

la participació en aquestes estructures ĺ immigrant “incrementa la capacitat 

d´organitzar-se, en moviments o xarxes socials actives per a exercir el poder, 

individual i col·lectivament, de forma que açò els permeta tindre accés als recursos 

necessaris per a sostenir i millorar les seues vides, ajudant-se mútuament i elevant 

demandes de recolzament a les institucions i de canvi a la societat, exercint d´aquesta 

manera els seus drets com a ciutadans” (Sayed-Ahmad, 2010: 268). 

3. Les associacions d´immigrants al municipi de Gandia i la seua configuració 

com a instruments d´acció política  
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 Un cas paradigmàtic el constitueix la campanya de recaptació d´adhesions que la Conselleria 
d´Immigració i Ciutadania de la Generalitat Valenciana va posar en marxa per tal de guanyar el 
reconeixement públic a la controvertida mesura del Compromís d´Integració. Veure “El 
compromiso de integración sigue sumando apoyos entre los colectivos inmigrantes ”, el 
Mundo.es, 25 de maig de 2008, http://mun.do/10qXGAk, i “Blasco: a nadie se le va a imponer 
ninguna cultura o tradición”, El País, 25 de maig de 2008, http://bit.ly/YVjXuB.   
70

 Altres investigadors han arribat a conclusions semblants. Martín (2004: 129-130) alerta sobre 
la falsa aparença de participació que generen algunes associacions que, plegades als 
interessos dels poders públics, no fan més que complir amb les competències que aquells els 
deleguen sense que elles tinguen possibilitats reals d´incidir sobre el tipus i direcció de les 
polítiques públiques. Per la seua banda, Aparicio i Tornos (2010: 46) expliquen com quan les 
relacions que les associacions estableixen amb l´administració i els polítics són clientelars, 
aquestes es converteixen en agents que promouen una integració política “no sana”, una “no 
vertadera” integració.  

http://mun.do/10qXGAk
http://bit.ly/YVjXuB
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El primer fet significatiu a ĺ hora de plantejar una radiografia de la participació 

associativa dels immigrants a Gandia és la diferenciació entre dos conjunts 

d´associacions: el primer, integrat per agrupacions assentades a la ciutat que duen 

anys treballant i que es troben plenament consolidades, i el segon, constituït per  

entitats de recent creació que es troben encara definint el seu objecte o que, havent-lo 

definit, tracten de dissenyar o posar en marxa estratègies eficaces per al seu 

assoliment71.  

Consolidades o no, totes aquestes associacions són, d´alguna manera, escenaris de 

participació de les persones immigrades que guarden una relació, més o menys 

intensa, amb els processos d´integració dels nous veïns a la ciutat. I aquesta 

participació es vertebra en cadascuna de les organitzacions al voltant d´uns objectius 

concrets que configuren tipologies associatives diverses que poden observar-se 

gràficament a la taula 1. Es tracta d´objectius que sovint són complementaris entre si, 

malgrat que siga habitual que un d´ells predomine sobre la resta72.    

Atenent als discursos dels seus responsables, s´aprecia clarament com el reclam 

sociocultural i identitari és el més present entre les associacions de la ciutat. La 

pervivència de la cultura i la seua transmissió als fills, la recreació de la sociabilitat 

vinculada a la comunitat d´origen i, en definitiva, ĺ expressió de la pròpia cultura en la 

terra d´arribada, constitueixen els objectius centrals de bona part de les associacions. 

De fet, de les quinze associacions entrevistades, nou d´elles es podrien catalogar com 

a associacions socioculturals i/o identitàries i quatre més afirmen tindre també un 

objectiu sociocultural, encara que aquest no siga el prioritari73.  

L´objectiu assistencialista o de promoció del benestar, que implica una participació 

orientada a la satisfacció de les necessitats (socials, jurídiques, de formació o 

emocionals) del col·lectiu de referència, està ben present en bona part de les 

associacions, onze de les quals desenvolupen una tasca important en aquest àmbit, 
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 Tot i que en aquest text no es poden reflectir totes les característiques d´aquestes 
associacions i s´assenyalen sols aquelles que mantenen més relació amb l´esfera de la 
integració política, convé oferir algunes coordenades bàsiques dels trets més compartits entre 
elles. Es tracta d´associacions amb un grau de participació interna molt variable, alta 
concentració de treball i poder de decisió en els òrgans directius i majoritàriament conformades 
per dones. Les més potents posseeixen bases associatives més amples, però les més 
modestes tenen un marcat caràcter presidencialista. Són associacions participades, en la 
pràctica totalitat, i amb alguna excepció, per nacionals dels seus col·lectius de referència i 
tenen un nivell de professionalització mínim.  
72

 La major part dels objectius han estat directament explicitats per les persones entrevistades, 
però també s´han incorporat a aquest anàlisi alguns altres que, en ocasions, no han estat 
enunciats com a tals però que s´han deduït del relat de les funcions que les organitzacions 
afirmen tindre.   
73

 En alguna ocasió, com en el cas de Midrashic, aquest objectiu sociocultural no cerca la 
pervivència, transmissió o expressió de la pròpia cultura sinó la trobada entre diferents cultures 
i l´enriquiment entre elles.   
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que pot considerar-se el prioritari per a quatre d´elles74. La promoció del benestar dels 

col·lectius s´assoleix també mitjançant la producció de bens relacionals col·lectius 

produïts en les interaccions quotidianes, en la construcció d´un projecte associatiu 

compartit que comporta també, en ocasions, el teixit d´importants xarxes socials de 

recolzament entre els membres, simpatitzants i beneficiaris de les associacions. La 

producció d´eixos bens relacionals és característica, en general, de les organitzacions 

del Tercer Sector i es converteix en un dels seus principals actius (Donati, 1997: 127). 

La participació política com a objecte sols es reflecteix en els discursos de quatre de 

les associacions analitzades i pot identificar-se com la principal via d´acció, amb 

matisos, en el cas de ĺ associació romanesa75. S´aprecia, a més, una reticència a 

reconèixer en el treball associatiu la procedència d´una missió política, fins i tot en 

casos en els que aquesta missió, amb més o menys intensitat, sí sembla existir76. Així, 

sols unes quantes associacions mantenen posicionaments polítics explícits que mouen 

la seua acció, o tenen entre les seues missions la reivindicació dels drets del seu 

col·lectiu de referència. Però, si es considera, d´acord amb Martín (2004: 118), que la 

intervenció de ĺ individu en ĺ espai públic és també política quan implica ĺ expressió 

pública del caràcter cívic, social i cultural inherents a la seua pròpia condició de 

ciutadà d´un sistema democràtic, la tasca de caràcter sociocultural que desenvolupen 

la major part de les associacions analitzades podria ésser considerada també com una 

forma d´acció política. De fet, aquest treball d´expressió cultural manifesta també una 

lluita per la garantia del dret a la llibertat cultural, la reivindicació de ĺ expressió pública 

de la identitat col·lectiva i, en definitiva, la configuració de societats d´acollida on 

estiguen presents de manera activa també les cultures de les que són portadores les 

persones vingudes de fora.     
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 La frontera entre l´objectiu sociocultural-identitari i el de promoció del benestar social no 
sempre està clara, com sovint ocorre amb els tipus ideals. En el primer cas s´ubiquen a 
aquelles associacions que cerquen vies per a l´expressió identitària dels seus col·lectius 
(objectiu que té habitualment repercussions indirectes en l´esfera del benestar) i en el segon a 
aquelles que ofereixen directament ajuda, assistència o assessorament als integrants dels seus 
grups de referència.  
75

 Resulta difícil establir si l´objecte fonamental és polític o més bé assistencial. Atenent al fet 
que l´objectiu de defensa dels drets i interessos de la comunitat romanesa és el que sembla 
pesar més en l´associació (també és el primer dels objectius que assenyalen, per exemple, en 
el seu espai a la xarxa social Facebook), s´ha considerat que, dins de la tipologia establida, 
l´objectiu polític pot ser considerat el prioritari.  
76

 En les associacions d´immigrants de Gandia opera majoritàriament allò que Ariño ha 
assenyalat com a característic de les associacions de sociabilitat en general: es considera que 
la política i la religió han de romandre fora del debat públic de les associacions perquè poden 
actuar com a obstacles per al clima harmònic que aquestes cerquen. En aquests col·lectius, el 
que molts dels seus membres esperen no és més que “la recomposició d´un vincle social, un 
espai per a la comunicació entre iguals, on el clima amable facilite l´evasió front preocupacions, 
ansietats i premures” (Ariño, 2004: 102).  
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Dues associacions d´africans desenvolupen també un treball de codesenvolupament, 

que és important en el cas de ĺ associació de senegalesos de Touba i és més bé una 

missió en projecte en ĺ Associació DIAPALANTE. Cap altra de les associacions 

estudiades ha incorporat la pràctica ni el discurs del codesenvolupament.  

L´objecte religiós està present en dues de les associacions de la ciutat, la de 

marroquins i la de senegalesos de Touba, tenint un paper important (però no el 

prioritari) en la segona d´aquestes associacions i un paper residual en la primera. 

L´esport és també un objecte central en el cas de ĺ associació de bolivians (encara 

que, dels discursos recollits, es deduïsca una major rellevància de ĺ objecte 

sociocultural) i es configura com un àmbit d´actuació més en el cas de ĺ associació de 

colombians. 

Així, pel que fa als seus objectius, pot afirmar-se que les associacions de Gandia 

segueixen els paràmetres que, per al conjunt de ĺ associacionisme immigrant al País 

Valencià, han observat Simó i Torres (2009: 307) amb un clar predomini de les 

activitats orientades a la satisfacció de necessitats culturals, d´integració i psico-socials 

dels seus col·lectius de referència. L´associacionisme de caràcter polític exprés, que 

autors com Gómez Gil (2008: 554) situen com a minoritari entre les associacions 

d´immigrants al País Valencià, es revela com a minoritari també en el cas del municipi 

de Gandia.  

L´acostament a les formes de participació que s´expressen en les associacions 

d´immigrants resulta especialment interessant si s´efectua a partir d´un anàlisi 

relacionat amb els impactes que la participació té en aquestes entitats. Rebollo (2011) 

explica com la participació pot comportar importants transformacions en tres ordres: a) 

el procés de govern (quan les associacions fans visibles els seus col·lectius, faciliten la 

identificació dels seus problemes i traslladen la seua resolució a ĺ àmbit de ĺ agenda 

política), b) en les condicions de vida i accés a recursos (quan les associacions 

esdevenen un instrument al servei de la millora del benestar social dels seus 

col·lectius) i c) en les relacions de poder (quan les associacions són instruments per a 

enfortir políticament a les persones i grups socials que les conformen i que conten, a 

partir de la seua experiència participativa “amb més possibilitats d´organitzar-se i 

expressar els seus interessos, amb més espais d´autonomia o amb més capacitat 

d´iniciativa o proposta, amb una major predisposició a la protesta, etc.” (Rebollo, 2011: 

8-9)).   
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TAULA 1.Tipologia d´associacions en funció dels seus objectius.  
Gandia. Tercer trimestre de 2011.77 

 
 

La descripció de les tasques que les associacions d´immigrants duen a terme a 

Gandia permet visualitzar la importància dels impactes que aquestes generen en el 

procés de govern, prenent en consideració el reconeixement que moltes d´aquestes 

agrupacions han tingut per part del govern municipal i com, en alguns casos, elles han 

estat agents importants en la definició de qüestions a incorporar a ĺ agenda política 

(com ara la promoció de ĺ expressió pública i compartida de la diversitat cultural o la 

consideració de les problemàtiques associades a col·lectius com els venedors 

ambulants o els immigrants en situació administrativa irregular). Però és en ĺ esfera de 

les condicions de vida i ĺ accés als recursos on es concentren amb més intensitat els 
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 S´assenyalen els objectius declarats per cadascuna de les associacions estudiades i es 
ressalta en negreta aquell que es considera l´objectiu fonamental que defineix en major 
mesura el caràcter de l´associació. Dins de la categoria “altres” s´inclouen els següents 
objectius (per ordre d´aparició): foment de l´autoocupació, “neteja” de la imatge que sobre el 
col·lectiu de referència té la població autòctona, promoció del voluntariat, i lluita contra la 
immigració irregular i la venda ambulant.  

SOCIOCULTURAL/ 

IDENTITARI
ESPORTIU RELIGIÓS POLÍTIC ASSISTENCIAL

CODESENVOLUPAMENT/   

COOPERACIÓ
ALTRES

Associació d´Equatorians 

Residents a la Comarca de la Safor
X X

Associació de Residents Bolivians a 

la Safor 
X X X X

Associació de Colombians a 

Gandia
X X X

Associació Cultural Companys de 

l´Uruguai
X X

Associació Cultural Argentina de la 

comarca de la Safor
X X

Associació Cultural Perú Patria 

Querida
X

Associació Dones de Hui X X

Associació Búlgara Gandiana 

Madara
X X

Associació de Romanesos de 

Gandia i la Safor
X X X X

Associació Valenciana de 

Russoparlants
X X X

Associació de Marroquins Basma X X X

Associació de Senegalesos de 

Touba
X X X X

Associació d´Africans de l´Oest X

Associació DIAPALANTE X X X

Associació Intercultural Midrashic X X
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impactes d´aquestes organitzacions, donat que tant les accions de caràcter 

sociocultural com les assistencials generen efectes que es poden vincular amb una 

millora general del benestar social. Els resultats a ĺ esfera de les relacions de poder 

són més difícils de calibrar i es pot acordar que són més explícits en aquelles 

associacions que sí tenen una funció política clara i han esdevingut agents amb poder 

que són tinguts en compte per altres institucions o col·lectius (associacions, governs, 

grups de ciutadans...). Tot i que la major part de les associacions no cerquen la 

transformació social i la lluita reivindicativa, en el procés associatiu els col·lectius que 

les conformen han pogut fer valdre la seua veu en espais on, sense ĺ existència 

d´aquestes associacions, eixa veu hauria estat inaudible o emmudida per les lògiques 

de poder imperants.  

I en aquest punt relatiu a les relacions de poder resulta especialment significatiu 

ĺ impacte de la participació de les dones immigrants, si s´atén al fet que una bona part 

de les associacions d´immigrants a la ciutat estan promogudes i/o dirigides per 

dones78. De fet, dues de les organitzacions més reconegudes (ĺ associació de búlgars i 

la d´uruguaians) estan liderades, des de fa anys, per dues dones que s´han convertit 

en referents clars de ĺ associacionisme immigrant a Gandia. La participació activa de 

les dones a les associacions i ĺ assumpció de tasques directives, fins i tot en contextos 

de poder especialment masculinitzat com en el cas de la comunitat marroquina, 

suposa un trencament amb la seua adscripció social a ĺ espai de ĺ esfera privada i obri 

tot un ventall de possibilitats de transformació en les relacions de poder basades en 

els rols de gènere. Així, aquestes dones que es fan presents a les associacions, 

erigint-se en alguns casos en portaveus reconegudes dels seus col·lectius de 

referència, contribueixen a ĺ erosió del rol de subordinació i discriminació que els ha 

estat atribuït pel sistema social sexe/gènere imperant (Añón, 2010) tot i permetent una 

recuperació d´espais de participació moltes vegades usurpats per la desigual 

distribució de recursos i capitals que caracteritza als sistemes patriarcals.  

Algunes associacions actuen com a interlocutores estables amb ĺ Ajuntament de la 

ciutat i mantenen relacions fluïdes amb el poder local (especialment quan es tracta 
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 De les quinze associacions estudiades, vuit d´elles estan presidides per dones (una d´elles, 
la presidenta de Midrashic, és espanyola). Cal assenyalar, però, que en el cas de les 
associacions d´africans subsaharians que funcionen a la ciutat, cap d´elles està presidida per 
una dona i el paper d´aquestes en les juntes directives és residual o, fins i tot, inexistent. Val a 
dir, però, que les associacions africanes estan molt masculinitzades al País Valencià en 
general, on al voltant del 72% dels seus socis són homes (Albert et al., 2011: 97). Aquesta 
realitat contrasta amb les associacions llatinoamericanes o d´Europa de l´Est presents a 
Gandia, totes elles amb una important presència de dones en les seues juntes directives. 
Malgrat que per a fer un diagnòstic rigorós sobre aquesta qüestió caldria endinsar-se més en 
les associacions per tal d´abordar les relacions de gènere i la distribució de poder que en elles 
es dona, és clar que les dones juguen un paper clau en l´associacionisme immigrant a la ciutat 
de Gandia.  
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d´associacions ja arrelades a la ciutat), una funció que s´ha vinculat a les associacions 

voluntàries en general (Cucó 2004: 130). S´aprecia com el contacte amb 

organitzacions polítiques autòctones, però també en alguns casos amb organitzacions 

polítiques del país d´origen79, és una constant en una part de les associacions 

d´immigrants analitzades a Gandia que assoleixen així unes millors quotes d´integració 

política80. I, malgrat no existir òrgans consultius en matèria d´immigració en els que 

puguen participar aquestes organitzacions, durant el període analitzat el contacte 

directe amb els responsables de les polítiques d´integració de ĺ Ajuntament de Gandia 

ha estat una realitat (especialment en el temps en el que va estar operatiu el 

Departament de Cooperació i Integració entre els anys 2005 i 2009). Així, eixa funció 

externa de mediació que Navarro i Juaristi (2006: 224-225) atribueixen a les 

associacions81 i que s´expressa en el contacte amb polítics, autoritats i institucions per 

tal de canalitzar demandes, ha estat clarament present en ĺ associacionisme immigrant 

a la ciutat. L´altra expressió d´aquesta tasca de mediació que assenyalen aquests 

autors, i que té a veure amb la intermediació i la participació en el procés d´adopció de 

decisions, és menys clara a Gandia, donada la manca de mecanismes formals de 

participació adreçats a la presa de decisions i atenent al fet que habitualment les 

polítiques es dissenyen sense la participació real i efectiva de les persones afectades.  

Però les associacions d´immigrants no solen representar els interessos de les 

comunitats d´immigrants en el seu conjunt, conforme han afirmat Schrover i Vermeulen 

(2005: 824) i altres autors com Gómez Gil (2008: 544) i malgrat el fet que els poders 

públics no tinguen altres referents als que dirigir-se quan ho necessiten i per això les 

legitimen com a representatives (Moya 2011: 21-22). En algunes de les associacions 

de Gandia es veu que aquest exercici de representació no és ni tan sols una pretensió, 

i és habitual que les associacions es menegen mogudes pels interessos dels membres 

i dels socis reals i potencials més que pels interessos de la seua comunitat de 

nacionals. Això s´explica pel fet que bona part d´elles treballen mirant més “dins” que 

“fora” i tractant de mediar amb les institucions per tal de fer possible el 
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 El contacte continuat i cooperatiu que mantenen algunes associacions amb institucions 
polítiques i socials dels seus països d´origen és una expressió d´eixe caràcter transnacional 
que adopten les migracions contemporànies i que ha estat estudiat, entre altres, per Solé, 
Parella i Cavalcanti (2008) i Giménez (1996).  
80

 Se segueix ací el plantejament de González i Morales (2006: 135) que atribueixen a la 
integració política de les associacions d´immigrants un doble component: el d´accés (existència 
legal i inclusió formal i informal en organismes de presa de decisions) i el de participació 
efectiva (realització d´activitats polítiques, contacte amb organitzacions polítiques del país 
d´origen i del d´arribada, i participació efectiva en organismes de presa de decisions). En el cas 
de les associacions de Gandia, destaca la integració política derivada del contacte amb les 
autoritats (d´origen i destí) i la relativa inclusió informal en mecanismes de presa de decisions.  
81

 Els autors assenyalen tres funcions bàsiques de les associacions en general: mediació, 
mobilització i prestació de serveis.  
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desenvolupament de les tasques que els membres de les associacions han establert 

com a prioritàries. No es tractaria tant de representar a una suposada comunitat 

d´iguals (que no tenen sempre els mateixos interessos, com clarament s´expressa en 

comunitats que tenen més d´una associació de referència amb interessos diferents), 

sinó a aquella que és partícip, directa o indirectament, del projecte associatiu.  

Pel que fa al nivell d´activitat, aquest s´ha associat moltes vegades a la disponibilitat 

de fons per poder desenvolupar les mesures que es consideren oportunes. En els 

discursos de les persones entrevistades es pot trobar, en relació a aquesta qüestió, 

una gran varietat de posicionaments. Algunes associacions s´emparen en la no 

disposició de subvencions o ajudes econòmiques per a explicar la seua escassa 

activitat, però altres creuen que són els mateixos associats els que han de proveir-se 

dels seus propis fons per tal de poder dur endavant un treball independent i lliure que 

tracte d´evitar les estratègies de cooptació que generen dependència i que es referien 

anteriorment com a lògiques molt presents en el tercer sector en general i en les 

associacions d´immigrants en particular. De fet, aquestes lògiques de “segrest” o 

“entrega” de ĺ autonomia que operen amb força en algunes de les més importants 

associacions d´immigrants al País Valencià (Mora, 2011), concentrades en les grans 

capitals, i que són referides en la major part dels estudis sobre aquests temes, no són 

la pauta general a Gandia. El principal element explicatiu radica en que sols tres de les 

associacions estudiades (Dones de Hui, ĺ associació de búlgars i Midrashic) tenen com 

a principal via d´ingressos les subvencions o ajudes procedents d´administracions 

públiques. La resta de les associacions s´autofinancen i, com a molt, reben alguna 

ajuda per a llogar la seua seu o se´ls ha cedit un espai municipal per a que puguen 

reunir-se. Algun altra associació, malgrat autofinançar-se en termes generals, rep 

alguna ajuda econòmica menor procedent del govern del seu país, com es el cas de 

ĺ associació d´equatorians.  

Vistes algunes de les característiques centrals de les associacions en relació a la seua 

funció política i la seua relació amb el poder polític, caldria ara valorar si aquestes són 

o no expressió de la societat civil organitzada. Per a estudiar aquesta qüestió es pren 

com a referència el plantejament teòric de Toral (2010), qui proposa ĺ estudi de la 

conformació de les associacions d´immigrants com a expressió de la societat civil a 

partir de tres dimensions de la integració d´aquestes associacions en el seu context: la 

vertical (amb les autoritats públiques), ĺ horitzontal (amb les associacions 

d´immigrants) i la integració en profunditat (a ĺ interior de cadascuna de les 

associacions). Així, durant els darrers anys, el grau d´integració vertical ha estat 

important en el cas de Gandia, doncs les associacions mantenen relacions fluïdes i 

continuades amb el govern local. Però la integració amb la resta d´associacions 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

1977 
 

sembla prou feble i el que es detecta és més bé ĺ existència d´un sentiment de 

simpatia mútua i escassos conflictes inter-associatius, que sols possibilita algunes 

accions conjuntes residuals. El grau d´integració interna és més difícil de delimitar, 

doncs requeriria de ĺ aplicació d´alguna tècnica que permetera aprofundir en el joc de 

relacions que es donen a ĺ interior de cadascuna de les associacions. Però la 

concentració de les quotes de participació sols en alguns individus, que es dona en 

bona part dels col·lectius, seria una mostra d´una escassa integració en profunditat. 

Així, dels tres elements que Toral assenyala com a definitoris de la societat civil en 

democràcia (autonomia, interrelació i participació), es troben certes expressions entre 

les associacions gandianes però en quotes mínimes quan es tracta de la interrelació 

entre elles i el grau de participació interna. En contrast amb el que aquest investigador 

va concloure per a les associacions estatals representades al Foro para la Integración 

Social de los Inmigrantes, s´aprecia ací una major autonomia (motivada essencialment 

pel fet que les associacions no depenen tant dels fons públics ni estan tan 

professionalitzades82), una major interrelació (que pot estar relacionada amb una 

menor competició entre associacions pels recursos en joc i amb el fet que s´estiga 

analitzant una ciutat de grandària mitjana on és més habitual que les associacions es 

troben en escenaris comuns) i una participació interna reduïda, com s´apreciava també 

en la mostra d´associacions amb la que es va treballar en ĺ estudi referit.  

En definitiva, la manca d´equilibri entre les tres dimensions al·ludides de la integració 

associativa suposaria un obstacle també ací per a la formació d´una societat civil forta 

articulada entorn a les associacions d´immigrants. I especialment ĺ escassa 

participació de la comunitat en la vida de les associacions doncs, en bona part dels 

casos, els que es presenten com a membres actius de les associacions, podrien ser 

considerats més bé com a beneficiaris de les accions que aquestes posen en marxa 

sense la seua participació prèvia. Aquesta realitat no nega que les associacions 

siguen, cadascuna a la seua manera, un motor de la participació (tot i que siga sols 

d´unes quantes persones) però posa de manifest que el potencial que aquestes 

estructures tenen com a expressió d´una participació col·lectiva, de base ciutadana 

ampla, que enfortisca a la societat civil, no ha estat aprofitat en tota la seua intensitat. 

4. Les associacions d´immigrants a Gandia: espais pont que generen 

reconeixement 

Una de les qüestions que centraven ĺ interès d´aquesta investigació era esbrinar si les 

associacions d´immigrants a Gandia tenien o no un caràcter transformador que 
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 Cap de les associacions d´immigrants entrevistades tenen professionals contractats. Tan 
sols l´Associació Intercultural Midrashic disposa d´un tècnic d´administració contractat a temps 
parcial.  
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contribuïra a la superació de la situació de mutisme sociocultural que afecta sovint als 

col·lectius immigrants. I s´han obtingut resultats interessants. Si bé en un principi les 

associacions, amb el seu interès per situar-se “al marge” de la política i centrar-se en 

aspectes relacionats amb la cultura, podien ser vistes com a instruments sense 

incidència política, el desenvolupament de la investigació ha demostrat que eixa 

aparença no era certa. Els escenaris d´expressió cultural (moltes vegades ubicats a 

ĺ espai públic) construïts per aquestes entitats, són una forma de reivindicació clara de 

la presència, de reclam de reconeixement i de celebració d´una diversitat que es 

considera pot ser valuosa també per a la societat de recepció. Les associacions, de 

vegades sense saber-ho, o sense voler-ho fer explícit, juguen un paper fonamental en 

la reivindicació del dret a la llibertat cultural i ĺ expressió identitària i amb la seua tasca 

visibilitzen i donen veu a un col·lectiu que sovint és objecte de menyspreu. Participant 

a les associacions, els immigrants trenquen amb eixa imatge de “reclusió” a ĺ espai 

privat que alguns semblen considerar com el seu estat natural (la diversitat, la 

diferència i ĺ alteritat han de romandre a ĺ àmbit privat) i es fan un lloc en la ciutat. 

D´alguna manera, com ja ha estat referit, la participació en aquestes organitzacions 

genera efectes transformadors tant en el procés de govern, com en les condicions de 

vida i accés a recursos, com en ĺ esfera de les relacions de poder. Per totes aquestes 

raons, es confirma amb claredat la hipòtesi que afirmava que aquestes associacions 

podien ser enteses, en el context concret de la ciutat de Gandia, com a espais-pont 

que faciliten la superació d´una condició de mutisme sociocultural. I aquest caràcter 

transformador pot convenir-se que és especialment significatiu en el cas de les dones, 

molt presents en aquest moviment associatiu i “emmudides” doblement per la seua 

condició d´immigrants i de dones.  

Algunes organitzacions d´immigrants han jugat també a Gandia una important funció 

externa de mediació, mitjançant ĺ establiment de canals de contacte continuat amb 

ĺ equip de govern que han permès un treball coordinat i han facilitat certa adaptació de 

les polítiques a les necessitats dels col·lectius d´immigrants especialment durant el 

període en el que va estar activa la Regidoria de Cooperació i Integració social (2005-

2009).   

Bibliografia 

Aja, Eliseo i Díez, Laura. 2005. “La Participación Política de los Inmigrantes”, dins 
Puntos de Vista. Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la 
Convivencia Intercultural de la Ciudad de Madrid, núm. 2, pp. 7-20.   

Albert, María; Moncusí, Albert i Lacomba, Joan. 2011. “Asociaciones de inmigrantes 
africanos: participación e integración en el caso de la Comunidad Valenciana”, dins 
Revista Española del Tercer Sector, núm. 19, pp. 87-120.  



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

1979 
 

Añón, María José. 2010. “El acceso de las mujeres inmigrantes a los derechos 
humanos: la igualdad inacabada”, dins Solanes, Ángeles (ed.), Derechos Humanos, 
migraciones y diversidad, València: Tirant lo Blanch, pp. 105-138.  

Aparicio, Rosa i Tornos, Andrés. 2010. Las asociaciones de inmigrantes en España. 
Una visión de conjunto, Madrid: Ministerio de Trabajo e Inmigración.  

Ariño, Antonio. 2004. “Asociacionismo, ciudadanía y bienestar social”, dins Papers, 

núm. 74, pp. 85-110.  

Cucó, Josepa. 1992. “Vida asociativa”, dins García Ferrando, Manuel (coord.), La 
sociedad valenciana de los 90, València: Generalitat Valenciana, pp. 241-286.  

Cucó, Josepa. 2004. Antropología urbana, Barcelona: Ariel. 

Del Valle, Teresa. 1997. Andamios para una nueva ciudad. Lecturas desde la 
antropología, Madrid: Ediciones Cátedra.  

Del Valle, Teresa. 2001. “Asociacionismo y redes de mujeres ¿Espacios puente para 
el cambio?”, dins Hojas de Warmi, núm. 12, pp. 131-151.  

Donati, Pier Paolo. 1997. “El desarrollo de las organizaciones del Tercer Sector en el 
proceso de modernización y más allá”, dins Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, núm. 79, pp. 113-141.  

Giménez, Carlos. 1996. “Proyectos de construcción nacional, política migratoria y 
transnacionalismo en España”, dins Kaplan, Adriana (coord.), VII Simposio 
Procesos migratorios y relaciones interétnicas, Saragossa: Instituto Aragonés de 

Antropología y Federación de Asociaciones de Antropología del Estado español, pp. 
37-51.  

Giner, Salvador. 2001. Teoría sociológica clásica, Barcelona: Ariel.  

Gómez Gil, Carlos. 2008. “El asociacionismo de los inmigrantes”, dins García Roca, 
Joaquín i Lacomba, Joan (eds.), La inmigración en la sociedad española, Barcelona: 

Bellaterra, pp. 541-557. 

González, Amparo i Morales, Laura. 2006. “Las asociaciones de inmigrantes en 

Madrid: una nota de investigación sobre su grado de integración política”, dins 
Revista Española del Tercer Sector, núm. 4, pp. 129- 173.  

Herrera, Manuel. 2009. “Las asociaciones sociales, una nueva realidad a la búsqueda 
de conceptualización y visualización”, dins Revista Española de Investigaciones 
Sociológicas, núm. 126, pp. 39-70.  

Martín, Alberto. 2004. “La asociaciones de inmigrantes en el debate sobre las nuevas 

formas de participación política y de ciudadanía: reflexiones sobre algunas 
experiencias en España”, dins Migraciones, núm. 15, pp. 113-143.  

Martiniello, Marco. 1999. “The limits of consultative politics for immigrants and ethnic 
immigrant minorities”, dins VV.AA., Political and social participation of immigrants 
through consultative bodies, Estrasburg: Council of Europe Publishing.  

Mora, Albert. 2011. “La participación social y política como instrumento de integración: 
una aproximación al asociacionismo inmigrante en España y en la Comunidad 
Valenciana”, dins Añón, Marí José i Solanes, Ángeles (eds.), Construyendo 

sociedades multiculturales: espacio público y derechos, València: Tirant lo Blanch, 
pp. 249-276.  

Morales, Laura; González, Amparo i Jorba, Laia. 2009. “Políticas de incorporación y 
asociacionismo de la población de origen inmigrante a nivel local”, dins Zapata 
Barrero, Ricard (coord.), Políticas y gobernabilidad de la inmigración en España. 
Barcelona: Ariel, pp. 113-138. 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1980 
 

Moya, David. 2011. “Instruments de participació dels immigrants alternatius al sufragi: 
reptes i alternatives”, dins VII Seminari Immigració i Europa: Polítiques públiques i 
models de ciutadania, Barcelona: CIDOB, pp. 15-28.  

Navarro, Clemente J. i Juriasti, Patxi. 2006. “Funciones, actividades y facilitación 

pública de las asociaciones”, dins Montero, José Ramón; Font, Joan i Torcal, 
Mariano (eds.), Ciudadanos, asociaciones y participación en España, Madrid: 
Centro de Investigaciones Sociológicas, pp. 223-240. 

Putnam, Robert. 1993. Making democracy work. Civic traditions in modern Italy, 

Princeton: Princeton University Press.  

Rebollo, Óscar. 2011. “Desigualdad, participación y democracia”, dins Documents de 

treball del Seminari Nous Reptes de la Participació i Impactes en la Vida 
Democràtica, Seminaris d´Estiu del Centre de Recursos i Educació Contínua, Xàtiva 
(València): Diputació de València, http://bit.ly/XQMhYW      

Sayed-Ahmad, Nabil. 2010. “Experiencia de migración y salud mental. Hacia un nuevo 
modelo de salud”, dins Melero, Luisa (coord.), La persona más allá de la migración. 
Manual de intervención psicosocial con personas inmigrantes , València: Fundación 
CeiMigra, pp. 259-296. 

Schrover, Marlou i Vermeulen, Floris. 2005. “Immigrant Organisations“, dins Journal of 
Ethnic and Migration Studies, vol. 31, núm. 5, pp, 823-832.  

Simó, Carles i Torres, Francisco. 2009. “Tipos de inmigrantes, inserción social y 

asociacionismo. El caso de la Comunidad Valenciana”, dins Checa, Francisco; 
Arjona, Ángeles i Checa, Juan Carlos (eds.), Transitar por espacios comunes. 
Inmigración, salud y ocio, pp. 285-313.   

Solé, Carlota; Parella, Sònia i Cavalcanti, Leonardo. 2008. Nuevos retos del 

transnacionalismo en el estudio de las migraciones, Madrid: Ministerio de Trabajo e 
Inmigración.   

Tocqueville, Alexis de. 2003. La democracia en América (I i II), Santa Fe (Argentina): 
El Cid Editor.  

Toral, Guillermo. 2010. “Las asociaciones de inmigrantes como sociedad civil: un 
análisis tridimensional” dins Revista Española de Investigaciones Sociológicas, 

núm. 132, pp. 105-130. 

Veredas, Sonia. 2003. “Las asociaciones de inmigrantes en España. Práctica clientelar 
y cooptación política”, dins Revista Internacional de Sociología, núm. 36, pp. 207-
225.  

Zapata-Barrero, Ricard. 2003. “Políticas de acomodación de la inmigración y 

administración local: la gestión de la coexistencia”, dins Guillot, Jordi. (dir.), 
Immigració i poders locals. Ciutats i persones, Barcelona: Institut de Ciències 
Polítiques i Socials, pp. 63- 96.  

http://bit.ly/XQMhYW


Grup de treball: MIGRACIONS 

 

1981 
 

La rescontrucción de las trayectorias laborales de los inmigrantes rumanos 
altamente cualificados, a partir de gráficos de satisfacción vital 

 
Alisa Petroff 

Universidad Autónoma de Barcelona 

alisageorgeta.petroff@uab.es 
 

Resum: 

A pesar de que el análisis de relatos (escritos u orales) tiene una larga tradición en la 

investigación cualitativa, existen otras formas complementarias de reconstruir las 

trayectorias. Así, en esta comunicación se presentan las trayectorias de los 

inmigrantes rumanos altamente cualificados residentes en Barcelona a partir de 

gráficos de satisfacción vital.  Concretamente, mediante el análisis comparativo de 30 

gráficos de satisfacción vital y de 30 entrevistas biográficas, realizadas en el marco de 

la tesis doctoral “Las trayectorias laborales de los rumanos altamente cualificados en 

Barcelona”, se pretenden alcanzar dos objetivos: por un lado, identificar patrones de 

construcción de trayectorias tanto en la forma de las mismas, como en los factores que 

influyen en dicha forma. En segundo lugar, partiendo del concepto de “trayectoria vital” 

desarrollado por Elder (1983), se pretenden identificar gráficamente las dinámicas  de 

los conceptos que configuran las trayectorias tales como los puntos de inflexión o las 

transiciones, en tanto que los acontecimientos que los acompañan representan 

altibajos en los gráficos. Por ello, la comunicación está estructurada en cuatro 

apartados. En un primer apartado, se destaca la relevancia de estudiar las 

migraciones cualificadas en las sociedades globales y la perspectiva desde la que se 

han de entender las migraciones cualificadas rumanas en el contexto de la 

investigación. Tras presentar en el segundo apartado la metodología utilizada, un 

tercer apartado incluye la discusión referente al concepto, trayectoria vital y sus 

componentes. La comunicación concluye con un apartado en el que se presentan los 

resultados de la investigación y las reflexiones que subyacen de dicho análisis.     

1. Las migraciones cualificadas en el contexto internacional y español 

Como respuesta al incremento del flujo a nivel internacional, el interés por este perfil 

de inmigrantes ha ido aumentando. Gracias a una serie de procesos vinculados al 

fenómeno de la globalización, a la liberalización de mercados y al movimiento de 

bienes, servicios y capitales, el movimiento de personas se convierte en un elemento 

imprescindible de la economía global (Favell, 2006).Tres aspectos de la economía 

global son particularmente relevantes en el protagonismo de la migración cualificada.  

En primer lugar, el aumento del sector servicios en los países desarrollados, junto con 

la importancia creciente del comercio de servicios, en contraste con el comercio de 

bienes. A diferencia de la provisión de bienes, la provisión de servicios es, a menudo, 
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inseparable de la presencia física de las personas que proveen dichos servicios. De 

esta manera, las transacciones transfronterizas implican el movimiento del proveedor 

del servicio, convirtiendo en imprescindible la migración de personas (Sapir, 2000).  

En segundo lugar, la transnacionalización de la producción y la expansión de las 

empresas multinacionales. El establecimiento de nuevas empresas en terceros países 

conlleva la presencia de empresarios, altos mandos, técnicos y otros profesionales 

claves que se desplazan conjuntamente con la empresa (Sassen, 1998). Finalmente, 

cabe destacar el cambio tecnológico que, junto con el cambio en los modos de 

producción, generan contextos propicios para la movilidad laboral. 

En este contexto de expansión tecnológica y económica, marcado por los procesos de 

transnacionalización y globalización mundial, países cuyos modelos de producción se 

basan en el desarrollo de las tecnologías de comunicación e información o del sector 

financiero, han atraído inmigrantes cualificados. En este sentido, países como Estados 

Unidos, Inglaterra o Alemania son referentes a nivel internacional. Sin embargo, esta 

no es la dinámica de la mayoría de los países europeos. Concretamente, las 

migraciones cualificadas en el caso de Europa del Sur se deben entender desde la 

excepcionalidad, puesto que otras son las dinámicas que marcan los flujos migratorios 

de estos países. 

Si nos referimos al caso español, el crecimiento económico exponencial que 

experimenta a partir del año 1985, lo convierte en el país con el desarrollo económico 

más rápido de la UE-15 (Ferrero, 2010). Paralelamente, España deja de ser un país 

emisor de emigración para convertirse en uno de los países más atractivos de Europa. 

El perfil de inmigrantes que llega a España a partir de los años 2000, es un fiel reflejo 

de la estructura del mercado laboral español y del modelo de producción que impera 

en este país. El aumento de la demanda en sectores como la construcción, turismo o 

el servicio doméstico para cubrir puestos de baja cualificación, supone la llegada de un 

perfil de inmigrante económico y poco cualificado, cuya inserción laboral se realiza, en 

muchas ocasiones, en la economía sumergida. En este sentido, el contexto receptor 

español es especialmente hostil a la hora de atraer migrantes cualificados; a pesar de 

que tras el comienzo de la crisis económica, la poca demanda de trabajo que ha ido 

aumentando, ligeramente, ha estado vinculada a sectores cualificados, sobre todo, en 

el sector de la salud e ingeniería (Ferrero, 2010).  

Pero el contexto español no solamente es hostil a la hora de atraer migración 

cualificada; sino que se caracteriza por la tendencia a la sobrecualificación de la 

población inmigrante. Eso se debe a que muchos de los inmigrantes, a pesar de 

poseer estudios superiores, son penalizados en su incorporación en el mercado 

laboral. La alta demanda de personas en puestos de baja cualificación o no 
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cualificados y la debilidad del estado de bienestar español, son dos elementos que 

explican la manera en la que estos inmigrantes aceptan la inconsistencia de estatus 

(Reyneri y Fullin, 2008). A diferencia de lo que sucede en países como Dinamarca o 

Noruega, en países como España es más probable que los inmigrantes se encuentren 

ocupados en puestos que requieren un nivel de estudios por debajo de sus 

credenciales educativas (Reyneri y Fullin, 2008).  

Este es también el caso de los inmigrantes que provienen del Este de Europa, que a 

pesar de tratase de un colectivo con altos niveles de estudios, terminan empleados, en 

la mayoría de las ocasiones, en trabajos poco cualificados o no cualificados (Reyneri y 

Fullin, 2008). Por todo lo dicho anteriormente, el objeto de estudio de la comunicación 

se debe enmarcar desde la excepcionalidad que supone el perfil de inmigrantes 

cualificados, en el conjunto de los flujos migratorios de España y del Sur de Europa.       

Entre los colectivos de inmigrantes que han ido ganando protagonismo, el colectivo 

rumano se ha consolidado en la actualidad como el más significativo 

cuantitativamente. En la actualidad, cuenta con 895.970 residentes en el territorio 

español, lo que significa el 15,7% del total de población inmigrante (Padrón, 2012). 

Dado que el perfil de inmigrantes rumanos responde a las dinámicas del mercado 

laboral español anterior a la crisis (demanda en ocupaciones poco cualificadas que 

suponen la perdida de estatus de los inmigrantes con estudios superiores o 

directamente la llegada de inmigrantes con niveles de estudios primarios o 

secundarios), existe una proliferación de estudios sobre el colectivo rumano y, 

concretamente, sobre el perfil de inmigrante económico rumano (Marcu, 2007; 

Pajares, 2009a; Sandu, 2006b; Viruela, 2007, etc.). A pesar de todas las aportaciones 

que dichos estudios ofrecen sobre el colectivo, el énfasis exclusivo en este perfil, 

termina construyendo una visión monolítica sobre el mismo, reforzándose de esta 

manera las representaciones sociales de la sociedad receptora. 

2. Metodología 

La investigación que se presenta en esta comunicación cuenta con un diseño de 

métodos mixtos en tanto que se utilizan de manera conjunta métodos cuantitativos, a 

través de la técnica de la encuesta, y métodos cualitativos, a través de la técnica de la 

entrevista biográfica semi-estructurada. No obstante, la investigación cuenta con una 

orientación principal cualitativa.  

La investigación se ha realizado en base a un diseño en fases secuenciales (Creswell, 

2003). Así, los datos que se recogen y analizan en una primera fase, sirven para 

mejorar la obtención de datos y análisis de la siguiente fase. En relación al orden en 

que los datos cualitativos y cuantitativos se recogen y analizan con el objetivo de 
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maximizar sus contribuciones en el conjunto de la tesis, está estrechamente ligado al 

papel que juega cada método y sus puntos fuertes.  

Un primer nivel, incluye la fase cuantitativa que tiene como objetivo identificar 

diferentes tipologías de rumanos cualificados, sus principales características socio-

demográficas, a partir de la realización de una encuesta online a 217 miembros de la 

red de cerebros rumana, GRASP. En base a las diferentes tipologías identificadas en 

el anterior nivel, se escoge y justifica aquella que representa el punto de partida para 

la segunda fase, que consiste en la realización de 30 entrevistas biográficas semi-

estructuradas a migrantes cualificados rumanos en Barcelona: 10 a rumanos que 

llegan a través de traslado de empresa multinacional, 10 a rumanos que llegan a 

Barcelona y continúan los estudios de tercer ciclo y 10 a rumanos que no continúan 

con los estudios de tercer ciclo.  

Además, en esta segunda fase el análisis de las entrevistas biográficas se 

complementa con el análisis de gráficos de satisfacción educativo-laboral. Los gráficos 

de satisfacción vital no representan una herramienta nueva en las ciencias sociales 

sobre todo para medir el grado de satisfacción de los entrevistados con respecto a sus 

vidas. Por consiguiente, es una técnica que tradicionalmente se utiliza desde una 

perspectiva cuantitativa (Pressey y Kuhlen, 1957) y su uso es predominante en la 

psicología. Sin embargo, en la investigación, estos gráficos cumplen otras funciones.  

Referido al momento en el que se realizan los gráficos y al papel que juegan en el 

análisis, cabe decir que los gráficos complementan la técnica de la entrevista 

biográfica. A pesar de que la representación gráfica se lleva a cabo al principio de la 

entrevista, no se entiende como una etapa aislada de la investigación Además, la 

utilización de las dos técnicas permite complementar la información a través de dos 

formatos: el oral/escrito y el gráfico. Por otro lado, la combinación de los gráficos con 

las entrevistas biográficas ha permitido identificar patrones de construcción de 

trayectorias y determinar el vínculo entre los patrones de los gráficos y las variables 

que influyen en dichos patrones. 

3. Trayectorias, transiciones y puntos de inflexión 

Elder es uno de los autores que articulan una formulación sistemática de los principios 

y conceptos que conforman la perspectiva del curso de vida. Este autor define el curso 

de vida como un fenómeno social, que incluye desde las trayectorias estructuradas a 

través de las instituciones sociales y organizaciones, hasta las trayectorias sociales de 

los individuos y sus trayectorias de desarrollo. Así, el curso de la vida se refiere al 

entretejido de trayectorias marcadas por la edad (tales como las carreras de trabajo y 

las trayectorias familiares), las opciones de futuro, y las transiciones (que van desde la 

etapa educativa, hasta la jubilación) (Elder, 1985, 1994, y Elder et al., 2003).  
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Con el objetivo de reforzar el modelo del curso de vida, se han ido desarrollando una 

serie de conceptos. En este sentido, Hagestad (1990) señala, dos de los conceptos 

clave de esta perspectiva: el de trayectoria y el de transición. Concretamente, las 

trayectorias sociales son definidas por Elder et al. (2003) como las trayectorias de 

educación y trabajo, familiares y residenciales que construyen los individuos y grupos 

en una sociedad. Estas trayectorias, conformadas por fuerzas históricas y 

estructuradas por las instituciones sociales, son además sujetas a cambios ya que 

sufren el impacto de los contextos más amplios.  

Pero además, Elder, (2003) señala que las trayectorias están construidas por 

transiciones o cambios en el estado como por ejemplo independizarse, convertirse en 

padre o jubilarse. Así, Cowan (1991) describe las transiciones como procesos a largo 

plazo que resultan en una reorganización de la vida interior (como los individuos 

entienden y sienten sus vidas y el mundo) y del comportamiento exterior 

(reorganización de la vida de los individuos y de sus relaciones). Para los diversos 

autores, dos son los elementos característicos de las transiciones. Por un lado, la 

duración, definida como el tiempo que trascurre entre transiciones. En este sentido, las 

transiciones se refieren a cambios discretos en el estatus que son vinculados a una 

duración a pesar de que sus consecuencias pueden ser a largo plazo (George, 1993). 

En segundo lugar, las transiciones, a menudo, implican cambios en el estatus o 

identidad. Estas transiciones se reflejan tanto a nivel personal como social y generan 

oportunidades para el cambio en el comportamiento.  

Mientras las transiciones son fundamentales en construir bloques de trayectorias, 

investigaciones norteamericanas apuntan que algunos acontecimientos de transición 

son particularmente cruciales, alterando y redireccionando la trayectoria. Estas 

transiciones críticas se han identificado como puntos de inflexión. Así, los individuos 

experimentan el curso de vida como una secuencia de trayectorias ligadas unas a 

otras a través de puntos de inflexión: trayectoria, puntos de inflexión, trayectoria, punto 

de inflexión, etc. (Marshall y Mueller, 2003; Elder et al., 2003, Abbott, 1997). Sin 

embargo, tal y como señala Abbott (1997) no cualquier cambio brusco es un punto de 

inflexión, sino solamente aquellos que son seguidos de un periodo que pone de 

manifiesto una nueva etapa. Una de las características de los puntos de inflexión, 

según este autor, tiene que ver con su carácter narrativo, lo que significa que los 

puntos de inflexión hacen referencia a dos puntos en el tiempo, no a uno. En otras 

palabras, lo que convierte un acontecimiento en un punto de inflexión es el tiempo 

suficiente que marca el paso hacia un nuevo curso, de tal manera que quede claro el 

cambio en la dirección de la trayectoria. Por último, los puntos de inflexión son 

procesos que tienen cierta duración en el tiempo. Concretamente, los puntos de 
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inflexión son relativamente más cortos comparados con las más largas y uniformes 

transiciones.  

4. Desde trayectorias de continuidad a trayectorias de discontinuidad: la 

imbricación de factores macro meso y mico sociales. 

4.1 Perfil traslado de empresa multinacional: trayectorias migratorias de 

continuidad 

En relación a las motivaciones de este perfil de profesionales a la hora de migrar a 

España, se trata de personas que perciben el traslado como una oportunidad laboral, 

un nuevo reto en sus trayectorias profesionales. Por ello, se muestran abiertos a 

aceptar cualquier oferta que implique el traslado a otra sucursal de la multinacional, sin 

representar una prioridad el país de destino. Además, suele tratarse de personas que 

se muestran satisfechas con sus vidas en Rumanía y que en otras circunstancias no 

se hubieran planteado migrar. De ahí que el proyecto migratorio se conciba como una 

oportunidad y la continuidad del mismo quede supeditada a la continuidad en la 

empresa multinacional. 

En segundo lugar, destacan aquellos entrevistados que demandan el traslado por 

cuestiones personales. En este sentido, los sucesivos viajes que emprenden en 

Barcelona por razones laborales (ya sea cursos que imparten o reciben, ya sea por 

reuniones) terminan generando relaciones afectivas con sus homólogos de las oficinas 

de Barcelona. En definitiva, se trata de un traslado que no necesariamente responde a 

las necesidades de la organización sino que queda vinculado a la petición del 

empleado. La decisión de consolidar la relación de pareja implica emprender un 

proyecto migratorio e indirectamente optar por el traslado como una manera de llevarlo 

a cabo. 

Por último, están aquellos que provocan el traslado, convirtiéndolo en estrategia para 

desarrollar un proyecto migratorio en el extranjero y en consecuencia, una vía para 

incorporarse en el mercado laboral cualificado del país de destino. A raíz de los 

contactos que establecen con las sedes de Barcelona, debido a los cursos de 

formación que imparten o reciben y de las reuniones que les permiten tener contactos 

con diferentes oficinas, estos profesionales se sienten atraídos por la idea de seguir 

trabajando para la misma empresa, pero en el extranjero. En esta decisión juegan un 

papel importante las experiencias positivas en las diferentes ciudades y el ambiente 

internacional en las oficinas de otros países. Además, se trata de personas que, en 

ocasiones, perciben como imposible el ascenso dentro de la organización en Rumanía 

y que muestran su descontento con respecto a su futuro profesional.  

Parte de este deseo de provocar el traslado, tiene que ver con un discurso crítico que 

los entrevistados desarrollan con respecto al ámbito corporativo rumano. Así, a través 
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de comparaciones destacan que las condiciones laborales (nivel de remuneración, 

exigencias, ritmos de trabajo, intensidad y complejidad de las tareas exigidas, 

posibilidades de promoción) ofrecidas por las multinacionales son claramente 

superiores en España que en Rumanía. Por ello, trabajar duro durante años con la 

esperanza de que algún día se produzca el traslado, representa una estrategia 

utilizada por algunos rumanos que pertenecen a este perfil. 

A grandes rasgos, este perfil muestra un generalizado desconocimiento previo sobre 

España y concretamente sobre el mercado laboral español, aspecto que comparten 

con los otros dos perfiles. En parte, este desconocimiento, tiene que ver con la 

confianza en sus capacidades para desenvolverse en ambientes que suponen un 

desafío. Por otro lado, el papel relevante que ejerce la multinacional, como estructura 

que facilita la incorporación en el país de destino, también explica la rápida adaptación 

que estos migrantes experimentan en Barcelona. En primer lugar, el ambiente de 

trabajo es propicio a que esta adaptación se lleve a cabo de forma rápida y en el 

menor tiempo posible. La amplia experiencia que avala a estos entrevistados y el 

hecho de que llevan a cabo tareas muy parecidas a las desarrolladas en las oficinas 

de Bucarest, son dos de los elementos que permiten entender dicha adaptación. A 

este aspecto se le añade el hecho de que conocen a algunos de sus homólogos; las 

oficinas de Barcelona les resultan familiares y además, siguen usando, al igual que en 

Rumanía, el inglés como idioma vehicular.  

Pero además del ambiente propicio proporcionado indirectamente por la organización, 

cabe destacar aquellos elementos que directamente influyen en que las 

multinacionales representen verdaderas mallas de seguridad en los proyectos 

migratorios de estas personas. En este sentido, la organización no demanda la 

homologación de los estudios terciarios y para la contratación es suficiente la 

traducción del diploma obtenido en Rumanía. En segundo lugar, es la empresa la que 

se encarga de todos los trámites vinculados a la obtención de los permisos de trabajo, 

los trámites logísticos que implican el traslado y otras cuestiones como los cursos de 

castellano, etc. Sin embargo, con respecto a esta cuestión, cabe introducir un matiz: 

cuando el traslado se realiza como consecuencia de una necesidad por parte de la 

organización para cubrir un puesto clave, la implicación de la empresa es mucho 

mayor que en el caso de aquellos que provocan el traslado por razones personales u 

otras razones. 

En relación a los cursos de castellano, las organizaciones juegan un papel relevante 

ya que ofrecen cursos de castellano en las oficinas tras el horario de trabajo, 

facilitando la inmersión lingüística de estas personas. Sin embargo, el hecho de que 

estas personas pasen la mayoría de su tiempo trabajando y puesto que en las oficinas 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

1988 
 

el idioma vehicular sigue siendo inglés contribuye a que no sientan el aprendizaje y 

perfeccionamiento del castellano, como una prioridad.  

Otro de los aspectos destacados anteriormente hace referencia al apoyo legal que 

reciben estos migrantes por parte de la empresa multinacional. Los entrevistados que 

llegan a España a través del traslado por parte de la organización, incluso en el 

momento de la reintroducción de la moratoria, cuentan con el apoyo de la empresa 

que les asesora en el proceso de obtención del permiso de trabajo, a pesar de que en 

la mayoría de las ocasiones el traslado se lleva a cabo sin el previo conocimiento de 

dicha moratoria. Sin embargo, sucede lo mismo que se plantea anteriormente: este 

apoyo se hace más patente cuando la organización tiene cierta urgencia para 

incorporar a esa persona.  

En estos casos, las características particulares de ciertos trabajadores compensan los 

trámites extra que conlleva la obtención del permiso de trabajo. Además, dado que 

suelen ser empresas multinacionales o internacionales con amplia presencia de 

personas procedentes de diferentes partes del mundo, los trámites se sobrentienden 

como parte del proceso de reclutamiento y no como un problema. En cambio, aquellos 

que provocan el traslado, independientemente de la razón, suelen recibir menos apoyo 

por parte de la organización a la hora de gestionar los trámites y en este sentido 

manifiestan cierta soledad y desconcierto con respecto al procedimiento que a veces 

es percibido como opaco y poco claro.  

Por el hecho de que la multinacional representa una malla de seguridad y debido a 

que en la mayoría de las ocasiones la adaptación al ambiente de trabajo se realiza de 

manera muy rápida gracias a la familiaridad de las tareas que llevan a cabo, estos 

migrantes entienden su proyecto migratorio en clave de continuidad ta l y como lo 

manifiesta una de las entrevistadas a través del gráfico de satisfacción. 
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No obstante, cuando se trata de evaluar el conjunto de su proyecto migratorio más allá 

de la cuestión laboral, los entrevistados de este perfil evalúan muy positivamente su 

vida en Barcelona. Entre los elementos que destacan, está lo que definen como 

calidad de vida que engloba una serie de aspectos entre los cuales: las facilidades que 

ofrecen las infraestructuras, la gastronomía, la amabilidad de la gente, el ritmo de vida 

de la ciudad, el carácter cosmopolita y la oferta de ocio. La cuestión de la calidad de 

vida no es exclusiva de este perfil ya que también aparece en la narrativa de los 

entrevistados pertenecientes a los otros dos perfiles.  

El segundo elemento valorado por los entrevistados de este perfil, tiene que ver con 

las condiciones de trabajo. Al trabajar para la misma organización, tanto en el país de 

origen como en el de destino, los entrevistados comparan las condiciones de trabajo, 

valorando muy positivamente el cambio. Al igual que muchos de ellos anticipan antes 

de provocar su traslado, tanto a nivel salarial como los ritmos de trabajo o las horas 

extra, su vida laboral en España es percibida en clave de ganancia.  

A pesar de valorar tan positivamente su vida en Barcelona, y a pesar de que el 

proyecto migratorio en relación a la trayectoria laboral se entiende en clave de 

continuidad, referido a las perspectivas de futuro, estos migrantes no manifiestan 

necesariamente su deseo de permanecer en España a largo plazo. Esta manera 

abierta de concebir el proyecto migratorio tiene que ver con una serie de cuestiones. 

En primer lugar con el momento vital, en tanto que la permanencia puede depender de 

los vínculos sentimentales que los entrevistados establezcan o no en Barcelona, 

cuestión que aparece también en el discurso de entrevistados de los otros dos perfiles.  

 

TRAYECTORIA    EDUCATIVO-LABORAL                                                                      (mujer, 36 años, perfil: traslado multinacional) 
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En segundo lugar, el proyecto migratorio se entiende de manera abierta siendo el 

retorno una posibilidad que no descartan. A pesar de que, independientemente del 

perfil, el retorno se percibe en clave de retroceso, sobre todo a nivel salarial y en 

relación a la calidad de vida, los rumanos que migran a través de traslado de 

multinacional son los que más presente tienen retornar, como una opción viable y 

realista. Primero debido a que los testimonios describen una vida feliz en Rumanía, 

tanto a nivel personal como profesional. La segunda razón guarda relación con la 

fuerza de los vínculos personales que mantienen con Rumanía y la falta o la debilidad 

de los vínculos en España.  

Además, la opción del retorno como una cuestión abierta queda reforzada también por 

el hecho de que en cualquier momento estos inmigrantes pueden reincorporarse a sus 

puestos de trabajo en Rumanía, como parte del acuerdo de traslado. Así el retorno, es 

una opción con la que pueden contar en caso de que la situación llegue a ser 

insostenible en España. Incluso algunos no descartan volver a emprender nuevos 

proyectos migratorios pero siempre utilizando el traslado de multinacional como 

mecanismo para llevarlos a cabo.  

Precisamente porque la migración la conciben vinculada a una organización, la 

continuidad del proyecto migratorio en España queda condicionada por el vínculo con 

la multinacional. En definitiva, sin las mallas de seguridad proporcionadas por la 

empresa, la mayoría de estos migrantes carecen de las herramientas necesarias para 

darle continuidad a sus proyectos migratorios en España, siendo la crisis pero también 

el desconocimiento del mercado laboral español/catalán, el idioma, elementos que 

contribuyen a que estos migrantes descarten su permanencia en España fuera de la 

organización.      

4.2 Perfil proyecto individual con estudios de postgrado en España: trayectorias 

de ascensión 

Una de las principales razones que determina a muchos de estos entrevistados, a 

emigrar a España, tiene que ver con la decisión de continuar sus estudios terciarios 

(máster/doctorado) en el extranjero. Detrás de esta decisión se hallan una serie de 

razonamientos. En primer lugar, un máster en el extranjero representa un valor 

añadido por ser considerado más prestigioso que uno en Rumanía. Así, a la 

percepción según la cual el sistema educativo terciario en Rumanía no prepara para la 

incorporación en el mercado laboral, se le añade la influencia del grupo de pares que 

realizan estudios de tercer ciclo en el extranjero y que evalúan muy positivamente la 

experiencia.   

Si el máster en el extranjero es el objetivo a alcanzar, ¿cuál es el razonamiento que 

determina escoger España y concretamente Barcelona como ciudad de destino? A 
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pesar de que en el imaginario de estos inmigrantes, los países que garantizan calidad 

educativa en el contexto europeo son los países anglosajones y los países nórdicos, 

finalmente la elección del país de destino tiene que ver con otros criterios. En primer 

lugar, el precio de los estudios de postgrado en España, relativamente más bajo 

comparado con otros países, se convierte en el principal criterio a la hora de escoger 

el país de destino. A esto se le añade, la percepción de que la sociedad española es 

abierta y bastante cercana a la rumana, por las raíces latinas que unen las dos 

culturas. Relacionado con esta cuestión, está el idioma: el español, lengua que 

algunos de los entrevistados conocen, representa un elemento que convierte España 

en el país idóneo para realizar dicho máster, especialmente en el caso de aquellos que 

cuentan con previas experiencias en España. Por otro lado, para aquellos que lo 

desconocen, no representa un obstáculo por las similitudes con el rumano. En 

definitiva, estos entrevistados buscan ciudades donde no importe solamente el 

componente académico, sino que es fundamental que sea una ciudad donde se 

encuentren cómodos durante sus estancias.  

A pesar de que en la mayoría de las ocasiones estos entrevistados cuentan con sus 

propios ahorros, con apoyo por parte de la familia, o siguen vinculados con Rumanía a 

través de colaboraciones profesionales, estos apoyos son temporales y suelen ser 

concebidos como una especie de colchón mientras se produce la incorporación 

laboral. Así, debido a que el componente económico es muy importante, la 

incorporación en el mercado laboral español se convierte en una urgencia y el máster 

es en un trampolín que facilita el acceso de manera exitosa.  

Sin embargo, ¿cuáles son los mecanismos que permiten entender las credenciales 

obtenidas en España en clave de trampolín? En primer lugar, cabe destacar la 

infraestructura de las que disponen las instituciones privadas que imparten dichos 

másteres, ya que cuentan con amplias bolsas de prácticas remuneradas. Estas 

prácticas remuneradas operan también como un instrumento clave en la trayectoria 

legal de estas personas ya que generan un primer vínculo con el mercado laboral 

cualificado, incluso en un momento en el que la moratoria está en vigor. Eso se debe a 

que dichas prácticas no se entienden como vínculos contractuales, sino formativos y 

por esta razón se pueden formalizar sin la necesidad de obtener el permiso de trabajo. 

Por consiguiente, las oficinas especializadas de dichos centros juegan un papel clave 

en la incorporación, ya que facilitan el primer contacto con el mercado laboral. Incluso 

en el caso de aquellos que no tienen amplios conocimientos de castellano, el papel de 

estas oficinas suple este desconocimiento, con ofertas en las que el inglés aparece 

como competencia requerida. 
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Pero más allá de estas infraestructuras formales, el importante papel que juegan las 

credenciales obtenidas en España, tiene que ver con cuestiones relativas al significado 

simbólico de los mismos y al poder que ejercen dichos espacios educativos a la hora 

de generar redes sociales valiosas para la incorporación en el mercado cualificado. En 

cuanto al papel simbólico de la credencial, la realización de estudios de máster /MBI o 

doctorado en España, representa un sello que garantiza la transferencia de otras 

competencias en la incorporación en el mercado laboral. Según algunos de estos 

migrantes, un máster en España facilita el acceso a puestos de trabajo en empresas 

grandes, pero locales, que de otra forma serían inalcanzables.  

En relación al segundo aspecto, los entrevistados esperan que el máster les conecte 

con otros profesionales capaces de facilitarles el acceso a ofertas de empleo. Así, en 

ocasiones, estas expectativas se cumplen y a través de lazos débiles, algunos 

entrevistados son recomendados para puestos de trabajo. En este sentido, la red 

proporcionada por los estudios de postgrado no solamente juega un papel importante 

en la incorporación, ya que algunos entrevistados apuntan colaboraciones y proyectos 

empresariales que se llevan a cabo con ex compañeros de máster. 

Debido a que en la mayoría de las ocasiones los proyectos migratorios de estos 

rumanos están vinculados al programa de máster que les permiten el acceso al 

mercado laboral cualificado, en la evaluación del proyecto migratorio juega un papel 

importante la evaluación de la experiencia que tienen como estudiantes 

internacionales. Así, la evaluación que los entrevistados hacen de esta etapa 

educativa es a grandes rasgos, positiva, a pesar de considerar que España no es un 

referente internacional en materia educativa. Sin embargo, el fácil proceso de admisión 

a dichos programas y el contenido aplicado de los conocimientos, conjuntamente con 

metodologías de aprendizaje basadas en la interacción, el trabajo en equipo, la 

presentación de proyectos, representan elementos valorados positivamente. 

Otra de las cuestiones valoradas positivamente, es el carácter multicultural del máster. 

La interacción con personas de diferentes lugares del mundo les permite adquirir 

ciertas competencias sociales pero también enriquecerse personalmente. El uso 

constante de inglés y el poco o nulo conocimiento de castellano hace que los 

contactos que la mayoría de ellos establecen con personas de otras nacionalidades, 

sean muy frecuentes.  

Así, la experiencia educativa pero también la incorporación laboral en clave de éxito 

terminan influyendo de manera positiva en la manera en la que estos migrantes 

evalúan su proyecto migratorio. Además, las expectativas iniciales que la mayoría de 

ellos tienen en relación a las características de la ciudad y de la sociedad española, se 

cumplen, y estas cuestiones aparecen no solamente en el caso de este perfil, sino 
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también en los otros dos. Por todo lo dicho anteriormente, cabe entender las 

trayectorias de los rumanos pertenecientes a este perfil en clave de ascensión tal y 

como lo pone también de manifiesto el gráfico de satisfacción plasmado. 

 

 

En cuanto a las perspectivas de futuro, cabe destacar que a pesar de que muchos 

llegan a España con el objetivo de realizar el máster, no descartan la posibilidad de 

prolongar el proyecto migratorio si las oportunidades laborales en España se lo 

permiten. Inicialmente, la mayoría de estos migrantes se plantean proyectos 

migratorios abiertos en los que no descartan el retorno, pero tampoco la permanencia 

en España a medio plazo. No obstante, a medida que se produce la incorporación en 

el mercado laboral, el retorno es percibido como una última opción y a corto plazo no 

se contempla. El discurso crítico con respecto a la evolución de la situación en 

Rumanía juega un papel importante en la concepción del retorno en clave de retroceso 

y más después de haber invertido en su formación en el extranjero. Eso no significa, 

necesariamente, que a largo plazo se proyecten en España. En parte, esta cuestión 

guarda relación con un discurso crítico con respecto a la forma en la que evoluciona 

España a nivel económico y la falta de oportunidades que se vislumbran a largo plazo, 

aspecto que les lleva a tener presente emprender otros proyectos migratorios hacia 

terceros países.   

4.3 Perfil proyecto individual sin estudios en España: trayectorias de 

discontinuidad 

A la hora de identificar las razones que determinan a este perfil de rumanos 

cualificados escoger España como país de destino, un papel relevante lo juegan los 

factores de atracción-expulsión. En relación a aquellos elementos de atracción, cabe 

TRAYECTORIA    EDUCATIVO-LABORAL                                           (mujer, 31 años, perfil: proyecto individual con estudios en España) 
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mencionar dos perfiles de rumanos. En primer lugar, destacan aquellos que escogen 

España por una serie de imaginarios culturales que proyectan sobre este país. Se trata 

de personas que completan sus estudios terciarios en el extranjero y que en el 

momento en el que se decantan por España, cuentan con largas trayectorias 

educativo-laborales en varios países. Son rumanos que han experimentado con 

anterioridad diferentes proyectos migratorios y que han logrado llegar en puestos 

ejecutivos en conocidas empresas de finanzas, marketing, IT o investigación.  

Sin embargo, y a pesar del éxito profesional que experimentan en países como 

Estados Unidos, Holanda, Inglaterra, etc., son países donde los entrevistados no 

terminan de encontrarse plenamente adaptados o felices. Se trata de países cuyos 

sistemas de valores son percibidos como distintos a los suyos, sociedades donde las 

relaciones humanas son catalogadas como frías. Así, a raíz de visitas a España, 

Barcelona se configura como la ciudad ideal para vivir a medio plazo gracias al clima, 

la oferta cultural y la forma de ser latina definida como alegre, optimista, abierta y 

tolerante. Algunos de estos elementos, les recuerdan aquellos aspectos positivos que 

caracterizan la cultura rumana y, precisamente por esta razón, cobran especial valor 

para muchos de ellos.  

En definitiva, las razones que determinan a estos migrantes a escoger España tienen 

que ver con una visión romántica sobre este país. Se trata de personas que, a pesar 

de conocer las limitaciones que España ofrece a nivel profesional, más en un 

momento de crisis económica, escogen este país porque priorizan otros aspectos de 

sus vidas, aparte de aquellos estrictamente laborales. Así, el momento en el que estos 

migrantes deciden llevar a cabo su proyecto, tiene que ver sobre todo con una 

oportunidad laboral en Barcelona. 

En segundo lugar, destacan aquellos rumanos cuyas razones para escoger España 

tienen que ver con oportunidades de trabajo en este país. En este sentido, las 

entrevistas revelan la existencia de rumanos que realizan los procesos de selección 

desde Rumanía y que no escogen España necesariamente, sino la organización para 

la que posteriormente van a trabajar. Se trata de personas que perciben el proyecto 

migratorio como un nuevo reto profesional y que en general se muestran satisfechos 

con su vida en Rumanía, tanto a nivel personal como profesional. Precisamente 

porque el proyecto migratorio surge como una oportunidad que no necesariamente es 

buscada, y gracias a la percepción de que si el proyecto migratorio fracasa, siempre 

pueden volver a Rumanía, dichas propuestas resultan atractivas, tanto a nivel 

profesional, como personal. Desde esta perspectiva y debido a la naturaleza de sus 

razones para migrar, estos entrevistados presentan similitudes con aquellos que 

pertenecen al perfil del traslado de multinacional que se ha detallado anteriormente.   
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En tercer lugar, destacan aquellos migrantes para los cuales los factores de expulsión, 

cobran especial relevancia. Se trata de personas que desarrollan un discurso muy 

crítico con respecto a la calidad de vida y trabajo en el país de origen y que 

manifiestan su deseo de permanecer en el extranjero de forma indefinida. Así, la falta 

de oportunidades para el desarrollo a nivel profesional y vital, terminan siendo las 

principales razones a la hora de decidir emigrar de Rumanía. 

Aquellos que pertenecen a este perfil y cuyas motivaciones guardan relación con 

factores de expulsión, suelen ser personas cuyas trayectorias laborales en Rumanía 

quedan marcadas por el contexto económico y político del país. Nos referimos 

concretamente a aquellos que trabajan en el sector público (investigación y 

educación), sectores que se han visto especialmente afectados por los ajustes 

económicos llevados a cabo a partir de los años 1990. Pero aparte de los empleados 

públicos, las entrevistas destacan otro perfil vulnerable para el cual cobran relevancia 

los factores de expulsión: los jóvenes emprendedores o las personas cuyas 

incorporaciones y trayectorias laborales en Rumanía se perciben como precarias.  

Tanto unos como otros, apuntan cierto desgaste a la hora de seguir desarrollando sus 

proyectos profesionales en un contexto hostil para la innovación y desarrollo, donde 

predominan las prácticas de corrupción y nepotismo, donde la administración es 

percibida como lenta e ineficaz y donde la inestabilidad económica del país obstaculiza 

el desarrollo de sus carreras profesionales pero también el desarrollo de sus proyectos 

vitales. A esta sensación de frustración que experimentan, se le añade la desconfianza 

en que la situación pueda cambiar a medio y largo plazo, aspecto que justifica su 

decisión de emprender un proyecto migratorio en el extranjero. 

Para estos migrantes los factores de expulsión juegan un papel esencial en la decisión 

de emigrar, pero ¿cuáles son las razones por las que deciden optar por España? En 

primer lugar, cabe destacar que estos rumanos no contemplan como primera opción 

España ya que en sus imaginarios, los países que ofrecen mayores oportunidades 

profesionales son los países del norte de Europa o Inglaterra. Sin embargo, se 

conjugan una serie de condicionantes que finalmente convierten España en el país de 

destino.  

En el caso de aquellos que migran sin contar con una oferta de trabajo en España, 

destinos como Londres resultan demasiado caros para poder sustentarse 

económicamente mientras se lleva a cabo la incorporación en el mercado laboral. Por 

otro lado, cuando el proyecto migratorio se configura conjuntamente con la pareja y el 

proyecto se entiende de forma indefinida, otros factores cobran relevancia. Nos 

referimos a cuestiones vinculadas con la cultura, el clima, el idioma y las facilidades a 
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la hora de adaptarse. Por todas estas cuestiones, España, concretamente Barcelona, 

se configura, una vez más, como una buena opción a tener en cuenta. 

Si el perfil de traslado de multinacional cuenta con las organizaciones para configurar y 

consolidar sus proyectos migratorios y el perfil de migrantes rumanos con estudios en 

España utiliza las credenciales obtenidas en el país de destino para dar el salto al 

mercado cualificado, en el caso de aquellos que no continúan sus estudios terciarios 

en España, las redes sociales suplen estas carencias.  

La existencia de redes familiares puede representar una cuestión de peso en la 

elección del país, concretamente para aquellos que desarrollan su proyecto migratorio 

debido a factores de expulsión y que no cuentan con una oferta de trabajo antes de 

sus llegadas a España. No obstante, si se trata de familiares que no trabajan en 

sectores cualificados y los entrevistados acaban incorporándose enseguida en el 

mercado cualificado, esta diferencia de estatus termina debilitando el vínculo que 

inicialmente se configura como vínculo fuerte. Así, a pesar de que los entrevistados 

cuentan con este vínculo, resulta ser simbólico ya que no juega ningún papel 

especialmente para aquellos cuya incorporación laboral no depende de estos 

contactos.  

Lo mismo sucede en el caso de aquellos que pierden estatus y posteriormente lo 

recuperan. En un primer momento, el vínculo fuerte se refuerza, ya que la red familiar 

facilita la incorporación laboral en el mercado no cualificado. Además de facilitar el 

acceso al mercado laboral, estas redes familiares informan sobre el procedimiento 

legal a través del cual los entrevistados pueden conseguir el permiso de residencia y 

trabajo a la vez que ofrecen las infraestructuras y recursos necesarios en los primeros 

momentos del proyecto migratorio. 

En este sentido, estos testimonios ponen de manifiesto la manera en la que algunos 

inmigrantes rumanos sufren inconsistencia de estatus debido a la facilidad a la hora de 

incorporarse en el mercado no cualificado a raíz de la existencia de redes familiares. 

Si en un principio la inconsistencia de estatus se utiliza como estrategia para obtener 

el permiso de trabajo con la esperanza de acceder al mercado cualificado, las 

dinámicas del proyecto migratorio y el estrecho vínculo con connacionales inmersos en 

el mismo sector de actividad, terminan postergando el intento de incorporación en el 

mercado cualificado.  

Sin embargo, una vez que se produce la incorporación en el mercado cualificado, ese 

vínculo se convierte en incompatible y por consiguiente se termina debilitando. En este 

sentido, los rumanos que pertenecen a este perfil y para los cuales los factores de 

expulsión juegan un papel importante, no solamente no intentan establecer contactos 

con rumanos, sino que incluso intentan evitarlo. Uno de los factores explicativos tiene 
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que ver con la percepción, según la cual, los rumanos en el extranjero suelen ser poco 

solidarios con sus connacionales, envidiosos y aprovechados. En segundo lugar, el 

contacto con rumanos se evita debido al deseo de invisibilizar una nacionalidad que 

tiene connotaciones altamente negativas en España. Pero más allá del deseo de 

invisibilizarlo para no exponerse a discriminaciones, hay un proceso de interiorización 

de estos estereotipos incluso previo a la llegada a España que determina a algunos 

entrevistados a tener una actitud reacia a la hora de relacionarse con otros rumanos.  

Aparte de las redes familiares, destacan las redes de conocidos conformadas sobre 

todo por excompañeros de trabajo que recomiendan a los entrevistados para los 

actuales puestos de trabajo. Este tipo de redes son fundamentales para entender el 

proyecto migratorio de aquellos que vienen a España gracias a una oportunidad 

laboral. Así con el reclutamiento, los excompañeros/exjefes terminan trabajando 

también en el país de destino con aquellos con los que han conformado equipos en el 

país de origen. De esta manera, se garantiza tanto un alto rendimiento en la 

organización, como una incorporación suave para los entrevistados. Estas ventajas 

para el empleado se entrelazan con las ventajas para el empleador, ya que la 

recomendación garantiza la eficacia y productividad del nuevo empleado.  

Es en este contexto en el que destaca la fuerza de los vínculos débiles ya que estas 

recomendaciones se convierten en esenciales para aquellos entrevistados que migran 

a España, sin conocer castellano o sin tener credenciales obtenidos en España o 

terceros países. En ocasiones, las recomendaciones representan el detonante para 

que estos rumanos decidan migrar a España ya que entienden que sin ellas su 

incorporación en el mercado laboral cualificado hubiera sido difícil de conseguir y más 

concretamente en un contexto de crisis como el actual.  

Excepto aquellos que llegan a España con una oferta de trabajo, que cuentan con 

redes en el país de destino y que experimentan proyectos migratorios en clave de 

continuidad, la mayoría de los entrevistados que pertenecen a este perfil entienden su 

proyecto migratorio como un punto de inflexión. Aquí destacan dos tipos de 

trayectorias: en primer lugar trayectorias laborales en las que el proyecto migratorio 

representa un punto de inflexión ascendente. 

Este tipo de trayectoria explica aquellos proyectos en los que los factores de expulsión 

juegan un papel relevante y en los que la incorporación en el mercado cualificado se 

produce de forma inmediata y exitosa. En la evaluación, un peso importante lo tiene el 

discurso crítico con aspectos de la sociedad rumana.  
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Por otro lado, si para el conjunto de los rumanos entrevistados el aspecto económico 

vinculado a la remuneración es una cuestión destacada como una ganancia que 

permite interpretar su proyecto en clave de ascensión, para aquello que llegan a 

España por la fuerza de los factores de expulsión, esta cuestión cobra especial 

relevancia. Así, el nivel de los sueldos en España comparado con el de Rumanía, 

representa un elemento altamente valorado y la mayoría considera que con la 

migración, ha experimentado un aumento del nivel de vida, permitiéndoles el acceso a 

unas pautas de consumo que en Rumanía eran inalcanzables. 

Sin embargo, no todos los que pertenecen a este perfil evalúan su proyecto en clave 

de punto de inflexión ascendente. Así, la falta de redes sociales o la incapacidad de 

las mismas para generar el salto de estos migrantes al mercado laboral cualificado, 

provoca en algunas situaciones inconsistencia de estatus o periodos de inactividad, de 

tal manera que el proyecto migratorio suele representar un punto de inflexión 

descendente. No obstante, tal y como queda reflejado en el siguiente gráfico de 

satisfacción, con la incorporación en el mercado cualificado el proyecto migratorio se 

convierte en un punto de inflexión ascendente y los entrevistados terminan 

incorporando en la evaluación todos aquellos elementos positivos mencionados 

anteriormente.  

TRAYECTORIA  EDUCATIVO-LABORAL:                                   Entrevista (hombre, 36 años, perfil: proyecto individual sin estudios en España) 
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También como un punto de inflexión descendente, aunque con connotaciones 

distintas, perciben sus trayectorias laborales, aquellos que migran como consecuencia 

de los imaginarios culturales que proyectan sobre España. Así, desde la perspectiva 

laboral, entienden que España no es el mejor lugar para migrar y más teniendo en 

cuenta que este perfil experimenta varios proyectos migratorios y tiene trayectorias en 

países que ofrecen muchas oportunidades a la hora de desarrollar una carrera 

profesional. A esto se le añade que, en la mayoría de las ocasiones, a nivel salarial el 

proyecto migratorio en España se entiende en clave de descenso, teniendo en cuenta 

que han trabajado en países donde gozaban de salarios claramente superiores.  

Por ello, la migración a España, en relación a su trayectoria laboral se entiende en 

clave de descenso, pero un descenso que les compensa por la evaluación altamente 

positiva con respecto a los otros aspectos de sus vidas. Así, al tener varias 

experiencias migratorias comparan las diferentes sociedades y subrayan las virtudes y 

bondades de la sociedad española. Estos entrevistados destacan la amabilidad en el 

trato del día a día independientemente de si se trata de encuentros profesionales, 

burocráticos o simplemente cotidianos. Si independientemente del perfil los 

entrevistados hablan de la irascibilidad de la sociedad rumana, aquellos que han 

experimentado con anterioridad otros proyectos migratorios, definen como demasiado 

distante el tipo de interacción con la sociedad receptora en terceros países. Así, a 

través de estos dos referentes, la sociedad española es definida como cercana, 

amable y tolerante en el trato.  

Pero independientemente de si los migrantes experimentan proyectos entendidos 

como momento clave ascendente o descendente, lo que destaca de este perfil es su 

TRAYECTORIA    EDUCATIVO-LABORAL                                                  Entrevista (hombre, 35 años, perfil: proyecto individual sin estudios en España) 
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propensión a desarrollar proyectos permanentes en España, donde el retorno al lugar 

de origen se concibe más bien como una última posibilidad y la menos deseada. Esto 

tiene que ver con una serie de cuestiones: en primer lugar las razones por las cuales 

deciden venir a España, pero también el momento vital que en muchas ocasiones 

coinciden con el momento de la configuración de la familia. Así, tener hijos en España 

determina proyectos migratorios a largo plazo, siempre y cuando las condiciones 

económicas lo permitan. Precisamente en el caso de aquellos que migran por la fuerza 

de los factores de expulsión, el retorno queda descartado por el discurso crítico que 

desarrollan con respecto a sus experiencias en el país de origen y la desconfianza de 

que, a largo plazo, esta situación cambie.  

Por otro lado, para aquellos que han residido en varios países a lo largo de los últimos 

años y que llegan a España por los imaginarios culturales que proyectan sobre este 

país, retornar supone un retroceso personal ya que los estándares de vida en 

Rumanía están por debajo de los que hay en España u otros países donde han vivido 

a lo largo de los últimos años. De hecho, aquellos que retornan a Rumanía tras llevar a 

cabo proyectos migratorios en terceros países, vuelven a migrar precisamente por esa 

percepción de retroceso que perciben en relación a sus vidas en Rumanía. 

A pesar de que estas cuestiones quedan articuladas también en el discurso de los 

rumanos pertenecientes a los otros perfiles, aquellos que llevan mucho tiempo en el 

extranjero, cuestionan elementos de la sociedad rumana que van más allá del 

bienestar material y se refieren a las cuestiones políticas. Así, retornar supondría no 

encajar con unas estructuras de poder y un sistema de valores percibidos como 

diferentes a aquellos que han adoptado a lo largo de sus trayectorias en terceros 

países y España.  

Entre las cosas que señalan como problemáticas habría que enumerar la corrupción 

en todos los ámbitos la burocracia, la falta de profesionalismo, nepotismo, precariedad 

del sistema público de salud, educación, falta de infraestructuras. Todas estas 

cuestiones terminan influyendo en la percepción según la cual, la sociedad y sobre 

todo el estado rumano no ofrecen a sus ciudadanos las garantías de una vida decente 

y tampoco velan por sus intereses, aspectos que generan mucha desconfianza y que 

finalmente desalientan cualquier proyecto de retorno. 
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1. Introducció 

La investigació pretén analitzar la relació entre la inserció laboral de les treballadores 

immigrades a Espanya i els canvis en la solidaritat intergeneracional de la població a 

Espanya, conseqüència  de l‟augment del capità humà i de la participació laboral de 

les dones de les generacions joves. La font de dades usada és l‟Enquesta de Població 

Activa (EPA) entre el 1999 i el 2012, període que cobreix el creixement econòmic i els 

anys de crisi econòmica fins al moment. Amb la intenció de conèixer més a fons com 

la societat espanyola organitza la cura dels seus infants i familiars dependents, i de si 

s‟han produït canvis significatius en els patrons de cura conseqüència del canvi 

d‟escenari econòmic, s‟utilitzen també els mòduls de l‟EPA sobre conciliació entre la 

vida laboral i la familiar del 2005 i del 2010. El punt de partida és que la demanda de 

cuidadores immigrades, i la seva incorporació com a tals en el mercat de treball 

espanyol, és un dels efectes distributius del nou rol de la dona espanyola i de la 

insuficiència de serveis de cura a la primera infància i a la població dependent, pròpia 

de l‟Estat del Benestar fortament familístic espanyol. La hipòtesis és que, en el cas 

espanyol, la falta d‟universalitat d‟aquests serveis, ha comportat la internacionalització 

dels serveis de cura i domèstic i a la vegada ha incrementat la segmentació de la força 

de treball femenina, segons sigui el seu nivell educatiu, les característiques 

ocupacionals o l‟origen nacional de les dones. Un aspecte clau en l‟anàlisi serà l‟estudi 

de l‟impacte de l‟actual crisi econòmica i de l‟augment de l‟atur dintre de les llars 

catalanes, tant en les pautes de cura intergeneracional com en la demanda de 

cuidadores d‟origen immigrant. En aquest sentit la primera hipòtesis és que la crisi 

econòmica pot alterar els mecanismes d‟especialització de gènere i la distribució de 

les responsabilitats de cura dintre de les llars espanyoles com a conseqüència de la 

pèrdua de llocs de treball masculins. La segona és que la demanda de cuidadores 

immigrades pot veure‟s reduïda en la fase més recent de la cris i, a conseqüència del 

deteriorament de les oportunitats d‟ocupació en aquells sectors tradicionalment 

femenins a l‟administració pública, com l‟educació o la sanitat. 

1. Marc teòric i hipòtesis de treball 

En aquest treball, l‟arribada de treballadores immigrades i la seva incorporació al 

mercat de treball espanyol com a treballadores domèstiques i de cura, s‟interpreta com 

la resposta a la insuficient oferta de treballadores autòctones per a aquestes posicions 
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poc qualificades (Solé, 1994, 2001b, 2003; Oso, 1998 i 2003; Catarino i Oso, 2000; 

Parella, 2000, 2002, 2003 i 2007, Colectivo IOE, 2001 i 2003, Ribas-Mateos, 2004), 

argument que s‟emmarca dintre del complex procés de segmentació i 

complementarietat de la mà d‟obra a Espanya (Colectivo Ioe, 1998; Martinez Veiga, 

1999; Juliano, 2000; Solé, 2001; Abad, 2002; Cachón, 2002, 2003, 2004, 2006 i 2009; 

Arango, 2004; Domingo i Houle, 2005; Pajares, 2007). 

D‟aquesta manera, la creixent demanda de treballadores per als serveis domèstics i de 

cura explicaria la diferència entre els recents fluxos migratoris femenins a Espanya i 

els que van tenir lloc a l‟Europa occidental durant els anys posteriors a la Segona 

Guerra Mundial, fruit d‟un procés de reunificació familiar. Recentment a Espanya, de la 

mateixa manera que ha ocorregut a altres països del sud d‟Europa, la migració 

internacional ha de ser contextualitzada dintre de la internacionalització del treball 

domèstic (Morokvasic, 1984; Sassen, 1984, 1988 i 1991; Nakano Glenn, 1992; Lim, 

1996 i 1997; Reyneri, 1996 i 2004; Kofman, 1999; King i Zontini, 2000; Salazar 

Parreñas, 2001; Izquierdo, 2003; Solé, 2003 i Ribas-Mateos, 2004, Parella, 2007; Oso 

1998 i 2003). Aquest procés es caracteritza per la demanda, a nivell internacional, de 

treballadores immigrades, des dels països rics, per tal de suplir els dèficits en l‟esfera 

reproductiva generats a resultes de la creixent i generalitzada participació laboral 

femenina en aquests països.  La situació a Espanya ha estat especialment rellevant 

donat el canvi sobtat en el rol de les dones autòctones de generacions joves, al que no 

s‟ha adaptat el dèbil Estat de Benestar familista espanyol, fet que ha desencadenat 

una espectacular acceleració en les entrades de treballadores immigrades durant els 

anys de bonança econòmica.  

En relació tant als patrons d‟incorporació laboral de les dones autòctones amb 

càrregues familiars, com a la demanda de treballadores domèstiques immigrades, les 

polítiques familiars del model mediterrani hi han jugat un paper central. Tot i que la 

classificació d‟Esping-Andersen (1990), no identifica un règim de benestar mediterrani, 

altres autors com Flaquer (2000), el reconeixen com a un règim familista extrem, on la 

màxima responsabilitat de les necessitats de benestar de les persones recau sobre les 

famílies, amb un dèficit important de serveis assistencials. Aquesta carència ha portat 

a que la família constitueix un factor essencial de microsolidaritat complementària de 

l‟acció estatal i dels serveis ofertats en el mercat per les organitzacions privades. Això , 

és evident, s‟ha vist reflectit en unes taxes d‟activitat i d‟ocupació femenina en els 

països mediterranis clarament inferiors a les dels altres països europeus. En aquest 

sentit, Moreno (2007), afirma que el ritme d‟integració de la dona en el mercat de  

treball ha estat fortament vinculat a l‟evolució de les polítiques adoptades en cada 

estat del benestar. En el cas dels països del sud d‟Europa, doncs, l‟incorporació 
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relativament escassa de la dona al mercat de treball es vincula amb el restrictiu teixit  

institucional de recolzament a les famílies, dificultant enormement la compatibilització 

del treball amb la família. Aquest és un model basat en la figura de l‟home com a 

principal sustentador econòmic de la família i la dona com a principal cuidadora dels 

seus membres. 

A més, un altre aspecte negatiu de la manca de recursos públics d‟assistència és que 

l‟única opció sigui, o bé continuar cuidant als dependents dintre de l‟àmbit familiar, amb 

les dificultats de compaginar aquestes tasques amb la vida professional, o bé adquirir 

l‟assistència a través del mercat privat, i això només és possible per una minoria. 

Aquestes solucions augmenten les desigualtats de gènere, en quan la dona continua 

sent la principal proveïdora d‟aquestes tasques, i les existents entre classes socials 

(Sarasa i Mestres, 2007). Només aquelles dones amb uns nivells educatius elevats i 

amb un alt cost d‟oportunitat, podran permetre‟s continuar treballant en les mateixes 

condicions, delegant l‟assistència als serveis privats o per mitjà de la contractació 

d‟una tercera persona. En aquest sentit, les teories econòmiques del cost d‟oportunitat, 

posen al centre de la seva explicació les característiques de la llar o de la parella, 

concretament els avantatges comparatius dels membres de la parella (Becker, 1991) o 

en el procés de negociació entre els membres de la parella a l‟hora d‟organitzar 

l‟atenció als fills, en funció del nivell econòmic, la posició laboral o el nivell educatiu 

(Lundberg i Pollack, 1993; Blau, et al., 2001). Així, Bygren i Duvander (2006), 

emfatitzen la importància del nivell educatiu de la dona en la seva participació laboral.  

Sarasa i Mestres (2007), per exemple, parteixen de la constatació que l‟envelliment de 

la població, especialment l‟augment dels percentatges de la població de més de 75 

anys, és un dels grans reptes de les societats europees, en quan a l‟augment en la 

demanda assistencial per part d‟aquest segment poblacional. Als països del Sud 

d‟Europa, on hi ha deficiències sistemàtiques en quan a la provisió de serveis d‟atenció 

a la gent gran, la solució ha estat l‟assistència informal per part d‟altres membres de la 

família, que s‟ha caracteritzat per grans desigualtats, en termes de la seva distribució 

entre els sexes i entre les classes socials (Sarasa, 2003). Arango (2004) reconeix la 

influencia de les tendències demogràfiques en la demanda de treball immigrant, com 

ara de l‟envelliment demogràfic, que seria la causa principal de la creixent presència 

de cuidadors estrangers, o la reducció de les cohorts dels treballadors més joves i el 

conseqüent augment de les seves expectatives cap a millors treballs. L‟autor identifica 

en el fons d‟aquests vincles el reflex de canvis sòcio-institucionals més que 

demogràfics. Fernández Cordón (2004), coincideix amb Arango al afirmar que si algun 

pal·liatiu comporta la immigració en la creixent dependència de la gent gran és 

l‟aportació que representa de cuidadors potencials.  
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Per tant, en el cas espanyol, l‟escassetat de recursos públics que ofereix l‟Estat de 

benestar no és de gran ajuda per compaginar feina i família, augmentant, en molts 

casos, la polarització entre les mares treballadores i les seves famílies, segons sigui el 

nivell adquisitiu. Així, les dones treballadores amb un poder econòmic mitjà o alt 

tindran més opcions per satisfer les necessitats familiars si externalitzen part del treball 

domèstic en el mercat de serveis d‟atenció privats. Així mateix, moltes mares 

treballadores autòctones, que no poden permetre‟s econòmicament la contractació 

d‟aquests serveis privats, tindrien dificultats de mantenir la seva feina en absència del 

recurs de les xarxes familiars, en especial de l‟ajuda de les seves mares o sogres a 

l‟hora d‟atendre els seus fills. I l‟arribada de treballadores domèstiques immigrades, 

conseqüència d‟aquesta deficient política familiar, comporta més elements de 

segmentació en la força de treball femenina. Efectivament, la demanda de 

treballadores immigrades per a llocs de treball de poca qualificació el que ha comportat 

és una segmentació en funció de l‟origen de les treballadores (Parella, 2000, 2003 i 

2007; Sole, 2003, Colectivo IOE, 2001). D‟aquesta manera, les dones nascudes a 

Espanya i amb nivells educatius secundaris i universitaris, acaben situant aquelles 

posicions feminitzades però també ben qualificades del mercat de treball en serveis 

socials, educació, salut i empresarials. Les treballadores immigrades veuen 

restringides les seves opcions laborals a aquelles ocupacions feminitzades menys 

prestigiades, en especial al servei domèstic i de cura a les persones dependents. La 

hipòtesis és que, en el cas espanyol, la falta d‟universalitat d‟aquests serveis, ha 

comportat la internacionalització dels serveis de cura i domèstic i a la vegada ha 

incrementat la segmentació de la força de treball femenina, segons sigui el seu nivell 

educatiu, les característiques ocupacionals o l‟origen nacional de les dones.  

Si bé aquest procés de creixent demanda i arribada de treballadores immigrades va 

accelerar-se durant la darrera etapa d‟expansió econòmica, el que és interessant és 

conèixer l‟evolució, tant de la demanda de treballadores domèstiques com de 

cuidadores, durant l‟actual etapa de recessió. Així mateix, també és un repte investigar 

si s‟ha donat un canvi en els patrons d‟especialització de gènere dintre de les famílies, 

conseqüència de l‟augment de l‟atur dintre de les llars. De fet, si l‟etapa viscuda a 

Espanya des de finals dels anys 90 del segle anterior es pot qualificar, sense 

pal·liatius, com d‟extraordinari creixement econòmic i d‟augment de l‟ocupació, el 

context socioeconòmic a Espanya ha canviat radicalment entre 2007 i 2008. El nou 

context és el d‟una profunda contracció de l‟economia, que té la seva més clara 

expressió en els creixents nivells d‟atur, que han augmentat des del 8,9% al tercer 

trimestre de 2007 fins al 27% al quart trimestre de 2012, segons les dades de 

l‟Enquesta de Població Activa, EPA (INE). De fet, una de les característiques de 
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l‟actual crisi econòmica espanyola és que la pèrdua de treball ha afectat, al menys 

durant aquesta primera fase de la crisi aquí estudiada, majoritàriament als homes, 

conseqüència a la seva ocupació en aquells sectors d‟activitat més damnificats per la 

bombolla immobiliària, com la construcció i altres sectors afins. Pel que fa a l‟impacte 

de la crisi en les dones, part de l‟augment en les taxes d‟atur femení, ja sigui autòcton 

o immigrant, no s‟ha d‟atribuir a la destrucció directa d‟ocupació com en el cas masculí, 

sinó a un augment de la participació femenina en la força de treball (Domingo i Vidal-

Coso, 2012). Efectivament, en aquest context, els recursos econòmics de moltes 

famílies a Espanya, especialment d‟aquelles amb membres immigrants, s‟han vist 

greument afectats i, com a conseqüència, moltes dones inactives poden haver 

considerat estratègic entrar en la força de treball, incrementant el seu paper com a 

proveïdores econòmiques dintre del nucli familiar. De fet, les dades de l‟EPA apunten 

en aquesta direcció. En concret, entre 2007 i 2011, va donar-se un augment del 7,7% 

en la participació laboral de les nascudes a Espanya, mentre que en el cas de les 

dones immigrant el creixement ha estat del 21,4% (Domingo i Vidal-Coso, 2012). En 

aquest sentit, la hipòtesis és que la crisi econòmica pot alterar els mecanismes 

d‟especialització de gènere i la distribució de les responsabilitats de cura dintre de les 

llars espanyoles com a conseqüència de la pèrdua de llocs de treball masculins.  

Pel que fa exclusivament a les dones immigrants, encara que aquestes dones 

comparteixin amb els homes immigrants la mateixa vulnerabilitat en el mercat de 

treball durant l‟etapa de recessió, el sector del servei domèstic on elles majoritàriament 

treballen, s‟ha vist menys afectat durant els primers anys de la crisi que les activitats 

masculines (Vidal-Coso i al., 2012). De fet, és possible que, a pesar de les noves 

condicions econòmiques adverses, moltes famílies autòctones continuïn experimentant 

els mateixos problemes en la conciliació entre l‟ocupació i la família i, per tant, el 

recurs a una empleada domèstica o cuidadora immigrant pot continuar sent l‟única 

solució. No obstant, encara que la demanda de treballadores domèstiques immigrants 

dependrà fortament de la quantitat i qualitat dels serveis assistencials provistos per 

l‟Estat de Benestar, l‟evolució de la destrucció de llocs de treball també serà crucial, 

especialment, si aquesta comença a afectar a aquells sectors d‟activitat típicament 

femenins com l‟educació, la salut, els serveis socials i l‟Administració Pública en 

general. En aquest sentit, la hipòtesi és que la demanda de cuidadores immigrades pot 

veure‟s reduïda en la fase més recent de la crisi, a conseqüència del deteriorament de 

les oportunitats d‟ocupació de les dones autòctones en aquells sectors tradicionalment 

femenins. 
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2. Font de dades i mètodes 

En aquest treball s‟han usat les dades de l‟Enquesta de Població Activa (EPA), per al 

període 1999-2012, que cobreix gran part de l‟etapa de creixement econòmic, de 1999 

fins al 2007/2008, i a partir d‟aquest moment d‟inflexió, els anys de recessió 

econòmica, fins al 4rt trimestre del 2012. Així mateix, s‟ha aprofitat per a l‟anàlisi, part 

de la informació obtinguda en els mòduls sobre la conciliació entre la vida laboral i la 

familiar del 2005 i 2010. La validesa de l‟enquesta radica en seu tamany mostral, ja 

que entrevista cada trimestre a unes 200.000 persones en aproximadament 65.000 

llars, en la riquesa de la informació a nivell individual i familiar que s‟obté de les seves 

variables sobre les característiques laborals, educatives i migratòries de la població, i 

en la seva freqüència trimestral, que permet informació i resultats actualitzats en tot 

moment. És important destacar que l‟EPA va ser modificada al 2005 amb l‟objectiu 

d‟obtenir una mostra en concordança a la nova estructura per edat, sexe, nacionalita t i 

lloc de naixement obtinguda a partir del Cens del 2001, reajustant de forma 

retrospectiva els factors d‟elevació a les dades anteriors al 2005 (García, 2005). 

Al llarg del treball s‟ha decidit usar la variable lloc de naixement en lloc de nacionalitat,  

ja que la primera és, per definició invariable, mentre la segona pot modificar-se 

(Cortina, Esteve i Domingo, 2008). De fet, al llarg del període temporal estudiat en 

aquesta comunicació moltes de les dones immigradaes han obtingut la nacionalitat 

espanyola, situació en la que es troben moltes llatinoamericanes, i no es vol perdre la 

pista d‟aquestes dones, tot i que es reconeix el canvi substantiu que l‟obtenció de la 

nacionalitat pot significar en les seves oportunitats laborals. A més, quan s‟ha 

considerat oportú, s‟han descrit les diferències entre els col·lectius més nombrosos 

d‟immigrades en funció si d‟aquestes són de la UE-25, de la resta d‟Europa, de l‟Àfrica 

o de Llatinoamèrica.  

En la primera part de l‟anàlisi, l‟apartat 3.1, es descriu la divers ificació per origen de la 

força de treball femenina a Espanya, resultant de l‟arribada dels nombrosos fluxos 

immigratoris dels primers anys del segle XXI. A continuació, s‟analitza la segmentació 

creixent de l‟ocupació femenina per origen autòcton o migrant al llarg de l‟etapa de 

bonança econòmica, ressaltant la importància que el servei domèstic ha tingut en la 

inserció laboral de les immigrades a Espanya.  Paral·lelament, es descriu l‟evolució de 

l‟ocupació femenina durant l‟etapa més recent de crisi econòmica, en funció també de 

l‟origen migrant o autòcton, amb l‟objectiu de descobrir quines han estat les 

ocupacions i sectors més damnificats durant la nova etapa. La intenció concreta és 

descriure si la recessió ha significat un punt d‟inflexió en la tendència creixent de les 

ocupacions al serveis domèstic i de cura a les persones entre les immigrades. D‟altra 

banda, també és vol relacionar si aquest canvi en la tendència ascendent està 
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relacionat amb la destrucció de les oportunitats d‟ocupació de les autòctones en 

aquelles posicions laborals més qualificades i feminitzades. En l‟apartat 3.2. la finalitat 

és aportar més elements per explicar la segmentació de la força de treball femenina 

conseqüència de la insuficient oferta de serveis d‟atenció i cura a les persones (nens i 

adults dependents). Així, en aquest apartat es construeixen dos models de regressió 

logística multivariables amb la intenció de relacionar la no ocupació femenina amb la 

deficiència assistencial, segons siguin les seves característiques demogràfiques de les 

dones (lloc de naixement, edat i nivell educatiu), el context econòmic i la CCAA de 

residència. A l‟apartat 3.3. es descriu el perfil demogràfic d‟aquells i aquelles que 

s‟ocupen regularment de fills d‟altres, o de familiars i amics adults en situació de 

dependència. La idea és establir una connexió entre les pautes de solidaritat 

intergeneracional de la població autòctona i el paper de les treballadores de cura 

immigrades. Finalment, en l‟apartat 3.4 s‟ha relacionat l‟arribada de la crisi, i l‟augment 

de l‟atur masculí, amb els canvis de la divisió de gènere entre treball productiu i 

reproductiu entre la bonança i la recessió. Concretament, amb la informació disponible 

a l‟EPA, ha estat possible descriure com han canviat els patrons d‟activitat, ocupació i 

atur entre les parelles i en funció del seu lloc de naixement.  

3. Resultats 

3.1. La internacionalització dels serveis domèstics i d’atenció a les persones 

durant les etapes d’expansió i de crisi econòmica 

La conseqüència més evident de l‟acceleració dels fluxos immigratoris femenins a 

partir dels últims anys dels segle XX i durant l‟etapa de creixement econòmic ha estat 

la ràpida transformació de la força de treball femenina, que de ser gairebé 

exclusivament autòctona, s‟ha diversificat en relació a l‟origen, amb una de les 

proporcions de treballadores immigrades més elevades de la Unió Europea. 

Contràriament al que es podria pensar amb l‟entrada de noves treballadores en termes 

d‟estancament o pèrdua de llocs de treball per part de les autòctones, que seria el 

propi d‟un escenari de competició per uns llocs de feina limitats, el que es va produir 

entre 1999 i 2008 és un augment espectacular de l‟ocupació femenina en general. 

Seguint el que s‟ha explicat a l‟apartat dos, aquesta tendència apuntaria a que el 

treball de les nouvingudes facilitaria el de les nascudes a Espanya, o al menys el 

complementaria, durant aquella etapa. En definitiva, el total d‟ocupades a Espanya va 

augmentar en 3.323.196, un 64,1% en termes relatius. La contribució al seu 

creixement és major per part de les autòctones (2.018.883) que de les immigrades 

(1.304.286) (Taula 1). No obstant, en termes relatius el creixement d‟aquestes sobre 

l‟ocupació femenina continua força destacable, del 4,4% al 18%. I el col·lectiu que més 

ha crescut entre les ocupades ha estat el llatinoamericà (785.839). Ell sol representa el 
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10% de l‟ocupació femenina. Però, les llatinoamericanes ja eren nombroses al 1999, a 

diferència de les europees no comunitàries que passen de ser quasi inexistents entre 

l‟ocupació femenina al 1999 (0,2%) a representar el 3,7% del total d‟ocupació al 2008. 

De fet, aquest és el col·lectiu d‟ocupades que més ha crescut en relació al 

començament del període. En l‟extrem oposat trobem les africanes, que són el 

col·lectiu d‟extracomunitàries que, tret del nordamericà, menys presència tenen sobre 

el total d‟ocupació femenina, un 1,3%, fet que concorda plenament amb la major 

tendència d‟aquestes dones de romandre inactives.  

A partir de la irrupció de la recessió econòmica la tendència s‟inverteix i el que veiem 

és un clar descens de l‟ocupació femenina des de finals del 2007: tant l‟autòctona (-

8,5%, -589.508 en termes absoluts) com immigrada (11,2%, -169.875). Només les 

europees comunitàries semblen salvar-se d‟aquesta descens de l‟ocupació, ja que la 

EPA registra un 26% d‟ocupades més d‟aquest origen. El que és interessant, un cop 

constatada  aquesta tendència alcista i posterior davallada de l‟ocupació femenina, és 

analitzar l‟evolució a partir del 2007 en funció de la categoria ocupacional i sector 

d‟activitat econòmica. Més concretament, la intenció és descobrir si a partir del canvi 

de cicle econòmic s‟ha produït una reducció en aquelles ocupacions en que els 

demandants de treballadores són majoritàriament les famílies (d‟atenció i cura a nens i 

adults dependents i de servei domèstic), on precisament més immigrades es van 

inserir durant els anys de bonança. 

  



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2010 
 

Taula 1. Creixement relatiu i absolut de l’ocupació femenina per lloc de 
naixement, Espanya (1999-2008) 
Expansió  

 

Crisi 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l‟Enquesta de Població Activa, EPA (1999 -
2008) 

 

Al primer apartat ja s‟explicava que l‟arribada de treballadores domèstiques 

immigrades i la seva inserció en el mercat de treball espanyol ha comportat més 

elements de segmentació en la força de treball femenina en funció de l‟origen.  I la 

comparació de l‟estructura ocupacional segons l‟origen i la seva evolució durant les 

etapes de bonança i de recessió  ens proporcionarà elements claus per entendre 

aquesta estratificació del mercat de treball. Les categories ocupacionals, introdueixen 

una dimensió de verticalitat i d‟ordre, en què les professions que requereixen major 

qualificació se situen a les posicions més amunt de la mateixa, mentre les que no 

requereixen ni qualificació ni experiència prèvia ho fan a la base.   

OCUPADES

NASCUDES A 

ESPANYA

IMMIGRANTS AFRICANES LLATINES UE-25 RESTA 

D'EUROPA

ASIÀTIQUES NORD 

AMERICA I 

OCEANIA

TOTAL

TOTAL

1999 4,956,997 226,639 24,181 85,777 86,857 10,452 12,755 6,619 5,183,636

2008 6,975,880 1,530,926 109,293 871,616 183,748 311,887 44,293 10,089 8,506,806

INCREMENT TOTAL

1999-2008 2,018,883 1,304,286 85,112 785,839 96,891 301,436 31,538 3,470 3,323,169

INCREMENT RELATIU 

1999-2008 40.7% 575.5% 352.0% 916.1% 111.6% 2884.1% 247.3% 52.4% 64.1%
% IMMIGRANTS 

(IMMIGRANTS 

/TOTALOCUPADES)

1999 -- 4.4% 0.5% 1.7% 1.7% 0.2% 0.2% 0.1% --

2008 -- 18.0% 1.3% 10.2% 2.2% 3.7% 0.5% 0.1% --

OCUPADES

NASCUDES A 

ESPANYA

IMMIGRANTS AFRICANES LLATINES UE-25 RESTA 

D'EUROPA

ASIÀTIQUES NORD 

AMERICA I 

OCEANIA

TOTAL

TOTAL

4T-2007 6,958,731 1,521,071 104,309 878,133 185,851 297,453 46,952 8,373 8,479,801

4T-2008 6,945,923 1,570,239 108,992 889,671 191,494 327,553 42,572 9,956 8,516,162

4T-2009 6,712,943 1,492,376 98,609 846,059 191,232 306,302 44,760 5,415 8,205,319

4T-2010 6,712,032 1,486,456 101,314 865,781 177,886 286,417 47,257 7,801 8,198,487

4T-2011 6,580,937 1,420,955 103,246 782,534 204,396 272,709 49,527 8,543 8,001,892

4T-2012 6,369,223 1,351,195 85,559 712,620 234,124 244,246 67,018 7,629 7,720,418

INCREMENT TOTAL

2007-2012 -589,508 -169,875 -18,750 -165,514 48,273 -53,207 20,066 -744 -759,383

INCREMENT RELATIU 

2007-2012 -8.5% -11.2% -18.0% -18.8% 26.0% -17.9% 42.7% -8.9% -9.0%

% IMMIGRANTS 

(IMMIGRANTS 

/TOTALOCUPADES)

4T-2007 -- 17.9% 1.2% 10.4% 2.2% 3.5% 0.6% 0.1% --

4T-2012 -- 17.5% 1.1% 9.2% 3.0% 3.2% 0.9% 0.1% --
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Aproximadament al final de l‟etapa de bonança econòmica, prop del 60% de les 

treballadores autòctones s‟ocupen en les posicions més qualificades de l‟escala 

ocupacional, aquelles que, generalment, requereixen d‟una formació secundària o 

universitària: la direcció i gerència d‟empreses i de l‟administració pública; com a 

tècniques, professionals i intel·lectuals; en la resta de professions qualificades 

(treballadores qualificades a l‟agricultura i la pesca; artesanes i treballadores 

qualificades de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria) i com 

empleades administratives (Gràfic 1). Si hi afegim les dependentes de comerç, 

ocupació ambigua quant a la qualificació requerida, el percentatge augmenta fins al 

70%. Contràriament, les posicions laborals pròpies del segment secundari de 

l‟economia només suposen el 30% de l‟ocupació femenina: les treballadores dels 

serveis de restauració i hoteleria; les treballadores de serveis personals; les 

empleades domèstiques i de neteja i les altres ocupacions no qualificades. I són 

precisament en aquests quatre nivells on majoritàriament s‟han anat situant les 

treballadores immigrades arribades durant aquests anys. Concretament, al voltant del 

65% d‟aquestes s‟ocupen, al final del període, en aquestes posicions del segment 

secundari de l‟economia. 

Efectivament, la distribució ocupacional de les nascudes a Espanya indica una 

qualificació creixent d‟aquestes treballadores. La proporció de les que treballen com a 

tècniques, professionals o intel·lectuals, o el que és el mateix, en aquelles feines en 

que es requereix, generalment, una formació universitària, ha augmentat en 10 punts 

percentuals durant només deu anys. Si al 1999 aquestes posicions laborals 

representaven un 25% del total, al 2008 ja assoleixen el 35%. En canvi, els 

percentatges de les posicions intermèdies i baixes de l‟escala ocupacional 

experimenten una tendència descendent. Per exemple, les empleades domèstiques 

han disminuït el seu pes, al passar del 13 a l‟11% del total d‟autòctones ocupades.  

Contràriament, l‟estructura ocupacional de les dones immigrades ha vist créixer, en 

paral·lel a l‟augment en el volum d‟ocupades, el pes d‟aquelles posicions laborals 

menys valorades socialment. Així, si al 1999, 23 de cada 100 dones immigrades era 

empleada domèstica i de neteja, al 2008 el percentatge se situa en el 35%. De la 

mateixa manera, cada cop hi ha més immigrades treballant en la restauració i 

l‟hoteleria (del 7 al 15% entre 1999 i 2008). I a la inversa, la proporció de les 

professionals i tècniques ha disminuït en més de la meitat sobre el total. Si un quart de 

les immigrades treballava com a tal al 1999, al 2008 la proporció ha descendit fins al 

12%. No obstant, els percentatges agregats no indiquen que les dones immigrades, a 

nivell individual han experimentat una davallada en la seva posició dintre del mercat de 

treball durant aquests anys. El que descriuen és com els nous fluxos de treballadores 
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immigrades han anat ocupant cada cop més aquelles posicions menys prestigioses, 

ocupant aquelles vacants que anaven sorgint fruït d‟una demanda creixent (Vidal-Coso 

i Miret, en premsa). 

Gràfic 1. Estructura ocupacional en funció del lloc de naixement. Espanya (1999-

2008). Dones ocupades de 16-64 anys 

 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l‟Enquesta de Població Activa, EPA (1999 -
2008) 

 

La taula 2 presenta una dada contundent quant a l‟extraordinari creixement que, sobre 

el total de la població ocupada femenina, han experimentat les posicions laborals 

pròpies del treball domèstic i de la neteja. De fet, al 2008, aquestes empleades són un 

64% més nombroses que al 1999, 591.031 en nombres absoluts. El creixement 

d‟aquestes empleades ha estat encapçalat per les dones immigrades, en especial per 

les llatinoamericanes, En general, la contribució de les autòctones al creixement total 

del període d‟aquest tipus de treball ha estat només del 19%, superada de llarg per la 
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de les llatinoamericanes, que han representant el 52% del creixement, i de les de la 

resta d‟Europa, que hi han contribuït en un 21%. En canvi, la contribució de la resta de 

col·lectius ha estat molt insignificant, el 3% de les dones de l‟UE-25, l‟1% de les 

asiàtiques i el 5% de les africanes.  

Taula 2. Creixement relatiu i absolut de l’ocupació femenina al servei domèstic i 
de la neteja (1999-2008) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l‟Enquesta de Població Activa, EPA (1999 -
2008) 

 

Des de l‟arribada de la crisi, aquelles categories ocupacionals que depenen de la 

demanda de les llars privades, és a dir, les treballadores domèstiques i els cuidadors 

de nens i adults dependents, han experimentat una evolució desigual, en funció del 

tipus de servei prestat i de l‟origen de les treballadores (taula 3). Així, si d‟una banda 

s‟observa una clara davallada en el nombre d‟autòctones treballadores domèstiques, 

en el cas de les immigrades l‟evolució ha estat oscil·lant a partir del 2007, amb un 

tendència descendent però molt suau. I si comparem amb com han evolucionat el 

nombre d‟ocupades en altres categories o sectors d‟activitat, es constata que el servei 

domèstic a les llars no és dels sectors més damnificats per la recessió. D‟altra banda, 

observem un creixement considerable en el nombre de cuidadores de persones, 

encara que a partir de 2010 la tendència alcista acaba i tornen a disminuir. Per tant, 

aquests resultats fan pensar que la contractació de terceres persones per part de les 

famílies per tal de donar resposta a les seves necessitats reproductives dependrà, en 

aquests anys de crisi, del tipus de servei que es vulgui satisfer. Les dades que 

s‟acaben de comentar fan pensar, a priori, que les famílies prioritzen la contractació 

terceres persones per aquells serveis més essencials, com l‟atenció i cura de nens i 

altres dependents, en detriment de la resta de necessitats reproductives (neteja de la 

casa, compres, etc.). El que aquests resultats clarament evidencien és que, amb 

l‟arribada de la recessió econòmica s‟ha frenat la forta l‟acceleració de la demanda de 

treballadores domèstiques produïda durant la dècada anterior. No obstant, tot sembla 

% CREIXEMENT CREIX. ABSOLUT

1999-2008 64.4% 591,031

NASCUDES A ESPANYA 18.7% 110,568

UE-25 2.6% 15,561

ASIÀTIQUES 0.8% 4,932

AFRICANES 4.9% 28,783

RESTA D'EUROPEES 20.7% 122,116

LLATINOAMERICANES 52.3% 309,071

TOTAL 100%
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indicar que, tot i l‟estabilització, no es pot parlar encara d‟una destrucció generalitzada 

de llocs de feina en aquestes posicions del mercat de treball.  

Finalment, no podem atribuir aquesta estabilització de la demanda de treballadores 

domèstiques al deteriorament de les oportunitats laborals de les dones nascudes a 

Espanya en aquells sectors tradicionalment femenins a l‟administració pública, 

l‟educació o la sanitat, com s‟havia hipotetitzat a l‟inici del treball. L‟evolució per sector 

d‟activitat fins a finals del 2012 reflecteix un creixement en el nombre d‟ocupades en 

sectors fortament feminitzats com l‟administració pública, l‟educació, la sanitat, els 

serveis socials, els serveis personals i altres com les activitats financeres, 

empresarials i d‟investigació. Però la crisi encara no s‟ha acabat. Caldrà seguir la pista 

de les conseqüències, al llarg dels propers anys, tindrà la contenció de la despesa 

pública en les oportunitats laborals de les dones al nostre país: de manera directa en 

aquelles dones autòctones ben qualificades, i de manera indirecta en les dones menys 

qualificades o immigrades. 

3.2. La influència de la insuficiència de serveis d’atenció i cura a les persones en 

el treball femení 

Fins ara els resultats obtinguts a través de l‟EPA han mostrat com l‟arribada de 

treballadores immigrades i la seva inserció laboral responen a una demanda de 

cuidadores i de treballadores domèstiques, que en aquest treball s‟atribueix a la 

deficient cobertura de serveis d‟assistèncials i de mesures conciliatòries a Espanya, 

comportat la segmentació ocupacional de les treballadores en funció del seu l‟origen 

migrant o autòcton. Per la seva banda, l‟anàlisi de l‟ocupació femenina en etapa de 

recessió econòmica ha evidenciat que aquesta dualitat entre les treballadores, 

continua, tot i el nou context econòmic. El pas següent és relacionar aquesta 

insuficient oferta de serveis d‟atenció i cura a les persones (nens i adults dependents) 

amb la participació laboral femenina, per tal de corroborar la hipòtesis de que falta 

d‟universalitat d‟aquests serveis augmenta les divisions dintre de la força de treball 

femenina. Aquesta hipòtesis parteix de les teories econòmiques del cost d‟oportunitat, 

segons les quals, en un context de provisió pública de serveis deficitari, només 

aquelles dones amb càrregues familiars que tinguin uns nivells educatius elevats i amb 

un alt cost d‟oportunitat, podran permetre‟s continuar treballant, delegant l‟assistència 

als serveis privats o per mitjà de la contractació d‟una tercera persona.  

  



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2015 
 

Taula 3. Evolució de les ocupades en funció de la categoria ocupacional i del 
sector d’activitat econòmica (Nascudes a Espanya/Immigrades), 4rt trimestre 
2007 – 4rt trimestre 2012). Índex 4rt 2007 =100) 

  
Nascudes a Espanya 

Categoria ocupacional 

 

 
Sector d’Activitat Econòmica 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l‟Enquesta de Població Activa, EPA (2007-
2012) 

 

  

4T-2007 4T-2008 4T-2009 4T-2010 4T-2011 4T-2012

TOTAL 

PERIODE

Direcció i gerència empreses i adm. Pública 100             102             102             108             51               99               53                 

Tècniques, professionals i intel·lectuals 100             103             102             102             90               103             95                 

Altres ocupacions qualificades (indústria, artesania, agricultura, etc.) 100             87               101             91               110             94               79                 

Treballadores de tipus administratiu i secretàries 100             97               98               97               110             98               94                 

Dependentes de comerc 100             101             96               100             150             96               132               

Treballadores a l'hoteleria i restaurants 100             93               103             93               96               108             87                 

Treballadores de serveis de salut i de cura a les persones 100             111             104             93               114             104             121               

Cuidadores de persones (nens i adults dependents) 100             116             118             108             108             92               139               

Altres treballadors de serveis personals 100             153             96               118             125             102             209               

Treballadores domèstiques en llars privades 100             93               91               100             91               105             77                 

Treballadores de serveis de neteja d'edificis 100             102             94               97               94               101             84                 

Altres treballadores no qualificades (indústria, agricultura, serveis, etc.) 100             88               93               100             105             94               76                 

4T-2007 4T-2008 4T-2009 4T-2010 4T-2011 4T-2012

TOTAL 

PERIODE

Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca i explotacions forestals 100             84               102             102             107             102             84                 

Indústria i energia 100             86               96               99               102             108             79                 

Construcció 100             104             92               89               84               106             66                 

Comerç 100             101             97               105             106             102             97                 

Hoteleria 100             96               103             99               102             104             92                 

Transports, almacenatge i comunicacions 100             77               91               111             97               99               66                 

Inter. financera, act inmobiliàries, investigació i serveis empresarials 100             108             100             101             104             111             111               

Administració pública 100             108             110             113             101             101             120               

Educació 100             102             107             105             107             108             116               

Activitats sanitàries, veterinàries i serveis socials 100             109             101             109             107             104             117               

Altres activitats socials i serveis prestats a la comunitat 100             95               102             107             93               113             95                 

Activitats de serveis personals 100             100             103             84               113             114             98                 

Treball domèstic a les llars 100             91               90               102             97               108             77                 
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Taula 3. Evolució de les ocupades en funció de la categoria ocupacional i del 
sector d’activitat econòmica (Nascudes a Espanya/Immigrades), 4rt trimestre 
2007 – 4rt trimestre 2012). Índex 4rt 2007 =100) (continuació) 
 

Immigrades 
Categoria ocupacional 

 

 

Sector d’Activitat Econòmica 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l‟Enquesta de Població Activa, EPA (2007 -
2012) 

 

Per donar resposta a la nostra hipòtesi, s‟han construït dos models de regressió 

logística multivariable a través de les dades dels mòduls de l‟EPA sobre la conciliació 

entre la vida laboral i familiar del 2005 i del 2010 (Taula 4). En el primer d‟ells es vol 

calcular estadísticament com la manca de serveis d‟atenció a nens de 0-14 anys 

afecta a la no ocupació d‟aquelles dones amb fills propis o de la parella d‟aquestes 

edats que convisqui a la llar, o sense fills propis però que es fan càrrec regularment de 

nens de fins a 14 anys, en funció de les seves característiques personals i de la 

Comunitat Autònoma de residència. En total s‟inclou a l‟anàlisi a 5.181 dones. 

Concretament, al tractar-se de no-ocupades s‟està parlant de les mares o d‟altres 

familiars o amics dels nens (o en el seu cas dels adults dependents) que estan 

4T-2007 4T-2008 4T-2009 4T-2010 4T-2011 4T-2012

TOTAL 

PERIODE

Direcció i gerència empreses i adm. Pública 100             99               93               108             68               109             70               

Tècniques, professionals i intel·lectuals 100             100             108             113             88               101             101             

Altres ocupacions qualificades (indústria, artesania, agricultura, etc.) 100             76               130             93               110             104             99               

Treballadores de tipus administratiu i secretàries 100             113             88               93               93               84               67               

Dependentes de comerc 100             103             84               91               181             109             143             

Treballadores a l'hoteleria i restaurants 100             106             84               101             82               96               67               

Treballadores de serveis de salut i de cura a les persones 100             93               96               130             134             93               135             

Cuidadores de persones (nens i adults dependents) 100             134             121             102             98               95               144             

Altres treballadors de serveis personals 100             93               38               92               386             104             120             

Treballadores domèstiques en llars privades 100             92               116             98               89               108             93               

Treballadores de serveis de neteja d'edificis 100             98               99               96               106             88               82               

Altres treballadores no qualificades (indústria, agricultura, serveis, etc.) 100             96               93               90               119             106             94               

4T-2007 4T-2008 4T-2009 4T-2010 4T-2011 4T-2012

TOTAL 

PERIODE

Agricultura, ganaderia, silvicultura, pesca i explotacions forestals 100             93               93               108             116             123             124             

Indústria i energia 100             90               98               102             83               102             70               

Construcció 100             109             87               110             67               110             71               

Comerç 100             93               91               97               103             122             95               

Hoteleria 100             100             91               101             109             90               84               

Transports, almacenatge i comunicacions 100             51               103             109             82               109             47               

Inter. financera, act inmobiliàries, investigació i serveis empresarials 100             119             88               99               112             100             107             

Administració pública 100             140             109             114             104             80               134             

Educació 100             115             75               91               127             154             143             

Activitats sanitàries, veterinàries i serveis socials 100             115             126             117             99               103             159             

Altres activitats socials i serveis prestats a la comunitat 100             72               78               140             85               123             76               

Activitats de serveis personals 100             98               79               67               200             127             122             

Treball domèstic a les llars 100             100             108             102             94               109             103             
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cuidant. S‟ha escollit analitzar només a les dones ja que aquestes representen la major 

part dels cuidadors. Per exemple, al 2005 elles són el 98% del total de cuidadors de 

nens nascuts a Espanya que declaren no estar ocupats per manca de serveis, i el 87% 

dels immigrants. Aquesta primera dada ja ens evidencia clarament que són elles i no 

ells les que sacrifiquen la seva vida laboral per tal d‟atendre a aquelles persones 

dependents del seu entorn més pròxim, donada la falta d‟alternatives de cura 

assequibles. I tot i que al 2010, ja en plena crisi, els homes en aquesta situació han 

augmentat, els percentatges femenins continuen força alts: el 92% en el cas dels 

nascuts a Espanya i el 87%  en el dels immigrants. En el segon model es pretén 

realitzar el mateix anàlisi, però aquest cop l‟interès es centra en l‟efecte sobre la no 

ocupació de la manca de serveis d‟atenció a adults dependents. Aquí s‟inclouen 1.877 

dones de 16-64 anys. 

A partir dels resultats dels models, veiem que la probabilitat de no ocupació per manca 

de serveis assistencials (ja siguin als infants o als adults dependents) és major entre 

les nascudes a Espanya que entre les immigrades i, seguint les teories del cost 

d‟oportunitat, és clarament inferior per aquelles dones amb estudis universitaris, 

mentre que les diferències no són significatives entre les dones amb estudis primaris i 

secundaris. Aquest resultat ens aporta un element addicional per corroborar la nostra 

primera hipòtesis sobre l‟efecte d‟una dèbil cobertura d‟assistència en la segmentació i 

dualitat de la força de treball femenina en funció del seu cost d‟oportunitat. Un altre 

resultat interessant és que la insuficiència de serveis d‟atenció perd importància com a 

motiu declarat de no estar treballant durant la recessió, al 2010. La interpretació és 

que la destrucció de llocs de feina a partir del 2008 fa que moltes de les cuidadores no 

ocupades identifiquin la manca d‟oportunitats laborals més que no de serveis el motiu 

de no treballar. Pel que fa a la influència de l‟edat, els coeficients no donen cap 

sorpresa. La deficient xarxa de serveis infantil afecta més a la no-ocupació de les 

dones amb edat reproductiva (25-40 anys), mentre que la no disponibilitat d‟una 

alternativa per cuidar a altres dependents afecta més contundentment a les dones 

d‟edat madura. Finalment, els resultats no mostren una pauta territorial clara. La 

dificultat de compaginar la feina amb l‟atenció als infant és significativament superior a 

Catalunya, Galícia, Madrid, Navarra, Euskadi, La Rioja i Ceuta. I menys diferències 

s‟observen encara quan el que s‟analitza és l‟efecte dels serveis de cura als 

dependents adults en l‟ocupació femenina. No obstant, cal advertir que aquests 

resultats no tenen perquè ser un reflex del mapa de l‟oferta més o menys generosa de 

serveis per CCAA. S‟hauria d‟analitzar més a fons si el que fan és evidenciar les 

diferències territorials en relació a la norma de treball de les dones amb càrregues 

familiars. Les majors probabilitats obtingudes a zones urbanes com Catalunya, Madrid 
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o Euskadi, que es caracteritzen per les majors taxes d‟activitat femenina, fan pensar 

que no es tracta de territoris amb menys serveis que la resta, sinó on la voluntat de 

treballar de les dones amb fills o dependents és major. 

 

Taula 4. Resultats dels models de regressió logística multivariable. Les 
probabilitats de no treballar per insuficiència de serveis assistencials i de cura a 

nens i adults dependents. Dones 16-64 anys, Espanya, 2005 i 2010 
 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels respectius mòduls de conciliació entre la vida 
laboral i familiar de l‟EPA del 2005 i 2010. 

 

3.3. Qui té cura de qui? La relació entre la solidaritat intergeneracional de la 

població espanyola i les cuidadores immigrades 

Tot i les deficiències que presenten els mòduls sobre la conciliació entre la vida laboral 

i la família del 2005 i 2010 alhora d‟informar adequadament de com les famílies 

organitzen les seves necessitats d‟atenció als seus membres, si que ens aporten 

alguna informació sobre el perfil demogràfic d‟aquells i aquelles que s‟ocupen 

regularment de fills d‟altres, o de familiars i amics adults en situació de dependència 

S.E. Prob S.E. Prob

Origen

Nascuda a Espanya 1 ref. 25.1 1 ref. 10.6

Immigrant 0.62 *** 0.08 17.19 0.59 ns. 0.20 6.5

Nivell educatiu

Obligatori o inferior 1 ref. 25.1 1 ref. 10.6

Secundari 0.99 ns. 0.08 24.9 1.08 ns. 0.14 11.3

Universitari 0.58 *** 0.08 16.2 0.49 *** 0.12 5.4

Any

2005 1 ref. 25.1 1 ref. 10.6

2010 0.24 *** 0.02 7.4 0.41 *** 0.05 4.6

Edat

20-24 1 ref. 25.1 1 ref. 10.6

25-29 1.75 *** 0.36 36.9 0.96 ns. 0.49 10.2

30-34 2.60 *** 0.49 46.5 2.04 ns. 0.92 19.4

35-39 2.02 *** 0.37 40.3 3.91 *** 1.53 31.6

40-44 1.17 ns. 0.22 28.1 5.32 *** 1.98 38.6

45-49 0.84 ns. 0.17 21.8 4.64 *** 1.72 35.4

50-54 0.81 ns. 0.20 21.2 5.98 *** 2.19 41.4

55-59 1.05 ns. 0.50 25.9 3.57 *** 1.66 29.6

CCAA

Andalusia 1 ref. 25.1 1 ref. 10.6

Aragó 1.16 ns. 0.27 28.0 0.79 ns. 0.34 8.6

Astúries 1.01 ns. 0.31 25.3 1.46 ns. 0.48 14.7

Illes balears 1.24 ns. 0.37 29.2 0.18 ns. 0.19 2.1

Canàries 1.09 ns. 0.17 26.7 1.04 ns. 0.27 10.9

Cantàbria 1.48 ns. 0.37 33.1 0.65 ns. 0.31 7.2

Castella-Lleó 1.16 ns. 0.18 28.0 1.13 ns. 0.27 11.8

Castella-La Manxa 1.50 *** 0.21 33.4 0.93 ns. 0.21 9.9

Catalunya 1.39 * 0.24 31.7 1.62 ns. 0.48 16.0

País Valencià 0.98 ns. 0.16 24.7 1.24 ns. 0.28 12.8

Extremadura 1.11 ns. 0.20 27.1 1.18 ns. 0.30 12.2

Galícia 1.53 *** 0.23 33.8 1.46 * 0.30 14.7

Madrid 2.66 *** 0.46 47.1 1.62 ns. 0.49 16.0

Múrcia 1.23 ns. 0.25 29.1 1.07 ns. 0.35 11.2

Navarra 1.85 ** 0.52 38.2 0.13 ** 0.13 1.5

Euskadi 1.62 ** 0.32 35.1 1.10 ns. 0.33 11.5

La Rioja 2.12 *** 0.61 41.5 1.14 ns. 0.57 11.9

Ceuta 2.35 ** 0.87 44.0 1.05 ns. 0.73 11.0

Melilla 0.91 ns. 0.41 23.4 0.26 ns. 0.28 3.0

Constant 0.33  *** 0.06 0.12  *** 0.04

Log likelihood -2,340 -931

LR Chi² 636  *** 175  ***

Significació Estadística= "ns" no significant; " * " p < 0.10; " ** " p < 0.05; " *** " p < 0.01.

Variables
Insuf. Serveis infantils Insuf. Serveis dependents

Exp (ß). Exp (ß).
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(Gràfic 2). La llàstima és que en el cas dels infants no s‟aporta una dada clau: si 

aquests cuidadors ho fan seguint criteris de solidaritat intergeneracional dintre les 

famílies (ex: els iaios que s‟encarreguen habitualment dels néts o els fills dels seus 

pares grans) o si ho fan a través d‟una relació contractual (ex: el “cangur” que té cura 

dels fills dels pares que l‟han contractat). I que en el cas dels cuidadors de adults 

dependents només s‟incloguin a aquells que s‟encarreguen de familiars o amics, i no 

als cuidadors que ho fan a través de relació contractual. 

Pel que fa a la distribució per sexe i lloc de naixement, entre els cuidadors de nens no 

propis entre 0-14 al 2005, el 84% eren nascuts a Espanya (68% dels quals, dones) i el 

16% immigrants (71% dones). Al 2010 augmenta la proporció d‟immigrants i d‟homes, 

encara que no hi ha canvis espectaculars. Els percentatges són: el 79% eren nascuts 

a Espanya (62% dels quals dones) i el 21% immigrants (59% dones). En canvi entre 

els cuidadors de familiars i amics de més de 14 anys en situació de dependència (una 

mica més del 60% són dones), la presència d‟immigrants és molt inferior (el 6% al 

2005 i el 7% al 2010). Aquesta menor presència d‟immigrants és degut a que en 

aquest cas no s‟inclouen a terceres persones contractades, i per tant, podem parlar 

exclusivament en aquest cas de solidaritat intergeneracional dintre les mateixes 

famílies.  

Pel que fa a l‟estructura d‟edat, nivell educatiu i sexe dels cuidadors de nens al 2005, 

veiem una clara diferència entre els autòctons i els immigrants. Si bé entre els primers 

hi ha una sobrerepresentació d‟aquells amb edats madures, de 50 anys o més, en tre 

els segons, l‟estructura d‟edat és molt més jove: amb més presencia de joves i de 

persones fins als 40 anys. Aquests dos perfils d‟edat tan diferenciats el que amaguen 

és el tipus de relació que hi amb l‟infant: els nascuts a Espanya s‟ocupen dels seus  

néts, i els immigrants són els cangurs contractats. Una altra diferència clara entre 

aquests dos col·lectius és el major nivell formatiu entre els immigrants, que s‟explicaria 

en gran part per la seva edat més jove. El que si que comparteixen natius i immigrants, 

és la feminització de les persones que s‟encarreguen dels nens. La majoria són dones: 

ja siguin les iaies o les cangurs. Al 2010, tot i la crisi, els perfils són  molt similars, tot i 

que s‟intueix una major presència masculina en ambdós col·lectius d‟origen. 

Finalment, per acabar, les característiques d‟aquells que s‟encarreguen d‟adults en 

situació de dependència són molt semblants a les que acabem de comentar (Gràfic 3). 

Destacar, tant sols, un major envelliment en el cas dels autòctons, d‟una banda, i 

menys joves i major concentració de persones de mitjana edat entre els immigrants, de 

l‟altra. Un altra diferència és que entre els que atenen a dependents adults, i 

independentment del seu origen, hi ha més homes i el nivell educatiu és lleugerament 

superior, tot i el major envelliment.  
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Gràfic 2. Perfil demogràfic dels cuidadors de nens entre 0-14 anys (exceptuant 

els propis), a Espanya 2005 i 2010  
Nascuts a Espanya 2005 

 

Immigrants 2005 

 

 

Nascuts a Espanya 2010 

 

Immigrants 2010 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels respectius mòduls de conciliació entre la vida 
laboral i familiar de l‟EPA del 2005 i 2010. 
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Gràfic 3. Perfil demogràfic dels cuidadors de persones dependents de més de 14 
anys a Espanya, 2005 i 2010 

Nascuts a Espanya 2005 

 

Immigrants 2005 

 

Nascuts a Espanya 2010 

 

Immigrants 2010 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades dels respectius mòduls de conciliació entre la vida 
laboral i familiar de l‟EPA del 2005 i 2010. 

 

3.4. La crisi i l’atur masculins com a mecanismes de canvi en la divisió de 

gènere del treball dintre de les famílies 

Amb l‟arribada de la crisi econòmica apareixen les preocupacions financeres dintre de 

les llars, donada la pèrdua real o probable de la feina d‟algun dels seus membres. És 

llavors, quan és d‟interès analitzar les estratègies de supervivència del nucli familiar i 

en quina mesura aquestes estratègies comporten canvis significatius en 

l‟especialització intrafamiliar envers la reproducció o envers el mercat de treball, i més 

quan els majors damnificats per la pèrdua d‟ocupació, almenys durant la primera fase 

de la crisi econòmica han estat els homes. Com es pot observar al gràfic 4, la pèrdua 

d‟ocupació masculina s‟ha traduït en un espectacular augment des del 2007 d‟aquelles 

dones de tots els col·lectius d‟origen amb cònjuges aturats. I si ve aquesta tendència 

es repeteix per a tots els col·lectius, són les immigrants extracomunitàries les més 

afectades, i entre aquestes les dones africanes. 
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Gràfic 4. Percentatge de dones amb cònjuge o parella desocupada a Espanya en 
funció del lloc de naixement de la dona (2007-2011) 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Enquesta de Població Activa, 3er trimestre 2007 -3er 
trimestre 2011 

 

La taula 4 va una mica més enllà, al connectar l‟activitat de les dones amb la dels seus 

cònjuges, en dos moments temporals ben diferenciats: al final de l‟etapa de creixement 

(3r trimestre de 2007) i en plena crisi de l‟ocupació (3r trimestre de 2011). L‟objectiu és 

presentar, tant la influència de la situació laboral dels marits, com la del context 

econòmic, en l‟activitat femenina. Els resultats mostren que l‟atur masculí està associat 

a alts percentatges d‟activitat femenina en tots els col·lectiu d‟origen ja abans de la 

crisi econòmica, encara que és en etapa de crisi que la desocupació masculina està 

relacionada als majors increments d‟activitat femenina, especialment per a les 

nascudes a Espanya, a l‟Àfrica, i a la Resta d‟Europa. No obstant, la participació 

laboral femenina ha augmentat en cadascun dels col·lectius de forma clara entre 2007 

i 2011, amb independència de la situació laboral del cònjuge, fet que fa pensar en 

l‟efecte activador de la participació femenina de la crisi per si mateixa. En el cas 

particular de les llatinoamericanes, la seva altra participació laboral en etapa de 

bonança explicaria que no destaquin per una alta variació entre els dos períodes.  
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Taula 4. Relació amb l’activitat econòmica de les dones de 16-64 anys a Espanya 
en funció del lloc de naixement i de la relació amb l’activitat econòmica del seu 
cònjuge o parella, 2007 i 2011 

 

Font: elaboració pròpia a partir de l‟Enquesta de Població Activa, 3er trimestre 2007 -3er 
trimestre 2011 

 

Finalment el gràfic 4 ens mostra diversos patrons ocupacionals dintre de les parelles 

de dones autòctones i immigrants, també al 2007 i al 2011. L‟evidència més clara del 

gràfic és que aquelles parelles on els dos membres treballen, o les parelles on només 

ell treballa han davallat amb el canvi d‟escenari econòmic i laboral. En canvi, han 

augmentat les parelles on només ella està ocupada o aquelles on ni ell ni ella estan 

ocupats. Conseqüentment, la primera conclusió és que durant l‟actual període de 

recessió, la pressió econòmica dintre de les llars haurà augmentat a conseqüència de 

l‟augment de l‟atur masculí. Aquest nou escenari comporta una nova situació en que la 

dona s‟ha convertit en nombrosos casos en el sustentador econòmic de la llar. Però el 

que és difícil de creure és que això signifiqui cap tipus de canvi positiu des d‟un model 

de família tradicional, on l‟home és el màxim proveïdor econòmic i la dona la principal 

cuidadora, a un model més igualitari (González, 2006). Al contrari, la proliferació 

d‟aquelles parelles on cap dels dos tenen feina és realment preocupant. Aquestes 

augmenten entre tots els origen, però especialment entre les parelles africanes, que 

són les més afectades per la pèrdua de feina.  

 

  

Ocupades Aturades Inactives Participació 

laboral

Ocupades Aturades Inactives Participació 

laboral

Increment en la 

participació laboral 

femenina 2007-2011

ESPANYA

Ocupats 59.3% 5.9% 34.8% 65% 62.2% 11.5% 26.3% 74% 8.4%

Aturats 48.5% 17.1% 34.4% 66% 49.2% 29.5% 21.3% 79% 13.1%

Inactius 26.3% 3.5% 70.2% 30% 32.3% 7.6% 60.1% 40% 10.1%

UE-25

Ocupats 58.4% 5.7% 35.9% 64% 61.4% 13.2% 25.5% 75% 10.5%

Aturats 74.5% 7.1% 18.4% 82% 53.4% 34.5% 12.1% 88% 6.3%

Inactius 25.0% 0.9% 74.1% 26% 16.4% 3.1% 80.6% 19% -6.5%

ÀFRICA

Ocupats 22.1% 13.4% 64.5% 35% 16.9% 27.9% 55.2% 45% 9.3%

Aturats 26.8% 18.8% 54.4% 46% 21.4% 37.4% 41.2% 59% 13.1%

Inactius 24.1% 14.7% 61.2% 39% 15.5% 18.6% 65.9% 34% -4.8%

LLATINOAMÈRICA

Ocupats 66.6% 12.2% 21.2% 79% 62.6% 21.5% 15.9% 84% 5.3%

Aturats 69.0% 19.4% 11.6% 88% 60.8% 31.9% 7.3% 93% 4.2%

Inactius 49.8% 9.4% 40.7% 59% 47.7% 21.3% 31.0% 69% 9.7%

RESTA D'EUROPA

Ocupats 67.7% 10.6% 21.7% 78% 52.8% 21.9% 25.3% 75% -3.7%

Aturats 55.7% 20.3% 24.0% 76% 52.6% 35.6% 11.8% 88% 12.2%

Inactius 36.1% 14.0% 49.9% 50% 53.4% 20.3% 26.4% 74% 23.6%
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Gràfic 7. Patrons de convivència ocupacional entre les dones a Espanya en 
funció del lloc de naixement, 2007 i 2011 
 

Espanya 2007 

 

Espanya 2011 

 

Immigrades 2007 

 

Immigrades 2011 

 
UE-25 2007 

 

UE-25 2011 

 
Àfrica 2007 

 

Àfrica 2011 
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Resta d‟Europa 

 

Resta d‟Europa 

 

 
Font: elaboració pròpia a partir de l‟Enquesta de Població Activa, 3er trimestre 2007 -3er 
trimestre 2011 

 

4. Conclusions 

En primer lloc, aquesta investigació ha intentat aportar elements de connexió entre la 

inserció laboral de les treballadores immigrades a Espanya, el nou rol de la dona 

espanyola (amb els canvis en la solidaritat intergeneracional que aquest ha comportat) 

i la deficient cobertura de serveis d‟atenció i cura a les persones de que disposen les 

famílies. A partir d‟aquesta connexió, s‟han descrit diversos elements de segmentació 

de la força de treball femenina en funció de l‟origen, el nivell educatiu i l‟edat, entre 

d‟altres. Aquesta segmentació no només és produeix entre aquelles que treballen, en 

termes de les característiques de la seva feina, sinó també es produeix entre les que 

estan ocupades i les que no ho estan, quan aquesta diferència s‟explica pel desigual 

accés a serveis alternatius d‟atenció als familiars dependents.   

En segon lloc, la investigació ha pretès descriure com aquesta segmentació, que es va 

accelerar al llarg del període de creixement econòmic dels primers anys del segle XXI, 

ha continuat tot i la irrupció de l‟actual crisi econòmica. Més concretament, s‟ha descrit 

la manera en que el nou context econòmic ha impactat en les diverses posicions 

laborals ocupades per autòctones i immigrades (en aquelles ocupacions feminitzades 

més qualificats i del sector públic, en el cas de les autòctones, i en les ocupacions 

feminitzades dependents de la demanda de les llars, en el cas de les immigrades). 
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Finalment, el treball també descriu, en la mesura del que ha estat possible amb les 

dades usades, els canvis en l‟especialització intrafamiliars envers la reproducció o el 

mercat de treball que ha comportat el canvi d‟escenari econòmic i l‟augment de l‟atur 

masculí.  

Els resultats obtinguts fins al moment són preliminars, panoràmics i molts d‟ells 

descriuen evolucions paral·leles en el temps més que no relacions de causa-efecte. 

No obstant, ens aporten elements per reflexionar sobre el paper del context 

institucional espanyol i de les seves dèbils polítiques familiars i conciliatòries en la 

creixent segmentació de la força de treball femenina. D‟altra banda, els perfils 

sociodemogràfics dels cuidadors (sobretot cuidadores) en funció del seu origen 

migrant o no migrant, indiquen una complementarietat clara entre elles, en línia a la 

aquesta segmentació de la població femenina a Espanya. Efectivament, la desigual 

estructura per edat d‟unes i altres sembla identificar a les primeres com a terceres 

persones contractades per atendre el fills d‟altres, i a les segones com a les àvies 

d‟aquells nens que estan atenent. Pel que fa a la presència d‟homes entre els 

cuidadors, aquesta és molt minoritària, tot i que s‟ha constatat un lleuger augment al 

2010 respecte al 2005. Encara és aviat per parlar, però, si aquesta dada significa un 

canvi de tendència envers una major igualtat de gènere dintre de les famílies en quan 

a la prestació d‟atenció i cura als seus membres, o de si es tracta de l‟efecte 

conjuntural del context econòmic advers. 

Finalment, en relació als efectes de l‟actual crisi, la primera conclusió és que aquesta 

segmentació o dualitat observada continua sent molt evident. Efectivament, tot i que 

s‟ha frenat el fort creixement del nombre de treballadores domèstiques immigrades, no 

podem parlar encara d‟una destrucció generalitzada dels llocs de feina d‟aquestes 

dones, fruit d‟una forta caiguda de la demanda per part de les famílies autòctones. De 

fet, el que no s‟ha captat a través de les dades és un deteriorament de les oportunitats 

laborals de les dones nascudes a Espanya en aquells sectors més feminitzats i 

qualificats de l‟administració pública, com l‟educació, els serveis socials o la sanitat. De 

totes maneres, s‟obren molts interrogants sobre els efectes, a llarg termini, del 

deteriorament de la posició social de les dones autòctones, a partir de l‟arribada de la 

recessió, en les oportunitats de treball de les dones immigrades. Per acabar, s‟ha 

constatat, per tots els col·lectius d‟origen, un canvi en els “equilibris ocupacionals” 

dintre de les parelles i un augment de la participació laboral femenina (que no 

d‟ocupació) des de l‟inici de la crisi econòmica, canvis que s‟explicarien per la situació 

d‟atur dels seus cònjuges. No obstant, tal com ja s‟ha indicat, és difícil de creure que 

ens trobem en un canvi d‟escenari positiu en el sentit que s‟està abandonant un model 

de família tradicional per un de més igualitari. La proliferació de les parelles sense cap 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2027 
 

ocupat és, sens dubte, un element de gran preocupació, al que caldrà seguir l‟evolució 

durant els següents anys.  
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1. INTRODUCCIÓ 

El creixement i la consolidació de l‟empresariat immigrant és un fenomen relativament 

recent, que situa a Catalunya en les dinàmiques que van començar a experimentar 

molt abans altres societats europees que tenen més tradició com a receptores de 

fluxos migratoris internacionals.  

Aquest fenomen evidencia la capacitat de la immigració de constituir per si mateixa, 

una  Font de creació de riquesa i ocupació. L „objectiu d‟aquest treball es estudiar com 

l‟autoocupació de la població estrangera es converteix en una estratègia davant les 

dificultats per accedir al mercat de treball com a assalariats.   

L‟autoocupació de la població d‟origen immigrant posa de manifest que la immigració 

és diversa pel que fa a projectes, situacions i condicions socials. Quan parlem 

d‟iniciatives empresarials , trenquem amb l‟estereotip d‟immigrant genèric “ subjecte 

social construït a través d‟imatges preconcebudes de pobresa, marginalitat i 

delinqüència ”. 

Quan es parla d‟empresariat estranger o d‟origen immigrant, habitualment es pensa en 

les iniciatives comercials dels nouvinguts que són les mes visibles, els comerços, que 

estan transformant el paisatge comercial de les ciutats catalans. Es tracta generalment 

de petits comerços de base familiar que van començar a proliferar a partir de la 

dècada dels noranta, sobretot en aquells espais amb una marcada concentració de 

població estrangera.  

Establir un negoci propi no és un projecte que pugui materialitzar-se de forma 

immediata. Habitualment, la culminació d‟una iniciativa empresaria l requereix 

prèviament llargs recorreguts en el mercat de treball general per a la població 

immigrada, a base de sumar ocupacions poc atractives que permetin  tenir 

finançament i altres tipus de recursos.  

Pel que fa als tipus d‟activitats desenvolupades, cal trencar amb l‟associació simplista 

que equipara tot negoci regentat per persones estrangeres a activitats de tipus 

comercial minorista.  

Contràriament, les activitats emprenedores de les persones estrangeres es 

caracteritzen per l‟heterogeneïtat i sovint s‟adrecen a una clientela generalista, cosa 

que posa de manifest la normalització de l‟autoocupació de la població estrangera en 

relació amb les pautes seguides pel conjunt de la població emprenedora.  
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Davant aquesta nova realitat social en el teixit comercial lleidatà, cal estudiar l‟origen i 

les causes de l‟aparició d‟aquestes noves activitats empresarials, i com poden 

complementar el teixit existent, dinamitzar-lo i recolzant-lo, amb la finalitat de fer del 

comerç lleidatà un espai de relació, coneixement i interacció entre autòctons i 

nouvinguts.  

2. OBJECTIUS 

L‟objectiu principal d‟aquest projecte de recerca  es estudiar com l‟autoocupació de la 

població estrangera es converteix en una estratègia   davant  les  nombroses dificultats  

que troba aquest col·lectiu per accedir al mercat de treball com a assalariats.   

Concretament estudiar els empresaris d‟origen immigrant procedents de països no 

comunitaris que tenen els seus negocis a la ciutat de Lleida, als barris de la ciutat de 

Lleida que concentren un major percentatge de població estrangera: Centre Històric, 

Balàfia i la zona de Rambla Ferran, encara que també s‟estudiarà aquesta nova 

realitat en altres barris com Cappont, Pardinyes, Bordeta,………  

Per la seva importància també s‟han tingut en compte els negocis regentats per 

europeus de l‟Est, procedents de Romania, Bulgària  i Polònia, que actualment formen 

part de la Unió Europea.  

Els objectius que es pretenen aconseguir amb aquest projecte de recerca son els 

següents:  

 Delimitar el perfil sociodemogràfic de la població immigrant resident a la ciutat 

de Lleida, tenint en compte les següents variables: país d‟origen, sexe,..  

 Identificar els principals espais de concentració de població immigrada a la 

ciutat.  

 Realitzat un anàlisi quantitatiu de la inserció laboral dels immigrants a través de 

l‟autoocupació. 

 Identificar els perfils socioeconòmics dels emprenedors.  

 Analitzar les condicions de feina i la vida dels immigrants amb la finalitat de 

conèixer els sectors d‟activitat on s‟integren i quines son les principals barreres 

que troben.  

 Analitzar els processos d‟integració sociocultural.  

 Analitzar les variables que faciliten o dificulten el procés d‟emprenedoria entre 

les persones immigrades. Identificar les experiències d‟èxit i fracàs empresarial, 

així com els principals factors que contribueixen a amortiguar els riscos de 

l‟activitat empresarial.  

 Conèixer les característiques dels negocis ètnics que hi ha als diferents barris 

de la ciutat de Lleida.  
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 Analitzar  la relació i els vincles entre les iniciatives empresarials dels 

immigrants i la transformació de l‟estructura econòmica urbana.  

 Estudiar les iniciatives comercials i de serveis dels immigrants tenint en compte 

l‟heterogeneïtat del col·lectiu i l‟ampli ventall d‟activitats que realitzen.  

3. METODOLOGIA  

3.1. Les tècniques d’investigació utilitzades: 

Els anàlisi qualitatiu i quantitatiu impliquen la utilització de dos tècniques d‟estudi:  

Per a la realització de l‟anàlisi qualitatiu : les entrevistes en profunditat juntament amb 

l‟observació tant simple com participativa , són l‟eina principal de la investigació. 

Aquesta tècnica és dinàmica i ajuda a comprendre la complexitat del procés migratori.   

L‟element bàsic d‟aquesta investigació juntament amb l‟observació simple i la 

participativa han estat una bateria de 40 entrevistes dissenyades per l‟autor del 

projecte, dirigides a petits empresaris immigrants. Les entrevistes en profunditat es 

passaran a  una mostra representativa dels establiments regentats per persones 

immigrades.  

El mostreig: per a la realització de les entrevistes només s‟han tingut en  compte els 

establiments regentats pels col·lectius de població estrangera més nombrosos a la 

ciutat de Lleida, segons dades del padró d‟habitants, i en relació a la distribució 

geogràfica d‟aquest col·lectiu pel territori català.  

Els col·lectius que s‟estudiaran seran:  

 Població d‟origen àrab: marroquins i algerians.  

 Població de l‟Europa de l‟Est: romanesos, ucraïnesos, polonesos i búlgars.  

 Població llatinoamericana: equatorians, colombians, brasilers i dominicans. 

 Població de l‟Àfrica negra: senegalesos, gambians, nigerians i malineses.  

També es tindrà en compte la població xinesa i la població russa, que encara que 

numèricament sigui reduïda, tenen una gran importància pel que fa a la seva aportació 

a l‟activitat comercial i de restauració.  

L‟especificitat del col·lectiu a estudiar  va fer difícil en alguns casos   per la manca de 

coneixement de l‟idioma com per la desconfiança d‟alguns d‟ells, especialment en el 

col·lectiu africà. Per solucionar aquesta  problemàtica vaig comptar amb el 

recolzament del president de l‟Associació Magrebelleida.  

3.2. Disseny del qüestionari. 

L‟entrevista  comercial   que s‟adjunta en l‟annex , es el resultat de les  necessitats de 

informació per al desenvolupament del projecte de recerca, i de la necessitat de fer 

unes preguntes que realment fossin respostes pel col·lectiu immigrant. 
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Un altre de les característiques importants de l‟enquesta es la seva limitada extensió, 

ja que la meva experiència com a investigador em demostra que les entrevistes massa 

llargues no motiven a la participació. 

Les preguntes s‟agrupen en  dos blocs:  

 Preguntes sociodemogràfiques: nacionalitat del propietari. 

 Preguntes sobre l‟empresa:  dades generals de l‟establiment ( nom, adreça, 

any apertura, règim del local, nombre de treballadors,.... ) i dades específiques 

com tipus d‟establiment, horari, productes i serveis que ofereix, motivacions 

que li han dut a crear la seva pròpia empresa, tipologia de clients, hàbits de 

compra i perspectives de futur.   

El primer bloc de preguntes té com a finalitat aconseguir informació sobre:  

 País d‟origen  

 Motivacions que li varen portar a prendre la decisió d‟emigrar  

El segon bloc de preguntes té com a finalitat  obtindré informació sobre:  

 Localització. Causes de l‟elecció.  

 Tipologia de negoci. Motius per  a l‟elecció de l‟activitat.  

 Estratègies per fer front als requeriments legals: permisos, inspeccions, 

habilitacions,  

 Estratègies per finançar-se:  inversions  inicials, préstecs bancaris, 

préstecs d‟amics i familiars.  

 Principals obstacles que han trobat en finançament, gestió, formació i 

recolzament de les administracions públiques.  

 Grau d‟associacionisme en entitats que agrupen comerciants i/o 

empresaris. 

 Orientació del comerç:  tipus de clients, estratègies per a tenir èxit. 

Ocupació en sectors no coberts pels autòctons, competència en preus, 

horaris,..... 

 Expectatives de futur: creixement del negoci ( ampliació, apertura de 

sucursals, compra del local, canvi d‟activitat ), expectatives de futur (  

intenció de tornar al país d‟origen  )   

També s‟ha fet  un cens de tots els establiments d‟aquestes característiques que hi ha 

a  la ciutat,  al llarg dels mesos en que es va realitzar el treball de camp, es varen 

visitat   tots ells per a que els seus propietaris omplissin  una fitxa amb una sèrie de 

dades bàsiques : nom, adreça, tipus d‟activitat, any d‟apertura, règim del local, 

nacionalitat,.... entre altres . Aquest cens es passarà a tot tipus de negocis: 

perruqueries, bars i restaurants, carnisseries, botigues de queviures, locutoris, basars i 

altres.  Degut a que el treball de camp es va realitzar a l‟estiu de l‟any 2010 i es 
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presenten els resultats al setembre de l‟any 2012 s‟han actualitzats les dades del 

treball de camp al mes de juliol de l‟any 2012.  

L‟estudi quantitatiu ha estat realitzat a través de l‟explotació estadística de les 

següents fonts d‟informació oficials.  

4.MARC TEÒRIC  SOBRE LES ECONOMIES ÈTNIQUES 

Conèixer les teories més rellevants sobre les economies ètniques implica revisar les 

diferents aproximacions que s‟han desenvolupat, sobre tot als Estats Units i en alguns 

països europeus, sense deixar de banda les aportacions  que han fet diversos autors 

espanyols com Àngels Arjona, Alicia Coduras, Juan Carlos Checa i Sònia Parella, 

entre altres.  

4.1. Estudis sobre l’empresariat ètnic a Espanya  

A moltes ciutats espanyoles s‟està donant una agrupació de negocis  d‟immigrants que 

ve condicionat pels processos de concentració de població immigrant en unes 

determinades zones.  

Els diversos estudis que s‟han fet posen de manifest el  malestar que provoquen 

aquests establiments a la població local. La desconfiança envers l‟altre, encara que 

s‟hauria de veure com una oportunitat “ la  existència de pequeñas empresas étnicas 

en España, es una manifestación importante de la capacidad de creación de riqueza  

de los inmigrantes, al mismo tiempo que, en algunos casos, facilita su interacción con 

la población autòctona “ ( Cebrian, Bodega y Bordonado, 2004:118). 

A Espanya els estudis sobre la incorporació laboral com autònoms dels estrangers son 

recents si els comparem amb Estats Units i Europa, i s‟han centrat només en algunes 

àrees geogràfiques.   

El primer estudi que va es va preocupar sobre els  comerços immigrants va ser l‟any 

1991, la investigadora Yolanda Herranz va realitzar un treball sobre els empresaris 

llatinoamericans a Madrid, on analitza aquesta incorporació laboral a través de les 

teories de la Sociologia Econòmica Contemporània, amb dos grans paradigmes: la 

segmentació del mercat de treball i el concepte de xarxa social.  

Mónica Buckley  al 1998 va analitzar les estratègies de ubicació dels comerços 

estrangers a Madrid. Un any més tard, Jordi Moreras profunditza en les qüestions 

relacionades amb la venda de carn halal a la ciutat de Barcelona.  

L‟any 2002 Juan A. Cebrián i Mª Isabel Bodega, varen treballar sobre els negocis 

emergents en el barri de Lavapiés a Madrid,  i Mikel Aramburu, es plantejava 

interrogants sobre les característiques dels negocis instal·lats i la relació espaial amb 

els mateixos.  

Però la major part de la proliferació d‟aquests treballs es varen publicar a partir de l‟any 

2004,  on es varen plantejar altres qüestions que profunditzen en l‟anàlisi:  
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 Ampliació i comparació entre diverses àrees geogràfiques.  

 La caracterització dels tipus de negocis i els col·lectius.  

 Major complexitat teòrica i metodològica.  

Ángeles Arjona investiga els models teòrics que  expliquin les característiques dels 

negocis  a  Almeria en el camp de l‟anàlisi de les economies ètniques.  

Cap del estudis citats son monografies dedicades exclusivament a l‟economia ètnica, 

fins l‟any 2005 no es publiquen dos estudis, un de Àngeles Arjona sobre Almeria, i un 

altre de Carlota Solé i Sònia Parella, per les ciutats de Barcelona i Tarragona. Aquest 

mateix any també es publica un article de Arjona y Checa, que deixa un interrogant 

obert per descobrir si l‟economia ètnica es pot considerar una alternativa laboral a la 

segmentació del mercat de treball.  

L‟any 2006, es publica el llibre Empresariado étnico en España, la primera obra que 

aglutinarà els treballs sobre empresaris ètnics , amb les investigacions de Beltran, 

Oso, Ribas, Moreras, Arjona y Colectio Ioé, entre altres. 

4.2. Marc teòric de referència.  

Hi ha molts corrents teòriques que expliquen el sorgiment de les iniciatives 

empresarials per part dels estrangers a les societats d‟acollida.  La classificació 

d‟aquestes teories es pot fer entre la aproximació culturalista, l‟ecològica i la 

interactiva, pròpies de l‟àmbit nord-americà, i la teoria de la incrustació mixta 

desenvolupada a Europa. 

4.2.1. La corrent culturalista  

La corrent culturalista ( Bonaich, 1973 ), exposa que determinats col·lectius 

d‟immigrants presenten una afinitat opcional amb les qualitats necessàries per a l‟èxit 

dels negocis, és a dir, els immigrants opten per l‟autoocupació  per tradició comercial o 

per qüestions religioses, cosa que els  permet tenir un coneixement ampli de l‟exercici 

de la professió. 

4.2.2. La corrent ecològica   

La corrent ecològica, tracta d‟explicar les iniciatives empresarials des de un punt de 

vista ecològic. La seva argumentació presenta dues línies d‟anàlisi, una primera, que 

exposa el contrast entre les economies modernes, i les economies en poder d‟una 

petita classe de negocis.  En segon lloc, un factor molt important, són els patrons de 

successió en l‟espai, primer entre els residents i desprès entre la classe dedicada als 

negocis ( Aldrich, 1975 ).  

L‟apertura de negocis ètnics es dona quan hi ha serveis o ofertes de feina que 

l‟economia global no cobreix. Aquesta situació es produeix  quan de forma progressiva 

la població autòctona abandona els petits comerços que tenia, per incorporar-se a un 
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mercat més global i rentable, llavors es quan els immigrants ocupen els nínxols 

laborals en espais que han estat abandonats ( vacancy chain ).  

4.2.3. La corrent interactiva 

La corrent interactiva, determina els postulats economicistes. La segmentació  laboral i 

el bloqueig d‟oportunitats que afecten al col·lectiu immigrant tenen com a resposta 

l‟autoocupació, encara que també depenen de l‟adequació entre els bens i serveis que 

ofereixen els immigrants i les necessitats dels consumidors. 

Segons aquesta corrent els negocis ètnics es desenvolupen més ràpidament en 

aquells espais  on es dona un equilibri entre les capacitats dels immigrants per oferir 

productes i  les demandes dels consumidors. Com a conseqüència, els propietaris de 

negocis ètnics tenen una posició més favorable per a competir que els empresaris 

autòctons.  Aquesta corrent va tenir molta acceptació als Estats Units, però a Europa 

no es va treballar tant ja que no té en compte alguns  factors importants com son el 

marc institucional, i el context econòmic i polític on s‟instal·la l‟empresari.  

4.2.4. Model mixes embeddedness  

En el marc europeu va sorgir un altre model  mixed embeddedness “ incrustació social, 

que té els seu origen en els estudis de Klosterman ( 1999 ).  En aquest model les 

economies ètniques depenen més de l‟adequació entre allò que els grups poden oferir 

i el que la legislació els hi permet fer, més que la relació entre la demanda del 

consumidor i el que els grups ofereixen, com es el cas del model nord-americà.   

Aquest model defensa una interconnexió entre l‟economia i l‟etnicitat, en aquest cas 

distingeix tres tipus d‟establiments amb característiques diferenciades:  

 Establiments ubicats en mercats amb nínxols marginals que han estat rebutjats 

pels empresaris autòctons degut a la seva escassa rendibilitat econòmica i les 

dures condicions de treball. Es tracta d‟activitats econòmiques tradicionals com 

bars, botigues de queviures,...  que actualment estan en crisi, suposen una 

oportunitat als immigrants a mesura que es van produïnt vacants per 

jubilacions, traspassos, tancaments,... 

 Establiments de productes exòtics que converteixen continguts i símbols 

s‟etnicitat en mercaderies rendibles, atractives per al conjunt de la població, 

com per exemple perruqueries i restaurants ètnics.. 

 Establiments de productes segmentats: importació de productes, tallers 

il·legals, botigues de roba, basars, electrodomèstics,..... 

La situació que es dona a l‟estat espanyol es diferent a altres països cosa que provoca 

que es pugui parlar d‟un nou model  South-European Model  ( Arjona y Checa,2006 ). 

Aquest model es caracteritza per estudiar les  dificultats que han de superar els 
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emprenedors ètnics per poder instal·lar un negoci, com qüestions burocràtiques o de 

caire més polític.  

La perspectiva ecològica cobra interès a Espanya ja que hi ha alguns estudis sobre la 

proliferació de negocis ètnics en locals abandonats pels autòctons, degut a la seva 

rendibilitat. Cal destacar que la instal·lació d‟aquestes empreses produeix una 

revitalització econòmica en barris que estaven en decadència. Destaquen els casos de 

Ciutat Vella a Barcelona, estudiats per Moreras ( 1999 ) o Aramburu ( 2002 ):  i el casc 

antic de la ciutat de Madrid, a la zona de Lavapiés  amb treballs de Cebrián, Bodega y 

Bordonado ( 2004 ).  

Els emprenedors abasteixen de productes i serveis que els immigrats no troben en 

destí, això els fa rendibles davant la competència externa de les grans superfícies i els 

negocis autòctons en general. D‟aquesta manera s‟explica la proliferació de 

carnisseries halal, basars, teteries , etc. En el desplegament d‟aquestes estratègies 

ètniques ajuda la família, l‟horari perllongat, especialització dels productes, ubicació 

urbana, etc.  

Solé i Parella ( 2005:99) afirmen que  a Catalunya estem davant un fenomen que “  

apunta cap a un model nord-americà, en el que l‟autoocupació és una opció atractiva 

per als immigrants emprenedors “. Encara que cal plantejar-se perquè tot i haver-hi un 

alt percentatge de immigrants que volen incorporar-se al mercat de treball com 

autònoms,  no son gaires que ho aconsegueixen, a més a més per dur a terme el seu 

projecte necessiten de mitja entre 5 i 7 anys.  

La utilització de les xarxes socials entre l‟empresariat ètnic a Espanya és una constant. 

Aramburu ( 2002 ), planteja perquè son diferents els negocis dels autòctons que també 

recorren a la base familiar i afirma que:  

Un element distintiu d‟alguns comerços immigrants es certa tendència a 

l‟expansió empresarial. Una vegada el negoci funciona, sovint el propietari obre 

altres botigues, i fica com a responsables a membres de la família que 

anteriorment havien treballat com a empleats seus. 83 

Torres (2006)  analitza els negocis des de la consolidació de les xarxes informals de 

cada col·lectiu, ja que aquests punts de venda funcionen també com a punts 

d‟informació, diners, bens i relacions. És a dir, son espais de socialització per aquests 

col·lectius a l‟entorn dels locals i les àrees comercials, que seran diferents segons la 

seva cultura,  el col·lectiu de procedència, el tipus de negoci, l‟estratègia d‟inserció o 

els usos que fan del barri.  
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 En aquest sentit, el negoci ètnic es converteix en una escola d‟emprenedors (WALDINGER, 
1993 ).  
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4.3.Les economies ètniques  

Primer cal analitzar la diferència entre les minories intermediàries ( middleman 

minorities ), empresaris d‟enclavament i enclavament econòmic ètnic: 

 Les minories intermediàries es caracteritzen per l‟autoocupació en empreses 

familiars ubicades en barris de la ciutat pobres amb percentatges alts de 

població immigrada, ocupant els nínxols laborals que han anat abandonant els 

autòctons. Encara que actualment també s‟inserten en barris de classe mitjana 

amb activitats relacionades amb el sector serveis.  

 Els empresaris d‟enclavament, es poden definir a partir de la coetnicitat. Son 

negocis  que s‟instal·len en barris de immigrants on la majoria son co-ètnics – 

condició que no es dona en les minories intermediàries – i existeix un sistema 

de relacions socials que els fa autosuficients. Sorgeix llavors el concepte de 

solidaritat ètnica.  

 L‟enclavament econòmic ètnic  seria el lloc on l‟economia inclou qualsevol 

persona immigrant que sigui empresària, emprenedor o que treballi en 

empreses coètniques.  

Taula 1. Tipologia d’empreses en economies ètniques. 

Economies ètniques 

Middelman minorities  Empresariat d‟enclavament  Enclavament econòmic o ètnic  

-Empresaris amb una idea 
d‟estància limitada, volen 
estalviar diners i tornar al 
seu país.  
-Posició intermitja, barreja 
d‟èxit econòmic i escàs 
poder polític.  
-Llavor d‟economies 
ètniques.  
 

-Derivat de les teories de las 
“Middleman minoritues“  
-Emprenedor que aprofita la 
concentració ètnica en 
determinades àrees de la 
ciutat.  
-Autoocupació, emprenedors, 
treballadors familiars no 
assalariats i empleats ètnics.  

-Una economia ètnica que  està 
agrupada entorn a un centre 
territorial  
-Agrupació territorial d‟empreses, 
interdependència econòmica.   

Font: Elaboració pròpia  

En moltes zones del país, inicialment la incorporació laboral dels immigrants com dels 

autòctons, s‟enquadra dins del concepte de minories intermediàries. Son empresaris 

que perquè el seu negoci funcioni necessiten un àrea determinada: un restaurant 

xinès, un locutori, empreses d‟enviament de diners, etc. On no sempre es possible la 

coetnicitat dels clients. Es classifiquen com empreses obertes  tant pel que fa a la seva 

ubicació com  pel producte que ofereixen, poden atraure clientela mixta – autòctons i 

immigrants-.  

També estarien els empresaris d‟enclavament, aquí destacarien les carnisseries halal, 

les cafeteries, entre altres.  
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Una característica important es que els emprenedors ètnics estan aprofiten els forats 

que deixen els autòctons en locals amb escassa rendibilitat .  

Dice Moreras ( 1992 ) que:  

 Este tipo de inciativas Comerciales se han valido de esta situación de crisis, 

 adapantadóse a ella, como forma de encontrar un vía para situarse en el merc 

 mercado . Han descubierto que, en estas circunstancias, la competència que  

 podrían plantearles los autóctonos no sería muy fuerte, y que podrían vencerla  

 fàcilment aplicando ciertas estratègies ( larga jornada laboral, autoexplotación 

 laboral, negocio familiar, crédito a cliente, ventas al mayor y al detalles, etc)  y  

      ofreciento un tipo de productos muy específicos a  fin de atraer a la clientela de  

 su propio colectivo, aunque sin limitarse exclusivamente a ella.( p.221 ). 

En aquest context s‟entén una lògica d‟estudi de mercat per part dels emprenedors 

immigrants que coneixen el context social i la demanda no satisfeta.  

Els estudis sobre l‟economia ètnica, descendeixen directament de la teoria de les 

minories intermediàries,   també estudien la independència econòmica dels immigrants 

i de les minories ètniques en general i no només de les minories intermediàries.   La 

independència econòmica parcial  o total representa per als immigrants i per a les 

minories ètniques una autodefensa bàsica  per fer front a l‟exclusió i als desavantatges 

que troben en el mercat laboral.   

Les economies ètniques permeten als immigrants i ales minories ètniques superar els 

desavantatges i l‟exclusió, perquè son capaços de negociar els termes de la seva 

participació en el mercat  laboral de la societat general des de una posició de força 

relativa.   

Tal i com s‟entén avui en dia l‟economia ètnica consta de dos sectors: l‟economia 

ètnicament controlada i l‟economia de propietat ètnica.  

Una economia de propietat ètnica encara es defineix per la propietat dels negocis, en 

canvi l‟economia ètnicament controlada, requereix el control ètnic però no és 

imprescindible la propietat. Tan la economia de propietat ètnica com l‟economia 

ètnicament controlada estan formades per subsectors formals, informals  e il·legals.  

El sector formal inclou les empreses que paguen impostos i estan registrades 

oficialment. El sector informal serien les empreses que produeixen bens i serveis 

legals però no paguen impostos ni tenen reconeixement oficial i el subsector il·legal, lo 

formen les empreses que manufacturen o distribueixen productes o mercaderies 

prohibides, especialment droga, joc i prostitució, encara que també documentació falsa 

entre altres productes.  
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Cada vegada més immigrants a Europa arriben a la conclusió que l‟autoocupació es la 

millor solució a llarg termini per fer front  als desavantatges  econòmics i socials en el 

mercat de treball. 84 

5. LA POBLACIÓ IMMIGRADA A LA  CIUTAT DE LLEIDA  

Segons dades definitives facilitades pel Padró Municipal de l‟ajuntament de Lleida a 

finals del tercer trimestre de l‟any 2010 al municipi de Lleida havia una població de 

140.910 persones de les que un 21,84%  del total tenien nacionalitat estrangera, tal i 

com consta en el gràfic 5.1. Respecte al final del trimestre anterior, en el municipi de 

Lleida s‟ha produït una disminució del 0,15%  en la població total i de 0,66% en la 

població estrangera (sempre fent referència als avenços trimestrals). Segons les 

dades disponibles  el 96,7% de la disminució de la població correspondria a població 

estrangera. Respecte l‟any anterior i en el mateix trimestre,  les disminucions  han 

estat  del 0,4 i del 3,3 respectivament. D‟aquesta manera  s‟observa que les variacions 

en la població han estat  poc  significatives i que en el cas  de la població estrangera 

s‟ha produït una aturada en el seu procés de creixement. 

Els empresaris immigrants a Lleida, tal i com ja s‟ha esmentat anteriorment en aquest 

projecte de recerca només s‟han tingut en compte les dades referents a les empreses 

d‟aquestes nacionalitats agrupats segons la zona geogràfica de procedència tal i com 

es va determinar en els objectius del treball: 

Per dur a terme aquest treball de camp s‟ha confeccionat una fitxa, que juntament amb 

una fotografia de l‟establiment ens servirà per conèixer la realitat comercial regentada 

per població immigrant a la ciutat de Lleida.  Encara que l‟estudi es centrarà en l‟anàlisi 

en profunditat de la nova realitat que ens ha aportat el comerç immigrant a la ciutat en 

el seu conjunt, per a la realització d‟entrevistes  només es tindran en compte els 

establiments regentats pels col·lectius de població estrangera més nombrosos a la 

ciutat de Lleida segons les dades del padró d‟habitants  i en relació a la distribució 

geogràfica d‟aquest col·lectiu pel territori català. 

6. ELS RESULTATS DEL TREBALL DE CAMP  

L‟estudi de la inserció en el mercat de treball de la població immigrant a Espanya se ha 

centrat bàsicament en l‟estudi de la incorporació laboral en general i en l‟elaboració  de 

recerques sobre  els llocs de treball que solen ocupar els immigrant ( servei domèstic i 

cura d‟infants i gent gran, agricultura, hostaleria i construcció ). 

Les investigacions  fetes sobre la incorporació de la població immigrant a Espanya en 

relació a la creació d‟iniciatives empresarials son escasses però progressivament  es 
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  El desavantatge en el mercat de treball es dona per un desavantatge en els recurso. La 
primera es dona quan les persones no reben l‟espera compensació pel seu capital humà, i la 
segona quan no disposen del suficient capital humà ( Light y Gold, 2000: cap. 8 )  
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comença a generar la visió de la població immigrant no només com a demandant de 

feina, sinó també com a creadora i impulsora, és a dir emprenedora  a través de la 

creació un teixit empresarial incipient.  

6.1. Caracterització del mercat de treball a Lleida  

El mercat de  treball de la ciutat de Lleida es caracteritza per la importància del sector 

serveis i del sector agrícola,  dos sectors molt marcats per l‟estacionalitat  i la 

temporalitat.  

El mercat de treball segmentat i els obstacles amb els que es troben els immigrants en 

la seva incorporació laboral incita a que moltes de les persones entrevistades optin per 

inserir-se al mercat de treball a través de l‟autoocupació.  

La informació que es desprèn de l‟explotació estadística  posa de manifest que el 

accés al mercat de treball per a la població immigrant resident a la ciutat de Lleida està 

limitat als sectors de servei domèstic, cura d‟infants i gent gran, hostaleria,  construcció 

i al sector agrícola. En general, es tracta de feines amb salaris baixos i condicions 

laborals no gaire favorables.  

6.1.1. L’estructura empresarial a la ciutat de Lleida  

Segons les dades d‟afiliació dels treballadors a la Seguretat Social per comptes de 

cotització, destaca la importància del sector serveis amb un 85 % de treballadors,  en 

canvi la resta de sectors, agricultura, construcció i indústria tenen valors molt menors. 

L‟agricultura un valor residual 0,5 %, i la indústria i els servies sobre el 7 %.  

Taula 2  Afiliats a la Seguretat Social per règim de cotització agrupats per 

sectors Any 2010 
Sector Nombre Percentatge 

Agricultura 325 0.5 

Indústria 4298 7,33 

Construcció 4215 7,13 

Serveis 50265 85,04 

Total 59103 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades Ministerio de Trabajo e Inmigración   
 

6.2. L’empresariat ètnic davant la discriminació laboral, jurídica i social  

6.2.1 L’empresa com a estratègia de resistència  per fer front a una escassa 

mobilitat laboral  

Al llarg de les entrevistes en profunditat realitzades en aquest treball de camp, he 

trobar diferents motivacions per part de les persones entrevistes a l‟hora de  muntar un 

negoci. 

Aquestes motivacions en la constitució d‟un negoci per  als immigrants s‟han 

diferenciat en dos estratègies emprenedores. Per una banda ens trobem activitats 

empresarials que responen a una estratègia de resistència o refugi per fer a un mercat 

de treball precari reservat a la població immigrant, on la major part dels llocs de treball 
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que se‟ls ofereixen son de baixa qualificació, i per un altra  com una estratègia de 

continuïtat de la professió desenvolupada en el país d‟origen. Per aquestes persones 

la via empresarial   es viu com una estratègia de refugi  o de resistència ( Light,I., 

2002).   

Taula 3 . Estratègies d’autoocupació de la població estrangera resident a Lleida  
ESTRATÈGIIES DE L‟AUTOOCUPACIÓ 

Refugi davant una situació d‟explotació socio-laboral.  

Autoocupació com a refugi per fer front a una sobre qualificació professional  

L‟empresa com a part del projecte migratori   

Font: Elaboració pròpia  

 

A. ) Estratègia d’autoocupació com a refugi davant d’una situació d’explotació 

socio-laboral. 

Les situacions d‟explotació socio-laboral  que viuen a la societat de destí  provoquen 

que creïn el seu propi negoci. En aquest context estaria l‟empresariat que ha optat per 

aquesta estratègia per fer front a les feines precàries. Es tracta de la recerca d‟una 

millora laboral. Aquesta estratègia de mobilitat social a través de la posada en 

funcionament d‟un negoci s‟ha estudiat en altres investigacions, como la que es va dur 

a terme amb dones dominicanes residents a Madrid ( Oso, 2004 ). Per aquestes dones 

la via empresarial va ser la única via de sortida per a sortir del servei domèstic. 

D‟aquesta forma es vol sortir dels treballs més precaris, generalment  reservats a la 

població immigrant, en el marc del qual es desenvolupen situacions d‟explotació. 

Aquesta motivació també ha estat expressada per alguns dels empresaris contactats:  

L’empresari, una estratègia de refugi davant l’explotació laboral 

“  Entrevistador:  P.14 Quina ha estat la  motivació per obrir el negoci ? Primero  

tratamos de buscarnos por cuenta ajena  y trabajé de ( ... ) de camarero, de albañil, de 

pintor,... hice de  todo, yo traté de hacer de todo, y como no encontraba un  trabajo 

bueno entonces bueno. Trabajaba hores y hores por una miseria. Entonces, tuvimos la 

idea de muntar esto ”. ( Alfredo, argentí, empresari a la ciutat de Lleida ). 85 

B ) L’autoocupació com a refugi per fer front a una sobre qualificació 

professional.   

 En altres casos, la sobre qualificació d‟alguns informants, respecte a la mà d‟obra 

demandada per al mercat de treball, és el motor que impulsa a l‟autoocupació. El fet 

de trobar-se moltes dificultats per a l‟homologació de la titulació o per a trobar una 

feina que tingui relació al nivell de qualificació contribueix a fer aquest pas. D‟aquest 

forma s‟opta per arriscar-se a treballar per compte propi, encara  que sigui en una 
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ocupació diferent a la desenvolupada en el país d‟origen de la migració, però on les 

habilitats de  gestió i direcció que es tenien, poden ser explotades en  la nova etapa 

com a empresaris.  Ells volen sortir d‟aquells treballs que estan molt per sota del  seu 

nivell educatiu. Es una estratègia refugi per escapar de la mobilitat laboral descendent.  

____________________________________________________ 

“  Entrevistador:  P.14 Quina ha estat la  motivació per obrir el negoci ? Me da 

estabilidad y no encontraba nada que se adaptara a mi calificación, o a mi àrea de 

Trabajo. Entonces mi  marido estaba trabajando en un lugar de comidas y (...) ....... 

unos vecinos me comentaron que tenían un local para alquilar, un bajo ”. ( Fàtima, 

marroquina amb un restaurant ). 86 

“  Entrevistador:  P.14 Quina ha estat la  motivació per obrir el negoci ?  Yo trabajé de 

ayudante de cocina, limpiando cases y en una tintoreria. El primer tiempo estuvimos 

así. Yo trabajaba en argentina en una asesoría contable, aquí no conseguí nada. 

Llamabas para limpiar y yo decía que era contable y te decían “ entonces no sabes 

limpiar una casa. Y cuando oían el acentro pues decían “ argentina, sudamericana”. 

Entonces mi hija y yo decidimos muntar la copistería. Tardamos 8 meses “. ( Glora, 

argentina té una copisteria ). 87 

C.) L’estratègia com a refugi  i com a part del projecte migratori des de els seus 

inicis. 

Alguns immigrants que arriben a Catalunya quan surten dels seus països d‟origen amb 

informació de les característiques del mercat de treball a Lleida. El coneixement previ 

del destí migratori facilita la definició del projecte migratori – empresarial. Les dificultats 

per a la homologació i la inserció laboral en ocupacions qualificades fan que el projecte 

migratori inclogui en alguns casos des de els seus inicis, la idea de la constitució d‟una 

empresa. En aquests casos, les persones entrevistades no varen tenir que passar 

primer per una situació de precarietat laboral  sinó que directament varen optar per 

l‟autoocupació. 

6.2.2. L’empresa com a continuïtat de la professió del país d’origen 

Algunes de les persones entrevistades al llarg del treball de camp han optat per obrir 

un negoci similar al negoci que tenien al seu país d‟origen. La no saturació en el 

mercat de treball de l‟activitat  professional en la que es vol treballar és un factor  clau 

per  facilitar l‟estratègia empresarial.  

En aquests casos l‟apertura d‟un negoci a Espanya es percep com una perllongació de 

la trajectòria professional anterior. No obstant tot i que ja tenen experiència anterior en  
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muntar un negoci aquest fet  continua  suportar uns riscos i tenir una sèrie 

d‟inconvenients similars als que tenien al seu país d‟origen.  

____________________________________________________ 

“  Entrevistador:  P.14 Quina ha estat la  motivació per obrir el negoci ?  En Marruecos  

tenia estudiós y me dedicava a  hacer traducciones para  empresas extranjeras, aquí 

en Lleida he creado una empresa que ofrece el servicio de traducciones ,(...) ,  ( 

Ahmed, marroquí té una empresa de serveis de traducció ) ”88 

 

“ Entrevistador:  P.14 Quina ha estat la  motivació per obrir el negoci ? Yo también en 

Uruguay llevaba siempre con mi peluquería. Entonces, aquí pues en lo que yo sé en 

peluquería. Además, pues a lo major otros negocios dan más, però yo aquí es lo que  

sé hacer “ ( Julia, uruguaya,  té una perruqueria ). 89 

 

Esquema 1. Motivacions per crear un negoci per a la població immigrant  a 

Lleida  

 

   

 

 

 

 

 

 

       

Font: Elaboració pròpia 

6.3. Condicionants de la trajectòria d’èxit o fracàs dels negocis ètnics 

Una vegada  he delimitat quins son els motius que impulsen a un percentatge dels 

immigrants a crear la seva pròpia empresa, passaré a identificar quins són els factors 

que determinen l‟éxit o el fracàs d‟aquestes empreses. Per  aquest motiu contaré amb 

les experiències de les persones entrevistades que a partir de la pregunta 18 de 

l‟entrevista en profunditat  Com veu el seu negoci d‟aquí un any ? ( venda, traspàs, 

contractar personal, tancament,..... ) , em permetrà identificar els factors que 

beneficien o perjudiquen la creació d‟un negoci propi.  

Pel que fa  a l‟estructura d‟oportunitats per a la creació d‟empreses de titularitat  

immigrant, cal estudiar el concepte mixed embeddedness ( encaix mixt ) fent èmfasi 
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que el pes dels condicionants institucionals i normatius per a l‟activitat empresarial son  

molt importants per analitzar en quines condicions es permet als col·lectius immigrants 

emprendre les serves iniciatives.  D‟aquesta manera l‟estudi de l‟estructura 

d‟oportunitats ( legislació en matèria d‟estrangeria, condicions del mercat, venda de 

productes ètnics, existència de comerç ètnic, accés a la propietat, polítiques i 

reglaments que afecten als treballadors autònoms, etc... ( Rath y Koolsterman 1999; 

2001), son condicionants que afavoreixen o dificulten la creació d‟un negoci.  

Els factors que dificulten o faciliten la creació d‟empreses ètniques son la situació 

jurídica dels titulars, l‟accés al capital per a la inversió inicial, l‟existència 

d‟enclavaments ètnics,etc.  

6.4.  L’empresariat ètnic a Lleida  

Totes les persones entrevistades comparteixen una  característica comuna viuen fora 

del seu  país.  

Un dels aspectes més conflictius segons l‟opinió dels emprenedors és la cerca de 

feina. Aconseguir feina és una de les dificultats més grans amb què es troben les 

persones entrevistades.  En l‟àmbit  laboral he trobat alguns relats que mostren una 

certa percepció de discriminació i racisme.  No racisme en la seva concepció habitual, 

sinó racisme econòmic “ el racismo económico, por el que estando en una empresa 

trabajando y siendo extranjero te pagan menos que a una persona de aquí ”90 

L‟emprenedor és una persona que parteix d‟una confiança en les pròpies capacitats, 

d‟un desig de millora i d‟una aspiració personal, i que ho fa a pesar de la incerteza i la 

indefinició que suposa inciar un negoci.  

 

“No me gusta quedarme quiete porque no quiero ser ama de casa, y siempre he 

vivido, siempre he trabajado, quiero seguir independiente. Enconces, ¿ qué tienes que 

hacer  ? Preguntarte ¿ yo qué se hacer ? ¿ para qué sirvo ? y tu misma buscarte un 

camino para tratar de salir adelante  ”91 

 

Iniciar un negoci  implica l‟assumpció de responsabilitats, compromisos i riscos. La 

persona emprenedora ha de fer-se un lloc en un context que, en molts aspectos, és 

aliè i desconegut. Treballar per un mateix ofereix a la persona emprenedora un grau 

de llibertat respecte a la realització personal i, a més, l‟obliga  a  asumir un compromís 

que uneix la pròpia ocupació amb les perspectives de futur. Per aquest motiu les 

persones entrevistades mostren la necessitat de suport en la realització del seu negoci 

propi. 
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El primer repte que es planteja en la creació d‟un projecte d‟aquest tipus és el 

finançament. Tot negoci requereix un impuls econòmic per començar. El finançament 

necessari per engegar el negoci i la consolidació posterior d‟aquest apareixen com el 

repete més gran que ha de solucionar l‟emprenedor.  

L‟objectiu principal d‟aquest estudi es presentar l‟autoocupació de la població 

estrangera a la ciutat com a estratègia per fer front als desavantges que tenen per 

accedir al mercat laboral  com assalariats També es  pretén realitzar  una tipologia de 

caràcter qualitatiu dels perfils dels empresaris d‟origen immigrant procedents de països 

no comunitaris a la ciutat de Lleida, concretament als barris de la ciutat que concentren  

un major percentatge de població estrangera, el Centre Històric, Balàfia i la zona de 

Rambla Ferran, encara que també s‟estudiarà aquesta nova realitat en altres barris 

com Cappont, Pardinyes, Bordeta,.......... que també tenen població estrangera. 

Juntament amb el paper que juga la nova immigració en el comerç, però no només 

com a comerciants sinó també com a consumidors. Per la seva importància també 

s‟han tingut en compte els negocis regentats per europeus de ĺ Est procedents de 

Romania, Bulgària i Polònia que actualment formen part de la Unió Europea. 

Cal tenir present  que dintre de la paraula “ comerç immigrant ” també inclou a aquelles 

empreses regentades per persones d‟origen estranger independentment de si els 

productes que venen son o no representatius de les seus pròpies cultures.  

El  treball de camp per tota la ciutat consistirà en  fer un cens de totes les activitats 

comercials regentades per immigrants que hi ha a la ciutat de Lleida,  segons la seva 

tipologia: perruqueries, bars, restaurants, carnisseries, queviures, locutoris, basars i 

altres, per desprès extreure una mostra representativa del conjunt i especialment dels 

col·lectius més nombrosos. 

6.4.1. Características sociodemográficas dels emprendors immigrants  

Si prenguéssim com a referència zones del planeta d‟on provenen la major part dels 

immigrants no comunitaris residents a la ciutat de Lleida, és a dir del 20,42 % 

d‟estrangers no comunitaris, provenen d‟Àfrica ( 8,06 % ) i Amèrica del Sud ( 3,96 % ) 

no es corresponen al 100 % amb l‟origen dels empresaris, si en el cas dels àrabs que 

representen el  35,9 % del total de comerços  però no en la resta , és a dir notarem 

que en general no hi ha una relació proporcional entre la representativitat de la 

població estrangera i la seva presència en el comerç, com es el cas de la comunitat 

xinesa a la ciutat, molt escassa numèricament però amb un gran potencial de 

comerços i altres tipus de negocis com perruqueries i restaurants. 
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Taula 4. Procedència empresaris d’origen estranger no 
comunitari a la ciutat de Lleida. Any 2010. 

  Total  Percentatge 

Àfrica negra 39 14,72 

Amèrica Llatina 29 10,94 

Àrabs 93 35,09 

Àsia  12 4,53 

Europa de l'Est 7 2,64 

Rússia 1 0,38 

Xina 84 31,70 

  265 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del treball de camp. 

 

La major part de les empreses regentades per estrangers a la ciutat de Lleida 

corresponen a àrabs ( 35 %),  xinesos ( 31,7 %) i a persones procedents de l‟Àfrica 

negra ( 14,72 %). Un altre col·lectiu nombrós és el llatinoamericà, amb un 10,94 %. La 

resta són tenen percentatges per sota del 5%. 

Gràfic  1. Percentatge estrangers residents a la ciutat  de Lleida. Any 2010 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades d‟Idescat.  

 

Taula 5 .Distribució per  sexe de l’emprenedor ètnic 

  Número  Percentatge  

Home 204 77,98 

Dona 61 22.02 

Total  265 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del treball de camp 2012 
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Pel que fa al sexe, la taula 5 mostra com el major percentatge de titulars de les 

empreses correspon a homes ( 77.98 %). La raó es perquè els homes a  més a mes, 

d‟emigrar primer, són més nombrosos a la zona d‟estudi. Tot i que el nombre de casos 

registrats té significació ( 22,02 %), posa de manifest que en els nous processos 

migratoris, la dona té un rol important i en alguns casos emigren soles.   

6.4.2.  Tipus d’establiments  

Segons  un dels objectius del treball de recerca la finalitat del mateix és conèixer la 

tipologia d‟establiments comercials i de serveis que hi ha actualment a la ciutat de 

Lleida  en total 265, s‟han tingut en compte:  perruqueries, bars, restaurants, 

carnisseries, queviures, locutoris, basars i altres.  

La distribució en funció del tipus de establiment comercial i de serveis, seria la 

següent:    

Gràfic  2. Tipus d’establiments  

 
Font: Elaboració pròpia  a partir de les dades del treball de camp.  

 

Tipus de comerços: En la mateixa mesura que la majoria dels comerços i establiments 

de serveis dels immigrants pertanyen als col·lectius àrab i xinés  i que entre ells el 

comerç prototípic és un basar, en el comerç immigrant en general, el basar és el 

majoritari  ( 44 en total )  i, seguit per les botigues de alimentació (bàsicament fruiteries 

i verduleries i queviures en general un total de 38 establiments), les carnisseries halal 

estarien en tercer lloc amb 16 establiments.  
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0%

14%

12%

17%

6%
0%5%

13%0%

0%

0%

1%

2%

5%

17%

5%
0%

3%

Tipus d'establiment 

Alimentació 

Bar

Basar

Carnisseria halal

Confecció i costura 

Enviament de diners i locutori

Locutori 

Llibreria

Floristeria

Fusteria alumini

Paqueteria

Pastisseria

Perruqueria

Restaurant

Roba

Reparació de vehícles

Telefonia 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2049 
 

Pel que fa als establiments de serveis destaquen els restaurants amb 45 locals i els 

locutoris amb 34.  

Cal precisar que en aquest estudi també s‟han censat altres activitats de serveis com 

les perruqueries, empreses de paqueteria, reparació de vehicles,  entre d‟altres.  

Un altre detall revelador en abordar els tipus de comerços és que els basars superen 

en nombre a la resta dels comerços, la qual cosa implica una diferència significativa 

respecte al anàlisi que es fa en els estudis on l'alimentació és la branca més 

nombrosa.  

El comerç immigrant sembla ser molt "inestable", de manera que les botigues que avui 

veiem poden desaparèixer amb la mateixa rapidesa amb que s'implanten en una zona. 

Hem constatat que en el marc de dos mesos s'han tancat 3 botigues i s'han obert 

altres 3.  

Tornant als tipus de comerços, ha de confirmar que els negocis immigrants  

orienten cap a productes primaris (alimentació, vestits, calçats i articles de  

llar), de manera que no és d'esperar trobar  molts negocis dedicats a les antiguitats, la 

floristeria, els animals de companyies, els medicaments, la venda d'automòbils i 

accessoris, o altres, almenys per ara.  Només he pogut censar una floristeria i una 

llibreria.  

6.4.3. Any apertura  

Pel que respecta a l‟any d‟apertura s‟observa una tendència a l‟increment en el nombre 

d‟establiments comercials i de serveis oberts, tot i la gran inestabilitat d‟aquest tipus de 

negocis, és a dir, que obren i tanquen amb molta facilitat, la major part d‟ells varen a 

partir de l‟any 2000, però és a partir de l‟any 2005 quan es constata aquest creixement 

a l‟alça. Tot i la crisi econòmica en els últims tres anys han obert 99 establiments, el 37 

% del total de la ciutat.  

Aquesta tendència a l‟alça del nombre d‟establiments comercials i de servies constata 

una vegada més la maduresa del fenomen de la immigració que amb els pas dels anys 

es van arrelant més al territori. Crear una empresa o muntar un negoci en son dos 

exemples molt clars.  
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 Taula 6. Any d’apertura de l’establiment 

Any apertura Total  Percentatge  

1995 1 0,38 

1996 1 0,38 

1998 1 0,38 

2000 10 3,77 

2001 4 1,51 

2002 8 3,02 

2003 22 8,30 

2004 29 10,94 

2005 34 12,83 

2006 25 9,43 

2007 31 11,70 

2008 45 16,98 

2009 23 8,68 

2010 31 11,70 

Total   265 100 

Font: Elaboració pròpia  a partir de les dades del treball de camp. 

 

6.4.4 Distribució geogràfica dels establiments comercials i de serveis a la ciutat 

de Lleida  

Per millorar l‟eficiència del treball desenvolupat he dividit la ciutat de Lleida en 13 

zones, seguint la classificació del Pla General Municipal d'Ordenació Urbana. 

Les zones son les següents: 

1. Avinguda de Blondel. 

2. Estació.  

3. Universitat. 

4. Plaça Constitució.  

5. Plaça Ricard Vinyes.  

6. Prat de la Riba. 

7. Zona Alta.  

8. Mariola.  

9. Passeig de Ronda. 

10. Cappont. 

11. Passeig de Ronda. 

12. Pardinyes. 

13. La Bordeta. 

14. Balàfia. 

La major part dels comerços i establiments de serveis i  concentracions de comerços 

immigrants es donen a les zones de Centre Històric, Universitat i Estació, aquestes 
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presumiblement seran zones de grans assentaments de immigrants. De manera que 

parlem d'una correlació alta entre l'assentament de persones estrangeres i la 

presència de comerços que atenen les seves necessitats de consum sempre matisada 

per les característiques sociològiques de l'àrea en qüestió tió, en termes de si brinda 

més o menys facilitats per a la proliferació de l'activitat comercial. 

La resta es reparteixen per tota la ciutat, cosa que posa de manifest la normalització 

del fenomen de la immigració i la creació d‟empreses per part d‟aquest col·lectiu.  

Taula  7 . Distribució dels comerços a la ciutat de Lleida 
Barri o zona de la 
ciutat  Total  Percentatge 

Balàfia  13 0,38 

Bordeta 11 4,15 

Cappont 11 4,15 

Centre Històric 44 16,60 

Estació  49 18,49 

Mariola 14 5,28 

Pardinyes 17 6,42 

Passeig de Ronda 13 4,91 

Pl. Constitució  18 6,79 

Prat de la Riba 24 9,06 

Secà de St. Pere 4 1,51 

Universitat 44 16,60 

Zona Alta  3 1,13 

  265 100 

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del treball de camp.  

 

6.4.5. Altres consideracions 

Els negocis immigrants es poden identificar a primera vista principalment pel seu estil 

tradicional on els elements més destacats són el taulell i el o la venedora.  

La disposició dels productes, la distribució de l‟espai, el mobiliari, o els aparadors 

denuncien certa manca de recursos o una inversió molt limitada. L‟acumulació de gran 

nombre de productes en espais reduïts fa pensar que es prima la idea de suplir tota la 

demanda dels consumidors abans que l‟atractiu estètic.  

Un detall: els comerços, tot i ser comerços ètnics, adquireixen un aspecte local  

si el o la comerciant porta molts anys assentats al país, tenen llaços afectius i / o 

relació comercial estreta amb algú local. En termes d‟atenció a la clientela, es nota en 

molts comerços el poc domini del castellà i la tendència a funcionar a manera 

d‟autoservei quan un element que es cerca i es premia al petit comerç de barri és 

l‟atenció personalitzada i la informació sobre els productes.  

Pel que fa als horaris, l‟actitud dels i les comerciants immigrants és molt variable.  
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D‟una banda hi ha els comerços xinesos que generalment romanen oberts entre 10 i 

14 hores diàries sense tancar al migdia i sense dies festius, i de l‟altra hi ha els 

comerços menys estables que no arriba a sumar les 8 hores de treball en dies 

laborables i que segueixen una política d'obertura-tancament ajustada a 

circumstàncies alienes a l‟activitat comercial pròpiament dita. Aquests solen romandre 

inactius en l‟horari del migdia i també els diumenges i festius. Finalment, també 

apareixen comerços que es  s‟ajusten als horaris dels negocis locals.  

7 CONCLUSIONS 

7.1. Conclusions  

 El primer que cal destacar es que les persones emprenedores entrevistades92 han fet 

un recorregut migratori. Aquest fet fa que, fruit dels efectes d‟aquest recorregut, 

puguem extreure determinats elements compartits entre aquestes persones i que les 

diferencien de la població local.  

Un dels trets que defineixen a les persones  immigrades 93 és el desplaçament 

territorial que comporta l‟arribada a un context sociocultural i socioeconòmic  diferent i 

sovint desconegut.  

Els elements comuns  que s‟han estret del treball de camp i de la relació de les 

entrevistes als emprenedors d‟origen immigrant son les següents:  

a) La persona immigrant es defineix pel fet d’arribar d’un altre país i veure´s 

obligada a esquivar un conjunt de barreres legals i socioeconòmiques per 

poder viure i treballar com a ciutadà de dret.   

Immigrar implica emprendre un viatge que comporta un canvi vital que es caracteritza 

per un alt grau d‟incertesa i de desconeixement.  La persona immigrant ja esdevé 

emprenedora  ja que inicia un projecte vital que suposa un gran repte.  

Tot i que emprendre una migració no és sinònim d‟emprendre un negoci,  les dues 

formes tenen elements en comú. Autoocupar-se mijtançant la creació d‟un negoci 

comporta el desenvolupament complet d‟una activitat laboral prèvia o un projecte de 

carrera laboral. Es converteix en una porta per reprendre  l‟antic ofici o bé per 

desenvolupar noves idees de treball amb una experiència prèvia.  

Alguns dels entrevistes posen de manifest que ja exerceix la mateixa activitat laboral 

que la que tenen en l‟actualitat a Lleida en els seus països d‟origen.  

                                                   
92

 Recordem que les persones emprenedores entrevistades són dels països d‟origen següents: 
el Senegal, el Marroc, el Pakisan i Colòmbia. 
93

 Es inmigrante el extranjero que, de forma temporal o permanente, pretende trabajar y vivir en 
un país de acogida. La Convención Internacional sobre la protección de los derechos de todos 
los trabajadores migrantes y de sus familias de las Naciones Unidas,  lo define “ como toda 
persona que vaya a realizar, realice o haya realizado una actividad remunerada en un estado 
del que no sea nacional “ 
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Autoocupar-se es  en la majoria dels casos, un mitjà per superar una situació 

socioeconòmica difícil, que moltes vegades es caracteritza per la precarietat. 94 

b) L’autoocupació és una via per canviar la situació laboral, i està associada a 

una expectativa de millora de la qualitat de vida.  

Emprendre un negoci no és sinònim d‟èxit  sinó més aviat de risc. Un negoci comporta 

una situació de risc ja que persona ha d‟actuar i reaccionar davant d‟una situació 

d‟incertessa95 

Per una banda compta amb uns avantatges derivats de la pròpia experiència laboral, 

les capacitats personals i la xarxa social de què forma part: per un altra banda, ha de 

superar les dificultats  a l‟hora de mobilitzar els recursos ( socials, econòmics, 

materials, etc) necessaris per crear i construir un negoci.  

La creació d‟un negoci comporta també l‟autonomia laboral i la millora de la qualitat de 

vida. Emprendre un negoci, dons, suposa una altra manera d‟assumir els riscos 

associats a la precarietat laboral. 

c) Factors específics de la persona emprenedora immigrant 

Algunes de les persones emprenedores immigrades es troben afectades pels tràmits 

de regularització necessaris per obtenir els permisos de treball i de residencia.  

Els negocis engegats per persones immigrades acostumen a ser de caràcter familiar: 

família i negoci formen una entitat conjunta ne termes de finançament. El negoci 

familiar es una porta d‟entrada  per als membres de la família que resideixen al país 

d‟origen.   

El negoci és un element que articula el reagrupament familiar, ja que configura un 

marc socioeconòmic estable indispensable per al reagrupament.  

En les comunitats marroquina i pakistanesa el model de negoci familiar és el més 

habitual. Normalment els diferents membres de la família formen part de la plantilla de 

treballadors o col·laboradors implicats en la gestió del  negoci, i la família extensa – 

resident al país d‟origen – acostuma a rebre periòdicament part dels seus beneficis.  

d) La situació laboral de les persones immigrades es caracteritza per la 

precarietat i la poca relació amb la seva formació, experiència i capacitats.  

Algunes de les persones entrevistades ens comenten  que tenen estudis superiors, 

amb un bon perfil professional i amb una sòlida experiència, i en molts casos fan 

feines molt per sota de les seves capacitats i coneixements. 

                                                   
94

 Entenem per precarietat les situacions en què les persones no disposen de cap marge de 
maniobra personal repecte a les ofertes disponibles. Així, les han d‟acceptar tal com es 
presenten,  bé asumir el fet de quedar exclosos del mercat de treball. Són les condicions 
d‟aquestes ofertes les que determinen les possibilitats de promoció de les persones ( Ramos, 
F. 2004 )   
95

 Schwarz i Thompson, 1990.  
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Aquesta diferència respecte a la població local es fa evident tant pel que fa a les 

possibilitats d‟accedir al mercat de treball com pel que fa a les condicions laborals un 

cop aconseguida la feina. I és que, desenvolupant les mateixes tasques que altres 

companys, els sous poden ser inferiors per les persones que provenen d‟un altre país. 

En aquest sentit, aquests casos defineixen el que s‟anomena “ racisme econòmic “. 96 

En resum, a partir de les entrevistes en profunditat als propietaris dels negocis i d‟un 

exhaustiu treball de camp amb la finalitat d‟inventariar els establiments i observar la 

dinàmica general de l‟espai, vaig poder extreure les meves pròpies conclusions sobre 

les causes que porten als immigrants a  instal·lar un negoci per compte propi, a 

determinar les causes de les concentracions comercials i espaials d‟aquests tipus 

d‟empreses.  

Aquests establiments comercials  no només son un espai per vendre productes i 

serveis sinó que també son un  punt de trobada i de traspàs de informació per a la 

resta de compatriotes. S‟ha de tenir present que quan s‟emigra a un altre país en els 

primers moments de la immigració normalment no es té una adreça ni un telèfon degut 

a la dificultat de trobar vivenda, moltes vegades s‟utilitza l‟adreça i el telèfon de 

l‟establiment comercial per mantindre comunicació amb els familiars i amics que 

resideixen al país d‟origen.  

També s‟utilitzen com a xarxes de préstec de diners i mercaderies, d‟assessorament 

comercial per a les persones que s‟incorporen de nou  a l‟activitat i de col·laboració per 

presentar avals o llogar locals.  

Normalment solen ampliar la clientela des de els inicis del negoci amb la finalitat de no 

limitar el mercat. Aquesta ampliació es pot dirigir a immigrants d‟altres nacionalitats 

amb unes necessitats semblants, o a la població autòctona, oferint juntament a l‟oferta 

de productes exòtics, una sèrie de productes de primera necessitat, un conjunt de 

serveis més barats i un horari comercial més flexible. 

Sovint  diversifiquen les activitats i les funcions amb la finalitat d‟oferir al client en un 

mateix espai una gran varietat de productes i serveis facilitant els  desplaçaments amb 

més d‟un propòsit, per optimitzar el temps que es dedica a la compra i a realitzar 

gestions. Alguns exemples son: bar-botiga de queviures, locutori-agència de 

viatges,.... etc. 

Aquesta diversificació d‟activitats en un mateix local genera, a la vegada un estalvi en 

llum , personal, lloguer, impostos, etc.  

                                                   
96

 A l‟Estat español, l‟ONG SOS Racisme ha recollit exemples de discriminació i racisme a 
Catalunya S‟ha vist que l‟ús de la nacionalitat com a criteri per accedir a una feina va ser 
sancionat diverses vegades per part de la Generalitat de Catalunya. ( EMUN 2006 ) 
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Pel que fa a les estratègies espaials que afavoreixen la concentració de comerços i 

serveis enumero les següents: 

 Es busquen els preus més baixos del lloguer dels locals, situació que es dona 

en les zones deteriorades del centre urbà. 

 Es busca proximitat a la clientela resident i  a les persones que van de pas, 

també la proximitat a altres serveis i comerços similars o complementaris. Per 

exemple al carrer del Nord on abans hi havia la mesquita, s‟ubiquen 

carnisseries halal,  perruqueries i botigues de queviures.  

A la introducció exposa una hipòtesi que volia verificar, com l‟autoocupació de la 

població estrangera es converteix en una estratègia   davant  les  nombroses dificultats  

que troba aquest col·lectiu per accedir al mercat de treball com a assalariats.   

Així desprès de la realització del treball de camp, es constata que  degut a les 

condicions hostils de recepció que presentar el mercat de treball pel que fa a l‟arribada 

d‟estrangers no comunitaris, una alternativa laboral a la incorporació al mercat 

secundari es la instal·lació per compte propi, amb l‟apertura d‟un negoci en propietat o 

gestionat per ell. És a dir, el context de recepció determina la proliferació d‟aquests  

tipus de negocis.  

Una vegada que aconsegueix superar les limitacions e instal·la un negoci per compte 

propi, aconsegueix un major èxit econòmic que la resta dels seus connacionals en el 

mercat obert, gràcies a la seva mobilitat laboral ascendent. La seva situació personal i 

laboral millora sensiblement i això li permet una major integració en termes de 

participació social i econòmica.  

Aquests negocis també es converteixen en instruments d‟integració. En poc temps els 

comerços  tenen la tendència d‟oferir productes i serveis no només als immigrants sinó 

també a la resta de la població. Els seus propietaris tenen un paper molt important 

com integradors a la seva pròpia comunitat: donen recolzament a les persones que 

acaben d‟arribar, als nous empresaris, etc. Es converteixen en intermediaris entre el 

seu col·lectiu i la resta de la població.  

7.2. Les línies de futur sobre les que es podría treballar serien les següents:  

a) Potenciar l’activitat emprenedora de les persones nouvingudes a través 

d’oferir-lis recursos per finançar-se o espais on desenvolupar la seva 

activitat.   

Dins d‟aquesta línia  els microcrèdits per a  emprenedors amb la finalitat que aquesta 

sigui una sortida laboral per a les persones nouvingudes que vulguin crear la seva 

empresa i no  tinguin dificultats per trobar-ne finançament.. 

L‟ajuntament de Lleida,  promociona la creació d‟empreses a través de dues vies:  
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Per una banda hi ha una línia d‟ajudes que pretén potenciar la presència de les dones 

en la dinàmica econòmica local, a través del foment de la creació d‟empreses per 

dones i l‟autoocupació femenina, amb la finalitat d‟establir una via  per a l‟accés de les 

dones al món laboral. 

La  Regidoria de Polítiques d‟Igualtat  publica cada any la convocatòria per a la 

concessió de microcrèdits per afavorir l‟autoocupació femenina i la creació d‟empreses 

promogudes per dones. El seu import màxim és de 15.000 €, sobre el 50% de la 

inversió inicial. El retorn del microcrèdit es fa en quatre anys, a un interès zero i amb 

possibilitat de carència fins a sis mesos. Es consideren empreses de nova creació 

aquelles que no superen l‟any d‟inici de l‟activitat en el moment de fer la sol·licitud.  

( Annex 3  Bases de la convocatòria per a la concessió de microcrèdits de l‟ajuntament 

de Lleida any 2012 ).  

En el cas de la situació de les persones nouvingudes, caldria treballar per donar a 

conèixer aquest tipus d‟ajudes entre el col·lectiu, ja que podrien servir per  inserir  

laboralment algunes d‟aquestes persones que tenen moltes dificultats per accedir al 

mercat laboral com a assalariats. Son unes ajudes  interessants en el cas de volen 

obrir negocis que necessiten tenir un espai físic on atendre els clients, com per 

exemple una perruqueria, una cafeteria,  un locutori, etc.  

Per un altra,  l‟ajuntament de Lleida també  ofereix als emprenedors  tot el suport  

tècnic necessari   i  un  espai d‟acollida temporal on les empreses de nova creació 

poden  iniciar el seu  projecte empresarial.  

En aquest cas podria ser interessant per activitats econòmiques que es poden realitzar 

a distància, amb poc espai i on el contacte amb el client es pot fer  per via telemàtica, 

com per exemple una empresa de traduccions o una assessoria jurídica.  

Al Víver d‟Empreses del Consorci de Promoció Econòmica de l‟Ajuntament de Lleida  

hi podem trobar empreses de caire tecnològic, així com altres que desenvolupen la 

seva activitat en sectors com la consultoria, l‟edició o el   disseny d‟envasos per a bens 

de consum massiu.  

b) Fomentar la visibilització de la dona  immigrada com a emprenedora i com  a 

element essencial a les empreses familiars d’immigrants . 

El model de família també determina les relacions entre la vida laboral i familiar de les 

dones immigrades que son empresàries o treballadores de l‟empresa familiar. La dona 

immigrant dins de l‟empresa assumeix tres rols diferents:  

- La dona empresària, el cap visible del negoci. En el cas de la ciutat de Lleida     

i a partir de les dades recollides en el treball de camp, he pogut constatar que 

les dones immigrades empresàries representen un 5 % del total d‟empresaris 

d‟origen estranger.  
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- La dona que té un lloc de prestigi a l‟empresa. 

- La dona que col·labora en el negoci amb un paper no visible.  

L‟estratègia de conciliació que segueixen algunes d‟aquestes dones  per conciliar la 

feina a l‟empresa familiar i les seves responsabilitats reproductives, permet perpetuar 

el model de divisió sexual del treball  més tradicional. 

Moltes d‟aquestes dones empresàries que tenen càrregues familiars no tenen una  

xarxa familiar en la societat d‟acollida que els hi permeti distribuir la càrrega de les 

tasques reproductives. Per aquest motiu, ser empresàries és un avantatge.  

La visibilització de la dona immigrant en el mercat de treball es difícil per la doble 

discriminació que sofreix per una banda per ser dona, i per un altra per ser immigrant.  

Els nínxols ocupacionals del mercat laboral on s‟incorporen les dones immigrades  

responen a pautes de segregació i discriminació, els sectors amb major presencia de 

dones immigradas és:  

- Cura de persones dependents. 

- Servei domèstic, en molts casos a l‟economia submergida. 

- Hosteleria  

Caldria doncs Facilitar la insercció de les dones immigrades en el mercat de treball 

autòcton en tots els sectors productius, no només en aquells amb  les pitjors 

condicions laborals.  

c) Establir els mecanismes legals necessaris perque les persones 

emprenedores immigrades poguessin accedir al mercat laboral amb més 

facilitat  a través de l’autoocupació en la venda  en els mercats ambulants.  

La venda ambulant esdevé un element cultural important amb el col·lectiu africà  que 

pot facilitar la seva inserció laboral a través de l‟autoocupació en aquest sector.  
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Resum: 

La llegada de la crisis económica ha supuesto un cambio de escenario en la ya de por 

sí nueva realidad globalizada europea, generando nuevas formas de marginalidad y 

exclusión como consecuencia del establecimiento de un sistema económico que 

enaltece a los poderes financieros y degrada los fundamentos de la economía social.  

 Dentro de este contexto de cambio, el ámbito de la organización social que más 

cambios y deterioros parece estar padeciendo es el mercado laboral, el cual ha visto 

reducido radicalmente su capacidad para generar nuevas ofertas, estableciendo un 

nuevo tipo de frontera, una de tipo económica, que deja fuera a un importante número 

de personas. 

Dentro del colectivo de personas que se ven apartadas por esta suerte de línea 

divisoria destacan los jóvenes inmigrantes, los cuales se han quedado fuera del 

sistema laboral, truncando así sus expectativas de vida. 

La comunicación que se presentará indaga en el pasado reciente de las inmigraciones 

laborales en España, el significado de ser joven e inmigrante en un mundo en crisis y 

las nuevas formas de dominación materializadas por la violencia estructural.  

Todo ello se reflejará a partir de observar cómo los jóvenes inmigrantes se 

interrelacionan con este nuevo mercado laboral, consiguiéndolo a través de la 

detección de las normas sociales que estos desarrollan ante dicho mercado y cómo 

han cambiado desde su llegada a la España en expansión hasta la España de la 

recesión. 

El trabajo empírico se realizó con los jóvenes de origen argentino que habitan en la 

ciudad de Lleida, por ser un colectivo con experiencias previas de cambios 

económicos drásticos, similares a los que acontecen en la actualidad europea. 

Para llevar a cabo esta tarea, se realizaron relatos de vida a diferentes jóvenes de 

entre 22 y 26 años que viviesen en la ciudad de Lleida, repartidos equitativamente en 

función de origen económico y su género, con el fin de captar las normas sociales qué 

tipos de normas sociales llevaban a cabo en el momento de llegada a España y en la 

actualidad en crisis. 
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1. Introducción 

A lo largo del trabajo que se presenta a continuación se plasmará los mecanismos que 

utilizan los jóvenes argentinos para adaptarse a situaciones económicas adversas en 

la ciudad de Lleida.   

El trabajo que se presenta a continuación es el fruto de una intensiva búsqueda 

exploratoria de las realidades sociales que se están dando hoy en día, en constante 

cambio, por los vaivenes económicos.  

Para realizar esta tarea se recurrirá a una vasta fase teórica que ahonde en toda la 

profundidad del fenómeno, para hacerlo, se recurrió intencionadamente a contraponer 

ideales de la elección racional en contra de otros paradigmas que contemplen los 

fenómenos sociales desde otras perspectivas.  

Así pues, en las siguientes páginas se plasmará la inmigración como un fenómeno de 

origen económico, pero que tiene una complejidad que va más allá del ideario de 

búsqueda de máximo beneficio, mostrando así la pluralidad de la realidad de un 

inmigrante y más aún en circunstancias adversas.  

Concretamente, la labor del investigador se centró en analizar las vivencias de estos 

jóvenes en relación al mercado de trabajo, donde se pueden apreciar mayores 

variaciones.  

La realidad que se quiere examinar y describir a partir de esta investigación es la de 

las normas sociales que se han empezado a presentar como consecuencia de la crisis 

económica, describiendo a la vez qué características muestran.  

No es una tarea fácil acercarse a estas realidades sin caer en prejuicios de escasa 

racionalidad que suelen rodearles, por esta razón se contempla tan necesario 

reflexionar y adentrarse en las nuevas situaciones que se presentan en un mundo 

cambiante, para que las respuestas que se den siempre vayan de la mano de una 

visión realista de los fenómenos. 

Con el presente proyecto no se busca enmarcar definitivamente las nuevas normas 

sociales nacidas en este periodo, ni mucho menos establecer unos parámetros 

insuperables. Tan sólo se quiere aportar sin prejuicios, los resultados de una 

aproximación empírica a las experiencias, concepciones y visiones que sobre la 

realidad de los jóvenes argentinos. 

Lo que se pretende conseguir es, por tanto, plantear una perspectiva integral que 

intenta entender el fenómeno de una forma tal que abarque toda su complejidad en 

mundo global. 
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2. Marco teórico 

2.1. Aproximaciones teóricas a la idea de migración económica 

El foco central del presente trabajo es intentar dar una primera aproximación a un 

cambio en un fenómeno social como son las normas sociales y que se centra en el 

colectivo de los jóvenes inmigrantes argentinos en la ciudad de Lleida. 

Esta finalidad supone hacer aproximaciones concretas a cada aspecto de esta 

investigación y el primer paso para llevarla a cabo será indagar en las diferentes 

teorías que sirven para explicar el fenómeno de las migraciones. 

Así pues, se hizo un acercamiento a las teorías clásicas (STARK & TAYLOR, 1989), 

las teorías del moderno mundo cambiante (ARANGO, 2003) y las teorías de los 

mercados de trabajo duales (PIORE, 1979). 

Es remarcable el valor que tienen estas teorías para arrojar luz a los fenómenos 

migratorios de tipo económicos, en especial a lo relativo a la distribución del mercado 

laboral y en su concepción de dividirlo en dos frentes y como uno parece ser más 

propio de los inmigrantes que otros. 

La contraposición de las visiones más liberales y unidimensionales contra las teorías 

que intentan abarcar con mayor profundidad la complejidad de las migraciones es un 

punto de partida importante, no tan sólo para explicar las migraciones de tipo 

económico, sino también para abordar la concepción de las normas sociales. 

De esta manera, se puede concluir que la idea de un mercado laboral dividido en dos 

grandes frentes; uno de alta cualificación, buena remuneración, estabilidad y bien 

valorado social mente; y otro más bien precario, poco estable y mal visto por el 

conjunto de la sociedad. 

Desde la presente comunicación se aprecia como válida la tesitura de que el avance 

del capitalismo y; en el caso de España, del estado del bienestar; supuso que los 

sectores autóctonos fuesen ascendiendo paulatinamente hacia este sector primario, 

dejando, en consecuencia, vacío el sector secundario. 

Siguiendo esta línea, también se contempla como acertada la posibilidad de que este 

nuevo sector vacío fuese ocupado principalmente por inmigrantes y que, por tanto, no 

se diese una competencia directa entre autóctonos y foráneos. 

2.2. Definición de normas sociales 

Las normas sociales son, dentro de la sociología al igual que en otras ciencias 

sociales, uno de los principales centros de investigación a lo largo de los años y el 

elemento de referencia que se utilizará en la presente comunicación para reflejar los 

cambios sociales acontecidos como consecuencia de la crisis económica.  

Tal y como afirmaron Tena y Güell en 2011, las aproximaciones a las normas sociales 

se habían llevado a cabo principalmente a través de los diferentes teóricos de la 
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Teoría de la elección Racional, dominio que se vio cuestionado en el año 2006 por 

Biccheiri con su trabajo The grammar of Society. Por otro lado, Jon Elster planteó en 

artículos en los años 2007 y 2009 la distinción entre normas sociales, normas morales 

y normas cuasi-morales 

De esta manera, el autor del presente texto pretende alejarse de las visiones más 

clásicas de las normas que simplemente establecen dicotomías entre normas 

explicitas e implícitas o legales y no legales y buscar una raíz más profunda indagando 

en visiones económicas, psicológicas y sociológicas, utilizando como base los autores 

antes citados. 

2.2.1. Hacia una definición de norma social 

Los diferentes autores, mencionados en el apartado anterior, destacaron los siguientes 

elementos como básicos para la determinación de una norma social: regularidad de 

conducta, capacidad de motivación, situaciones en las que se aplican y mecanismos 

que aseguran su cumplimiento. A continuación se hará una reflexión sobre estos 

elementos para poder establecer una definición propia del concepto. 

En cuanto a la regularidad de una conducta por parte del grupo que dice aplicarla, los 

autores de la teoría de la elección racional, tal y como comenta Linares (2007), 

defienden que la existencia de una norma social supone que los diferentes individuos 

que conforman un determinado colectivo acatan una determinada norma porque 

supone un beneficio para ellos de forma particular. Por tanto, según esta 

interpretación, es imposible hablar de norma social si no hay en consecuencia una 

regularidad de conducta. 

Siguiendo el hilo de la regularidad de la conducta, ni Elster (2007) ni Bicchieri (2006) 

hacen una referencia directa hacia ella, pero cabe destacar que la segunda ya planteó 

con claridad cuáles eran los requisitos para que se pudiese hablar de una norma social 

(contingencia, expectativas y preferencias condicionales) de los cuales, se desprendía 

que el requerimiento primordial para afirmar la existencia de una norma social es la 

participación de otros actores, idea compartida también por Elster. 

Ahora bien, el hecho de centrar la atención en el papel jugado por otros actores como 

eje central de la existencia de la norma en lugar de la regularidad de conducta se 

muestra más cercano a una definición realista. Es importante destacar que puede 

existir una norma aceptada y defendida por todos, pero que sin embargo no sea 

siempre aplicada.  

Este supuesto plantea la posibilidad de una norma que es explícitamente aceptada 

pero que sin embargo no genera una regularidad de conducta debido a que escapa a 

la observación directa del resto de miembros de la comunidad y, por tanto, desde este 
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trabajo, se ve a la conciencia común como un elemento más determinante, delegando 

a la regularidad de la conducta como un agregado posible pero no excluyente. 

En el caso de las formas de actuar ante un mercado de trabajo limitado por parte de 

un colectivo en situación de debilidad, como son los jóvenes argentinos de la ciudad 

de Lleida, es importante remarcar la importancia que tienen el resto de actores en 

estas actuaciones, en especial la familia del joven, la cual tiene un papel 

preponderante entre los jóvenes latinoamericanos como se verá en un futuro apartado.  

Ahora bien, en cuanto a la capacidad de cada tipología para determinar qué es lo que 

motiva al cumplimiento de las mismas, los autores de la teoría de la elección racional 

lo dejan bastante claro: cada actor busca de forma egoísta los mayores beneficios 

después de una valoración meditada de la situación.  

Antes de comenzar a analizar la conveniencia de este hecho, es importante destacar 

un apunte que hacen Tena y Güell (2011) sobre esta teoría. Algunos autores de esta 

corriente defienden que cabe la posibilidad de que las normas sociales estén 

interiorizadas como consecuencia de la búsqueda de mayor beneficio por parte del 

propio individuo o de terceros como serían padres o educadores que buscan lo mejor 

para un infante. Esta percepción supone que dentro de la teoría de elección racional 

existen dos sistemas de penalización: el externo, formado por el resto de actores de la 

sociedad, y el interno, donde es el propio actor el que se penaliza a sí mismo por 

medio de sentimientos, como por ejemplo la culpa. 

Si bien es cierto que esta última puntualización parece ayudar a entender porqué una 

persona decide seguir una norma social aunque no haya observadores que puedan 

penalizar su conducta, ya que agrega a la balanza de medir la búsqueda del máximo 

beneficio los sentimientos individuales, la teoría de la elección racional exagera el 

utilitarismo en la vida cuotidiana. 

Para empezar, este paradigma supone que todas las normas conllevan algún tipo de 

sanción. Siguiendo la lógica egoísta de esta escuela se eliminaría la posibilidad de que 

alguien siguiera una norma por su propio valor, por tanto, niega la existencia de las 

normas morales, defendidas por Elster y Bicchieri en sus trabajos comentados en el 

apartado anterior, lo que se antoja falso debido a que en muchos casos se cumple 

este supuesto de no seguir una norma aunque no conlleve ningún premio o 

penalización. 

En cuanto a las normas morales, la idea del autor que escribe estas líneas defiende 

las tesituras de Elster y Bicchieri, la motivación para seguir una norma moral es la 

propia norma moral y el valor que ella conlleva. 

Siguiendo el postulado de Coleman (1991), también se supone erróneo plantear los 

sentimientos en términos utilitaristas ya que, según Elster (2002), esto supondría 
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eliminar la racionalidad de las personas y, por tanto, negar el principio básico de la 

teoría de la elección racional. Según el autor noruego, aceptar esta idea sería 

entender que si el coste material supone un beneficio a los sentimientos negativos que 

podrían acarrear la violación de una norma, supondría que no hay diferencias entre ser 

inmoral o moral, por tanto la razón de la persona queda invalidada por términos de 

beneficio. 

En su trabajo de 2006, Bicchieri diferencia dos tipos de normas, las normas 2b y las 

normas 2b‟. 

En cuanto a las normas 2b de Bicchieri y las normas cuasi morales de Elster, parecen 

seguir un patrón bastante similar que podrían bien coincidir, en el sentido que son 

normas no morales pero que su motivación para ser cumplidas viene dada por una 

intención individual de adaptarse al grupo.  

Ahora bien, en el caso de las 2b‟ de Bicchieri y su supuesta contraparte de Elster que 

serían las normas sociales, cabe destacar que Elster parece identificar mejor este 

concepto, debido a que no se tratan de una variante de un mismo fenómeno, como 

defiende Bicchieri, sino a dos fenómenos distinto que tienen fuentes de motivación 

diferenciadas e influyen de manera distinta en los actores donde tienen un gran peso 

las emociones. 

Finalmente, es importante destacar el elemento que hace que las sanciones sean 

llevadas a cabo y que, enunciando nuevamente el trabajo del año 2011 de Tena y 

Güell, se denominan “metanormas”.  

Ante estas metanormas los defensores de la teoría de elección racional se encuentran 

con más contradicciones. Su gran presupuesto de entender el cumplimiento de las 

normas como una búsqueda egoísta de beneficios supone que la aplicación de una 

sanción genere una nueva norma que haga que el autor se tenga que plantear la 

finalidad egoísta de querer aplicar esta penalización. Esta explicación es más 

enrevesada a medida que se aleja de la violación inicial. Siguiendo esta línea, la 

explicación de Elster, una vez más, resulta más simple y convincente. Las emociones 

son los principales motores que llevan a una persona a sancionar a otra, ya que la 

indignación tiende a desbordar los cálculos de beneficios racionales. 

2.2.2. Las normas sociales, primeras conclusiones 

Planteadas ya las diferentes visiones y analizadas las principales características 

comunes de todas ellas, se da paso a la elaboración de una definición propia de 

norma social que será utilizada para establecer los parámetros de actuación de los 

jóvenes argentinos ante el mercado de trabajo español en crisis. 

Pese a la directa negación de la teoría de elección racional que se realizó en los 

párrafos anteriores, sí es justo destacar de esta corriente uno de los elementos 
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básicos que determinarán la definición de las normas sociales y sus variantes. Este 

aspecto es el de la racionalidad, toda norma social, moral o cuasi-moral, debe ser 

seguida o violada como consecuencia de una reflexión personal. Es importante 

destacar este hecho de ser consiente con el fin de diferenciar a estas reglas con otros 

aspectos de la vida social y cotidiana, como serían las costumbres,  los hábitos y las 

tradiciones, que no entrarían dentro de esta definición. 

Siguiendo con la siguiente autora, Bicchieri, el planteamiento matemático de las 

normas sociales se supone bastante útil para proyectar el análisis que se realizará al 

final, así que se tendrá en cuenta para la estructuración de la definición. 

Finalmente, destacar que la visión de Elster es la que se aprecia como la más 

fructífera para esta definición, al hacer hincapié en las emociones como motor para la 

aplicación de sanciones y su visión de alejar las normas no penadas de la concepción 

de norma social. 

Así pues, se concluye que una norma social es un criterio de conducta R que adopta 

un individuo i en una situación S de forma consciente, en la interacción de entre 

individuos de una población P, donde son seguidas por un número considerable de 

actores sociales (  que aplicarán unas sanciones positivas o negativas sobre i en 

función de que cumpla R o no, motivados para aplicar estas sanciones por los 

sentimientos interiorizados que tienen en relación a estas normas. 

2.3. La globalización y los flujos migratorios en el periodo pre-crisis 

El presente apartado busca realizar una radiografía de la situación migratoria al estado 

español y Cataluña en los periodos de bonanza económica previos a la crisis, con el 

fin de poder establecer una base para una futura comparación con la situación 

económica actual que justifique la evolución de las normas sociales en este colectivo.  

2.3.1. La globalización y la inmigración 

La globalización es un proceso de integración de diferentes actividades humanas, 

dando como lugar una percepción de un mundo más pequeño e intercomunicado, que 

tiene como principales manifestaciones el abaratamiento de las comunicaciones y la 

gran intercomunicación entre las personas y las empresas (BANCO MUNDIAL, 2006).  

Este fenómeno es, a su vez, desigual y descompensado, ya que no llega a todos por 

igual. Por tanto; sumado al nuevo abanico de posibilidades que supone este nuevo 

sistema mundial, tales como el fomento de la movilidad entre diferentes países y la 

posibilidad de seguir manteniendo contacto con la sociedad de origen gracias a las 

nuevas tecnologías; las migraciones internacionales están tomando un papel 

protagónico en el mundo actual, debido a que es vista como una atractiva posibilidad 

para salir de la pobreza que el propio sistema globalizado sumió a millones de 

personas en todo el mundo. 
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De esta manera se puede establecer una gran diferenciación entre las migraciones del 

periodo previo a la crisis en comparación con las que se daban en el siglo XIX 

(ALONSO, 2007). La que se daba hace 150 años era entre países desarrollados, de 

zonas densamente pobladas a otras con una baja densidad, el proceso era 

protagonizado esencialmente por hombres (las mujeres formaban parte del fenómeno 

cuando se daba la reagrupación familiar o cuando emigraba todo el núcleo familiar), no 

habían grandes diferencias culturales entre los países de origen y los de acogida ni 

tampoco existían controles y, a su vez, una vez se emigraba, se perdía prácticamente 

todo el contacto con el lugar de origen. 

Esta situación era radicalmente distinta a la que se daba en las migraciones de la fase 

pre-crisis, donde eran los países con bajas rendas los que expulsaban población hacía 

otros con rendas altas, de zonas poco pobladas a unas altamente habitadas, el género 

de los migrantes ya no era relevante e, incluso, se comenzaba a dar una feminización 

de la migración, existía una gran diferenciación cultural entre los países de origen y 

acogida de la misma manera que existían enormes controles fronterizos para regular 

la entrada de extranjeros y, finalmente, las familias inmigradas seguían manteniendo 

contacto con el territorio de origen gracias a las nuevas tecnologías (ATIENZA 

AZCONA, 2007).  

Entonces, se puede concluir que las migraciones internacionales de la época pre-crisis 

eran una consecuencia directa de la globalización, ya que no sólo era  la principal 

causante de que en los territorios expulsores se diesen las situaciones de pobreza 

que, en aquel entonces, eran las que principalmente fomentaban estos movimientos, 

sino que también aumentaban la eficacia de este modelo, ya que desplazaba 

trabajadores de las regiones donde abundaban pero eran poco productivos a las que 

carecían de estos y eran más productivas (ALONSO, 2007). 

Finalmente, puntualizar que el objetivo de este trabajo es acercarse a las formas que 

tienen los jóvenes inmigrantes argentinos en una España en crisis, estos jóvenes 

provienen de la llamada inmigración pre-crisis. Debido a esta delimitación, no se 

abordará en la presente comunicación las formas de inmigración que tiene hoy en día 

España en esta situación de dificultad económica.  

2.3.2 Características de los flujos migratorios pre-crisis 

Las migraciones de este periodo tienen un impacto muy superior a las que se dieron 

en épocas anteriores, no por su volumen o diversificación, sino por la relevancia que 

tenían en los países que forman parte del fenómeno (ATIENZA AZCONA, 2007). 

Estos impactos eran tanto a nivel global; ya que acrecentaban la eficiencia del sistema 

capitalista y, en consecuencia, aumentaba el PIB mundial, ya que suponía un 

crecimiento de la producción de los países de acogida a la vez que suponía una 
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reducción de carga para los países de origen al no tener que invertir en el desarrollo y 

ocupación de estas personas al reducirse la presión demográfica; a la vez que también 

tiene un gran impacto a nivel individual; tanto para los emigrados, debido a que 

mejoran su nivel de vida; como para los ciudadanos de las sociedades de destino, a 

causa que mejora sus economías (ATIENZA AZCONA, 2007). 

Ahora bien, Atienza Azcona y Alonso (2007) coinciden en que el fenómeno migratorio 

de entonces no es espontaneo sino que responde a una serie de causas que motivan 

este hecho, así, las migraciones de esta etapa están motivadas por los siguientes 

hechos: 

-Desigualdad internacional: había una gran diferencia entre  los países de origen y 

acogida en cuanto a las rendas de sus habitantes y, como bien se dijo anteriormente 

en este mismo trabajo, las migraciones de esta fase se fundamentan principalmente 

en el ansia de mejorar la economía de las personas. Pese a esto, Atienza resalta que 

las migraciones se dan más comúnmente entre los sectores medios de la sociedad y 

no entre las clases más pobres, las cuales carecen de los medios para realizar este 

movimiento. 

-Disparidad demográfica: las pirámides poblacionales de los países de acogida eran 

opuestas a las de los países de origen. Mientras que en las sociedades de destino 

había una clara tendencia al envejecimiento de la población y, por tanto, falta de mano 

de obra para desarrollar la economía, en las sociedades de salida eran claramente 

juveniles, por tanto tenían una importante presión para ocupar a toda esta población y, 

usualmente, no lo consiguen, lo que obliga a los jóvenes a emigrar a los territorios 

envejecidos. De esta manera, ambos países ganan, ya que se reduce la presión de los 

países pobres y se fomenta el crecimiento de los ricos. 

-Globalización de los flujos financieros: por aquel entonces y todavía a día de hoy, 

gracias a la globalización, los movimientos dinerarios se producen con gran facilidad, 

fomentando de esta manera que se pueda emigrar ya que las empresas tienen mayor 

posibilidad de crecer y exteriorizar sus productos a otros países. 

-Reducción de las distancias: una de las principales características de las nuevas 

tecnologías es que estas otorgan tanto la reducción de los precios y duración de los 

viajes de largo trayecto como la posibilidad de seguir manteniendo el contacto con los 

familiares en los territorios de origen, eliminando de esta manera una de las 

principales barreras tradicionales que existían a la hora de tomar la decisión de 

emigrar. 

-Segmentación del mercado de trabajo: la tónica de los mercados de trabajo de las 

sociedades que tendían a recibir más inmigrantes es que eran cada vez más 

especializados y, por tanto, más segmentados. Esto supone que se formasen 
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segmentos muy desvalorados, cultural o económicamente, que no eran cubiertos por 

las personas autóctonas y que requerían, en consecuencia, que los ocupasen 

personas inmigrantes. 

-La desestructuración social e institucional en los países en vías de desarrollo: en 

buena parte de los países emisores de emigrantes se daba la situación de que no 

había una respuesta colectiva o gubernamental a las situaciones de pobreza o 

injusticia social, lo que suponía que las personas se viesen obligadas a tomar una 

decisión individual para salir de esta situación, la cual era emigrar. Este hecho se 

fundamentaba en buena medida a la imagen de un exagerado bienestar de los países 

desarrollados que se transmitía por los medios de comunicación. 

-La existencia de redes nacionales en la diáspora: la existencia de comunidades ya 

asentadas animaba a potenciales inmigrantes ya que facilitaban la integración de los 

nuevos individuos al nuevo entorno.  

Pese a esto, también es importante remarcar que también existen elementos 

disuasorios (ATIENZA AZCONA, 2007): 

-Políticas restrictivas a la entrada de inmigrantes: en los últimos años, se habían visto 

reforzadas las legislaciones para dificultar el ingreso de ciudadanos de determinados 

países. 

-Reacciones culturales contrarias a los inmigrantes en los territorios de acogida: la 

existencia e, incluso, aumento de movimientos xenófobos en algunas sociedades de 

destino suponía un importante atenuante a la hora de tomar la decisión de emigrar a 

determinados territorios. 

-La ocupación laboral de los inmigrantes estaba muy vinculada a los ciclos 

económicos: esta realidad a menudo era ignorada o relativizadas por las personas que 

han emigrado o tienen intención de hacerlo, como consecuencia de informaciones 

irreales dadas por compatriotas y medios de comunicación, esto suponía que muchos 

inmigrantes acabasen en situaciones de vulnerabilidad. 

Ante estas realidades, no era aventurado afirmar, tal y como lo hace Conde Ruiz 

(2007), que las migraciones de entonces eran económicas,  

Así, como refleja IDESCAT (2007), se puede apreciar que los dos grandes motivos de 

la población inmigrante para dirigirse a España están estrechamente ligados al 

mercado de trabajo, los cuales son mejorar trabajo con un 20,78% y la calidad de vida 

con un 20,72%, seguidos por otro motivo consecuente con estos dos, que es el de la 

reagrupación familiar con un17,13% al cual se le supone una estabilidad laboral del 

reagrupante antes de realizarla. 
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2.4. Inserción laboral de la población extranjera en los países de 

acogida: el caso de Cataluña 

Durante la última década, el mercado español experimentó una intensa creación de 

empleo (durante los primeros años de los 90 en España había un paro del 20%) tanto 

es así, que en el año 2007 redujo la tasa de paro en un 8%. A partir del año 1995 se 

produce expansión ocupacional; centrada en actividades intensivas en trabajos como 

la construcción o los servicios (PÉREZ Y SERRANO, 2008). Así pues, las rentas 

elevadas, la creación de empleo y el tipo de sector en que se generaban eran 

determinantes para entender por qué se atraían a los flujos migratorios. 

Por tanto, el mercado de trabajo español, y por extensión también el catalán, eran 

atractivos para los trabajadores inmigrantes, ya que conseguir un trabajo es la 

principal meta de los emigrantes, tal y como afirma el colectivo Ioé (2008): "el empleo 

es uno de los objetivos principales de gran parte de los inmigrantes, por lo tanto, el 

conocimiento sobre las características de su inserción laboral es fundamental para 

valorar los "lugares" que ocupan en la sociedad española" (p. 64). 

Para hacer un análisis más concreto, como propone el colectivo Ioé, primero cabe 

hacer la siguiente puntualización: el mercado de trabajo en las sociedades 

desarrolladas se caracterizaba por estar extremadamente segmentado, como ya se ha 

referenciado anteriormente en este trabajo. Así pues, esta segmentación se 

materializaba en dos grandes segmentos, los cuales eran el primario; donde se 

encontraban los trabajos mejor remunerados, más estables, con mejores condiciones, 

con mayor posibilidad de promoción y que exigen mayor cualificación; y el secundario; 

con peores condiciones, peor remuneración, menos estabilidad, malas condiciones y 

que no requieren una alta cualificación. 

Ante esta dicotomía, existe una  diferencia entre la población autóctona y la extranjera. 

La primera, supone casi el 75% de los empleos obtenidos eran de alta cualificación 

(segmento primario), mientras que entre la gente foránea, el 58% de los puestos que 

habían ocupado son no cualificados (segmento secundario) (PÉREZ Y SERRANO, 

2008). 

Esta ubicación de la población extranjera no se evidenciaba exclusivamente por los 

estudios requeridos para desarrollar un trabajo, sino también en la temporalidad de los 

contratos que tenían: la población inmigrante tenía un mayor porcentaje de contratos 

temporales, una cifra sólo comparable a la de los jóvenes, como se podrá apreciar 

futuramente. Sin embargo, su enquistamiento en el segmento secundario se 

evidenciaba al comprobar que estos no suben, con el tiempo, al sector primario, como 

si hacían los jóvenes españoles. 
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En relación a la diferencia salarial entre nacionales y extranjeros, esta dependía del 

tipo de ocupación. Para las ocupaciones que requerían de estudios avanzados no se 

apreciaban diferencias salariales al igual que en las ocupaciones no calificadas. No 

obstante, en las ocupaciones intermedias los salarios de la población emigrante 

gozaban de salarios menores que los autóctonos. Pérez y Serrano (2008) creen que 

puede ser debido a algún tipo de limitación competencial. 

Pese a que, como bien afirman Pérez y Serrano (2008), es aventurado hacer un juicio 

y calificar a la población foránea como marginada dentro del mercado de trabajo 

español, ya que se trata de un fenómeno reciente en España y, por tanto, no tienen la 

antigüedad con la que si constan los trabajadores nacionales, sí era innegable su 

mayoritaria presencia en el sector menos protegido del mercado laboral. 

De esta manera, se aprecia que las primeras interpretaciones planteadas al comienzo 

de este estudio en el apartado “Aproximaciones teóricas a las migraciones 

económicas” en cuanto a un mercado de trabajo dividido y donde los foráneos ocupan 

mayor parte la fracción más desfavorecida del mercado, eran acertadas. 

3. Metodología 

3.1. Delimitación del objeto de estudio 

El presente trabajo pretende indagar en la evolución de las normas sociales en el 

actual contexto de crisis, fenómeno que, como tal, es un concepto teórico y, por tanto, 

no es posible estudiarlo directamente. Así, se hace necesario que se convierta esta 

abstracción en algo observable y medible (DENZIN & LINCOLN, 1994). 

Para empezar, se procedió a delimitar el objeto de estudio de las normas sociales 

circunscribiendo aquellos aspectos que quería dirigir su atención. De esta manera, 

dentro de la constelación de posibilidades por las que se podría abordar este 

concepto, desde el presente trabajo se declinó por: “La evolución de las normas 

sociales como resultado de la crisis económica europea ante el mercado laboral, el 

caso de los jóvenes inmigrantes argentinos que viven en la ciudad de Lleida 

(España)”.  

Entendiendo normas sociales como tendencias de acción de un colectivo como 

consecuencia de una serie de presiones sociales, se buscará su identificación a partir 

de las conductas que los sujetos de estudio desarrollen y que compartan de una cierta 

manera con sus iguales. De esta manera, se delimitarán dichas conductas y se les 

buscará las características propias que esta clase de fenómeno tienen, para saber si 

se pueden englobar en la categoría de norma social, que se detallará en un futuro 

apartado. 

La delimitación de la población en “jóvenes inmigrantes argentinos que vivan en la 

ciudad de Lleida (España)” viene dada por una serie de motivos. Primeramente por la 
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facilidad de acceso que tiene el autor de este texto al citado colectivo, hecho que se 

vio como muy favorable para llevar a cabo las intervenciones metodológicas.  

Pero al margen de la practicidad, la selección también fue influenciada por una 

adecuación teórica que este grupo supone al espíritu que el estudio pretende reflejar. 

Los jóvenes, tanto autóctonos como foráneos, están sufriendo especialmente el paro 

que generó la crisis, lo que hace a este grupo más afectado y, por tanto, más 

susceptible de haber hecho cambios en su forma de relacionarse o percibir este 

mercado (BUTLLETÍ DE JOVES I MERCAT LABORAL, 2012).  

Dentro del colectivo de jóvenes inmigrantes, los latinoamericanos destacaban por 

tener una relación bastante más estrecha con sus respectivas familias que el resto de 

colectivos, hecho que suponía una ventaja para analizar más en profundidad el 

impacto del decrecimiento económico, ya que permitía determinar con mayor facilidad 

el contexto en el cual viven los sujetos, lo que facilita la homogenización de los 

resultados obtenidos (FEIXA, 2008). 

A su vez, dentro del colectivo de jóvenes latinoamericanos, y con el fin de acotar con 

la mayor precisión posible el estudio, el autor decidió decantarse por aquellos que 

nacidos en Argentina, que tengan entre 22 y 26 años y que hayan llegado a España 

como consecuencia de la crisis argentina del corralito (ACTIS & ESTEBAN,2008). La 

razón de esta delimitación es contar con personas que, pese a su juventud, ya 

contasen con la experiencia de haber vivido una fuerte crisis económica y, por tanto, 

tuvieran ya experiencias previas por parte de sus familias de cómo encararlas, 

elemento que es percibido, a priori, como una característica que presumiblemente 

enriquecerá los resultados finales.  

El mercado laboral es la última gran pata de esta investigación, la razón de reducir las 

normas sociales a solamente este campo responde a que es uno de los aspectos de la 

sociedad española que más cambios ha sufrido con el declive económico, incluso por 

delante de otros como la vivienda o los servicios públicos (CACHÓN, 2002). 

Esta característica hace que sea especialmente atractivo para estudiar cambios en las 

normas sociales puesto que es previsible que este haya supuesto cambios en el 

imaginario social tanto del individuo como de la familia, lo que lo hace un núcleo 

acotado pero a la vez fructífero para posibles conclusiones. 

3.2. El diseño muestral 

Debido a que las intenciones del investigador eran las de indagar en la realidad social 

más que en la representatividad estadística, el muestreo se confeccionó a partir de 

una tipología de perfil previo, ya que ésta posibilita la selección de la muestra en base 

a unos criterios subjetivos, lo que resultaba atractivo para su diseño (SERBIA, 2007). 
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Otros elementos de esta tipología que influyeron en su elección fueron que su 

materialización es más sencilla y más económica que las más cercanas a los métodos 

cuantitativos. 

Esta variedad del muestreo seleccionar las unidades muestrales de forma subjetiva, 

característica muy útil para la realización de la presente investigación, ya que resulta 

de vital importancia poder elegir a los posibles entrevistados en función a los objetivos 

antes mencionados hasta que se dé la saturación de información (SERBIA, 2007). 

3.3. Selección de contextos 

La primera decisión muestral que tomó el investigador fue la de elegir el contexto más 

relevante en relación al problema de investigación, entendiendo por contexto el ámbito 

de donde se procederá a seleccionar los casos individuales que futuramente serán 

utilizados para intervenir según las técnicas antes citadas. 

La elección de contextos que finalmente se decidió fueron tres: organizaciones 

estudiantiles de la Universitat de Lleida, el centro latinoamericano de Lleida y el círculo 

de amistades del investigador. Dicha selección estuvo condicionada por los criterios de 

accesibilidad, heterogeneidad y representatividad. 

3.4.  Estrategia de obtención, análisis y presentación de datos 

A partir de las recomendaciones hechas por Valles (2007), antes de entrar a definir 

cómo se llevará a cabo la recogida y posterior tratamiento de los datos cabe 

determinar la estrategia metodológica que se entiende como más adecuada para 

hacer posible los objetivos marcados en esta investigación. 

Si lo que se pretende es explorar una realidad con el fin de obtener una explicación del 

fenómeno social que son las normas sociales, autores como Denzin y Lincoln (1994) 

sugieren acercamientos biográficos y etnográficos. 

Por este motivo, se decantó por lo que Valles (2007) llamó estrategia de estudio de 

casos de modalidad biográfica  y etnográfica. Este concepto debe diferenciarse del 

procedimiento de investigación comúnmente asociado a los antropólogos, ya que con 

esta idea se pretende reflejar a la utilización combinada de técnicas de observación y 

participación y documentos personales para  profundizar en el fenómeno objeto de 

estudio a partir de casos individuales. 

3.4.1. Los relatos de vida 

Dentro de la tipología de registros biográficos, se planteó en un primer momento 

decantarse por la técnica insignia de la modalidad biográfica, pero finalmente el 

investigador prefirió dirigirse por los relatos de vida (PUJADAS, 1992). 

Este cambio vino motivado por, pese a que el estudio busca la visión subjetiva del 

sujeto tiene de sí mismo y del ambiente que le rodea que caracteriza a las historias de 
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vida, esta técnica supone también profundizar en la totalidad de la experiencia 

biográfica del individuo.  

Este último elemento, supondría una aportación de datos que, a priori, no son vistos 

como necesarios para el desarrollo de la investigación, puesto que esta se centra 

exclusivamente en su usanza como migrante y el único elemento de su pasado 

relevante en Argentina es su origen socio económico, dato que puede ser sonsacado 

por una ficha previa a la realización del relato de vida. 

De esta manera, se decantó por hacer relatos de vida que parten del momento de 

llegada a España, lo cual permite tanto captar la evolución de su situación a lo largo de 

los años como su imaginario social de la situación pasada y actual.  

Se suele decir que los relatos de vida carecen de peso por sí mismos para dar lugar a 

una investigación (PUJADAS, 1992) debido a su carácter extremadamente centrado 

conlleva a un sesgo excesivo. Sin embargo, el hecho de realizar de llevar a cabo al 

mismo tiempo técnicas etnográficas permite eludir esta debilidad propia de los relatos 

de vida. 

Ahora bien, dentro de las tipologías posibles de relatos de vida numeradas por 

Pujadas (1992), se decantó por los relatos de vida paralelos. Esta diferenciación 

supone que en el estudio se lleva  a cabo más de un relato y estos a diferentes 

personas con un perfil similar pero que pertenecen a entornos variados para construir 

una historia conjunta entre las diferentes vivencias. 

3.4.2. La observación participante 

En el caso de las técnicas etnográficas, el investigador se decantó por la observación 

participante debido a que su uso resulta apropiado en los siguientes: 

-Se sabe poco sobre el fenómeno a investigar. 

-Existe una gran divergencia entre  el punto de vista de los individuos que forman parte 

del grupo social y de los ajenos. 

-El fenómeno es difícil de observar a simple vista. 

Los tres casos se cumplen en el caso de las normas sociales surgidas como 

consecuencia de la crisis económica. El hecho de que esta crisis sea de creación 

reciente supone que existen pocos estudios al respecto, lo que hace necesario este 

tipo de técnica. 

De la misma manera, el fenómeno de las normas sociales sólo puede ser expresado 

por las personas que las desarrollan, por ello, se requiere un acercamiento directo a 

ellas ya que no puede ser explicado por terceras personas. 

Finalmente, decir que al ser un fenómeno que se desarrolla en un ámbito muy privado, 

hace que sea especialmente recomendable hacer esta clase de investigaciones ya 

que permite ver su desarrollo de forma tangible. 
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En cuanto al rol que el investigador llevará a cabo para realizar esta observación-

participación, y siguiendo nuevamente los parámetros de Valles (2007), se decantó 

finalmente por la participación moderada. 

Esta selección fue influenciada por los objetivos planteados en un momento. Este rol 

dentro de las diferentes posibilidades que esta técnica propone, permite pedir 

aclaraciones que den lugar a dar significado a los hechos que se desarrollan ante sí. 

Sin embargo, al ser sólo intervenciones puntuales, sin involucrarse de forma 

continuada en el desarrollo de la cotidianidad del individuo. 

De este modo, se puede pasar relativamente inadvertido (la participación cero se ve 

como virtualmente imposible en esta clase de estudio ya que es inevitable la presencia 

física del investigador) de tal manera que no influya en la vida del sujeto a investigar y 

su desarrollo de normas sociales pero, al mismo tiempo, permitiendo las 

puntualizaciones, asegurándose de que estas no caigan en una participación activa, la 

cual entorpecería la observación de las normas sociales (CEA D‟ANCONA, 1996). 

4. Conclusiones iniciales 

Antes de adentrarse en la estructuración de las normas sociales que han podido ser 

identificadas y  las consecuentes conclusiones que puedan sacarse de todo el proceso 

de investigación, cabe hacer una primera reflexión sobre aquellos elementos que 

fueron planteados en la fase teórica como determinantes y han acabado teniendo 

escasa repercusión. 

La primera de ellas es la experiencia de los jóvenes argentinos en situaciones de crisis 

y el supuesto que esta experiencia les diferenciaría del resto de colectivos, tanto el 

juvenil como el inmigrante. 

Ningún sujeto intervenido ha planteado la posibilidad de la existencia de este tipo de 

experiencia ni que, en consecuencia, esta le aportase alguna distinción para adaptarse 

a la realidad de una crisis económica. 

Si bien sí es cierto que el colectivo de jóvenes argentinos se diferencia de sus 

contrapartes autóctonas e inmigrantes de otros territorios, esta diferencia viene dada 

por elementos distintos que serán analizados en un futuro apartado de estas 

conclusiones. 

Siguiendo con este punto de partida, es destacable la poca relevancia que tiene la 

situación actual de estos jóvenes en el desarrollo y evolución de normas sociales, 

hecho que se ve como consecuencia de una estrecha relación con la familia, que hace 

que la situación de esta sea mucho más relevante que la del propio individuo, como se 

verá a continuación. 
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De la misma manera, el género de los sujetos intervenidos ha acabado siendo también 

irrelevante, al ser imposible establecer ninguna relación entre la evolución de las 

normas sociales y esta característica de las personas. 

Es importante resaltar la gran relevancia que ha acabado teniendo la procedencia 

económica de la familia para la estructuración de las normas sociales.  

Siguiendo con la familia, su importancia resultó ser capital en todo el proceso y, como 

tal, se adentrará en próximos apartados sobre este aspecto. 

En cuanto a algunas de las cuestiones iniciales que se planteaban en el apartado 

metodológico, como son la que preguntaba si la crisis estaba afectando especialmente 

a los inmigrantes, no se aborda de forma directa en el apartado empírico, puesto que 

en la fase teórica ya se daba por zanjado. 

Un elemento característico de este trabajo ha sido la búsqueda de algún tipo de 

evolución en la forma de actuar de los jóvenes argentinos en la ciudad de Lleida, 

ahora bien, es importante destacar que, siguiendo con la separación en tres orígenes 

económicos, los jóvenes argentinos de la ciudad de Lleida de procedencia económica 

alta no manifiestan ningún cambio como consecuencia de la crisis económica, por 

tanto, no se puede establecer ninguna evolución en las normas sociales que 

desarrollan y, por tanto, se les mantendrá al margen del análisis de evolución que se 

desarrolle en el apartado siguiente. 

Así pues, las normas sociales finalmente detectadas fueron: 

-Alargamiento del periodo de estudios 

-Aceptación de las condiciones laborales 

-Retorno a Argentina o segunda inmigración 

-Recurrir a contactos personales para conseguir trabajo 

-La auto-ocupación 

4.1. Conclusiones finales  

Si algo se ha podido demostrar a lo largo de la investigación es que la crisis 

económica ha impactado en la vida de los jóvenes argentinos que viven en la ciudad 

de Lleida. Los cambios que se han producido han tenido lugar en muchos niveles, 

pero desde el presente trabajo se destaca como ahora se relacionan con el mercado 

laboral. 

La primera gran conclusión a la cual se ha podido llegar es que la crisis ha golpeado a 

todo el mundo, pero sin duda, la gente con menos recursos ha sido la más afectada 

por esta situación.  

Como reflejo de este hecho se puede observar la diferencia entre las normas sociales 

desarrolladas por los jóvenes argentinos de procedencia económica baja con los de 

origen alto. Cuando los primeros recurren a diferentes estrategias para salir adelante y 
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eludir situaciones de necesidad, los que poseen más recursos no manifestaron haber 

tenido cambios importantes en su estilo de vida en los últimos años. 

Así, se puede afirmar que sí  se dan cambios en la forma de relacionarse con el resto 

de la sociedad, pero el factor determinante no es el hecho de ser inmigrante, sino el 

hecho de tener recursos o no. De esta manera, el principal cambio dado es el de 

plantear estrategias para conseguir recursos económicos que cada vez tenga menos 

en cuenta las consideraciones personales del individuo.  

En consecuencia, cuanto peor sea la situación económica del individuo, más cambiará 

su forma de relacionarse con el resto de la sociedad en un contexto de crisis debido a 

que necesita ampliar más su espectro de actuaciones para poder conseguir recursos. 

Por tanto, a la pregunta inicial: “¿emergen nuevas prácticas de búsqueda de 

recursos?”, la respuesta es sí y, en cuanto al mercado laboral, ellas van encaminadas 

a asegurar posiciones dentro del mundo del trabajo 

Sólo que cabe matizar la diferencia que en aquellos que contaban ya con recursos 

económicos, sus prácticas no varían puesto que sus prácticas siguen girando bajo el 

mismo concepto de asegurarse un buen sitio en el mercado laboral primario, sector 

que sigue teniendo muchas limitaciones, lo que supone que no haya aumentado la 

competencia y no haya sido necesario desarrollar nuevas prácticas. 

Mientras que, en cuanto a aquellos que cuenta con menos recursos, las prácticas van 

cambiando para dar más prioridad a el mantenimiento de un estilo de vida que no 

hacia aspiraciones más a  largo plazo, como sería que los hijos superasen a los 

padres. 

Ahora bien, para poder acceder al mercado de trabajo en tiempos de crisis, los 

inmigrantes jóvenes argentinos de origen medio y bajo económicamente, siempre 

mantienen el tener que hacer esfuerzos extra para poder incluirse en el mercado de 

trabajo, lo que se interpreta que se encuentran en situación de desventaja frente a los 

jóvenes autóctonos. 

Otro elemento que tiene grandes diferencias en función al origen económico del 

individuo es el imaginario social. 

Mientras que los jóvenes argentinos de origen económico alto no contemplan la 

existencia de racismo, a medida que los recursos con los que cuenta la persona bajan 

aumenta la percepción de racismo en la sociedad española. 

En consecuencia de esta percepción del racismo, se ve más complicado conseguir un 

trabajo, o lo que es lo mismo, los de origen económico alto no manifiestan tener 

problemas para conseguir trabajo por ser inmigrantes mientras que, en cuanto la 

procedencia económica baja, si se contempla más esta dificultad. 
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Por tanto, se puede afirmar que existe un imaginario social entre los jóvenes 

argentinos de la ciudad de Lleida en cuanto a la inmigración, el cual tiene como primer 

plano la existencia de un número demasiado elevado de ellos y un segundo plano que 

hace referencia a la competencia por los puestos de trabajo. 

De esta manera, en cuanta más competencia hay para conseguir un trabajo, más 

sensación hay de racismo en la sociedad, esto supone un sistema de penalización 

para fortalecer las normas sociales, puesto que, en cuanto más difícil se contempla 

conseguir un determinado trabajo, más presión tiene lugar para bajar las condiciones 

personales del trabajo. 

Otro sistema de penalización importante detectado a los largo del trabajo ha sido la 

presión familiar. Como consecuencia de tener un imaginario social de valorar el 

esfuerzo familiar por realizar la inmigración hacia España, se genera un plano de 

imaginación secundario de estar en deuda con la familia, lo que supone que desde  un 

sistema de penalización para fomentar la perpetuación de normas sociales.  
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Resum: 

Entre 1880 y 1930,  cientos de jóvenes del Pirineo navarro-aragonés emigraron a 

Zuberoa-Soule (principalmente a las ciudades de Mauléon-Licharre y de Oloron Saint 

Marie) en el sur de Francia, para trabajar en las fábricas de alpargatas. La mayoría 

eran chicas jóvenes que marchaban de sus pueblos en otoño y volvían en primavera. 

Por eso, los habitantes de uno y otro lado les llamaban “golondrinas”.  

En esta ponencia,  además de explicar los factores que motivaron aquellos 

movimientos de población, analizaré esta migración de corta distancia, 

mayoritariamente ilegal,  que tuvo lugar entre dos comarcas integradas por varias 

comunidades de valle tradicionales del Pirineo Occidental, separadas por una frontera 

histórica. 

En el fondo, lo que se plantea aquí es la introducción del modo de producción 

capitalista  y su extensión al otro lado de la muga a través de una frontera estatal 

moderna que ejerce como reguladora de los flujos del trabajo-mercancía.   

El caso de las “golondrinas” navarroaragonesas en Francia puede servir también como 

punto de partida para debatir cuál es la relación que establecen las sociedades de 

acogida con el outsider cuando éste, más que un extraño, es alguien que procede de 

un mundo culturalmente cercano: un territorio situado al otro lado de la muga. 

1. Las “golondrinas” navarro-aragonesas  en el contexto de las migraciones de 

España a Francia 

Los movimientos migratorios de España a Francia son en general bastante conocidos. 

Según Mira y Moreno (2010), hay bastantes estudios del exodo español republicano 

de los años 40; y también diversos análisis y estudios sobre las oleadas migratorias 

que, por motivos económicos, tienen lugar en los años 60 y 70 del pasado siglo. Sin 

embargo, es menos conocida la inmigración española a Francia en el siglo XIX y 

principios del XX (97).  

Por  algunos estudios recientes sabemos que en el siglo XIX, hubo importantes 

oleadas de inmigración española que tuvieron como destino la ciudad de Burdeos 

(Bergouignan,1967; Santos Sainz y Guilletemaud, 2006). También hay migraciones de 

                                                   
97

 Uno de los motivos de este desconocimiento es que no existen estadísticas completas de 
ingreso, señalan Mira y Moreno (2010). 
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carácter transfronterizo procedentes de las provincias de Guipúzcoa y Navarra con 

destino a Biarritz, San Juan de Luz, o la región de Orthez (Linas, 1990). 

En esta ponencia, voy a centrarme en el análisis de un proceso migratorio que tiene 

lugar entre los años 1880 y 1930. En comparación con los grandes movimientos 

migratorios de España a Francia citados, el caso de las “golondrinas” navarro-

aragonesa se nos presenta como un éxodo estacional cuantitativamente poco 

relevante que tiene lugar entre comarcas próximas del Pirineo occidental, separadas 

por la frontera franco española del Pirineo. Aunque no hay estadísticas fiables,  se 

calcula que en los momentos de mayor afluencia de inmigrantes podrían acudir 

anualmente a Maule-Lixarre  entre 1500 y 2000 personas (Viers, 1961; Baulny-

Cadilhac, 2007:369).  Estas personas procedían principalmente de los valles situados 

al otro lado de la muga: concretamente de Roncal y Salazar (Navarra) y de Hecho y 

Ansó (Huesca).  

“Al final del otoño, se ven llegar por los caminos que descienden del Sur, bandas 

compuestas sobre todo de muchachas jóvenes. Cada una de ellas lleva como único 

equipaje, un petate doblado en un pañuelo y un pequeño banco de madera blanca que 

ha servido de asiento durante los altos de un interminable viaje a pie a través de la 

montaña”.  

Así describía un escritor galo la llegada de las “hirondelles” (golondrinas, en francés), a 

la ciudad de Maule-Lixarre (Mauléon-Lisarre) (Inchauspe, 2001).  

En el cantón de Zuberoa (que engloba a las antiguas comunidades de valle vasconas 

encabezadas por Atharratze-Sorholuze –Tardets– y de Maule –Mauléon–), las 

“golondrinas” retornaban en otoño, y se marchaban en primavera. Justo a la inversa 

que en los valles navarro-aragoneses, donde cobra sentido literal la metáfora que 

asocia a estas mujeres inmigrantes con las populares aves viajeras. 

“Cuando viene la golondrina, el verano está encima”.  

La utilización metafórica del ave “golondrina” en alusión a la inmigración es bastante 

común en la tradición cultural occidental.  En el imaginario colectivo de los emigrantes 

españoles a América aparece con frecuencia esa asociación nostálgica que se 

expresa de manera especial en aquella canción mejicana que hizo foro a finales del 

siglo XIX.  

A donde irá veloz y fatigada 

la golondrina que de aquí se va (…) 

Junto a mi lecho le pondré su nido 

en donde pueda la estación pasar.  

La metáfora de la golondrina ha sido utilizada por los propios emigrantes para referirse 

a sí mismos. En el caso de las mujeres viajeras que partían del pirineo navarro 
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aragonés con destino a Maule resulta significativo que hayan sido los franceses los 

promotores iniciales de esta denominación.  Puede decirse que aunque hubo 

momentos en la que migración de las “golondrinas” provocó cierta inquietud, en 

general los habitantes de Maule  vieron con buenos ojos la llegada de estas 

inmigrantes españolas que, como aquellas aves  migratorias, “ llegaban del sur y 

transmitían la alegría de vivir”.  

A diferencia de la asociación con los estorninos, cuya imagen ha sido utilizada como 

símbolo de invasión o de contaminación en otras migraciones de España a Francia 

(Mira y Moreno, 2010), la alusión simbólica a las “golondrinas navarro-aragonesas  

transmite una imagen positiva de esta emigración  transfronteriza. 

El proceso migratorio de las golondrinas fue estudiado primero por el geógrafo George 

Viers (1961),  y posteriormente, por Verónica Inchauspe (2001), quien realizó una 

interesante descripción etnográfica basada en la recuperación de la memoria de esta 

comunidad de mujeres inmigrantes. Personalmente, me he centrado en el análisis del 

tema desde planteamientos teóricos postmodernistas, tratando de vincular estas 

migraciones locales con los procesos globales y transnacionales (Wolf,1982; Turner, 

2003). Para realizar esta ponencia, además de los textos citados en la bibliografía, 

utilizo varias entrevistas realizadas en mi personal trabajo de campo en la zona 

fronteriza. 

2. Maule: industria local, sistema global 

La migración de las “golondrinas” navarro-aragonesas al sur de Francia está 

directamente relacionada con el proceso de industrialización iniciado en Mauleón-

Licharre (departamento de Pirineos Atlánticos) en el último tercio del siglo XIX.  Esta 

antigua cabecera comarcal –se trata de una antigua aldea-mercado situada en el 

fondo de un estrecho valle abierto por el río Saison– sufrió una profunda crisis en la 

primera mitad del siglo XIX. Al declive de la agroganadería en que se basaba la 

economía tradicional, se añade una epidemia de cólera. Ello provoca una fuerte 

emigración de los jóvenes a América del Sur. Así se explica el brusco descenso de la 

población de la ciudad en 1841, cuando se reúnen ambas ciudades (Mauléon-

Licharre) (Viers, 1961). 

Paradójicamente, será el contacto con los emigrantes en América, el que propiciará de 

forma indirecta, una nueva oportunidad de negocio, y en definitiva el despegue 

industrial de Mauléon.  “Los emigrantes instalados en Argentina, realizan sus pedidos 

de alpargatas a través de intermediarios que las recolectan directamente de los 

sandaliers souletinos (…)  En 1864, 12.000 docenas de pares se exportan cada mes a 

las Américas” (Baulny-Cadilhac, 2007:369). 
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Inicialmente,  las alpargatas (98) se hacían de manera artesanal, ocupándose de 

fabricarlas la gente humilde del país (la Soule, Zuberoa). “El fabricante compraba los 

materiales de base (cuerda de esparto, telas e hilo de yute) y los distribuía entre la 

gente humilde del entorno de Mauléon––entonces llamados façonniers– quienes 

hacían el trabajo en casa. Posteriormente, ante el incremento de la demanda, un 

grupo de emprendedores –entre ellos los empresarios Béguerie, Cherbero y 

Barraqué– inició su fabricación industrial. Ello sucedió a partir de 1880.  Los avances 

técnicos vinculados a la revolución industrial (motores,  centrales hidroeléctricas,  

ferrocarril, etc…), llegan a Mauléon de la mano de industriales que, como los ya 

citados, montan aquí sus fábricas. El modelo se extenderá luego a otras localidades 

del departamento de los Pirineos Atlánticos, como Hasparren, Ciboure y Oloron Saint 

Marie, especializadas también en la fabricacion de alpargatas. 

Es en este contexto, en el que se produce la oleada migratoria de las “golondrinas” 

navarro-aragonesas.  La necesidad de mano de obra barata para cubrir esta demanda, 

y la imposibilidad de cubrirla con población local, hace que los empresarios 

decimonónicos busquen esta fuerza de trabajo al otro lado de la muga (Viers, 1961). 

El caso de los “sandaliers” souletinos ejemplifica bastante bien el tráns ito de un 

sistema mercantilista –comercio fomentado y protegido por el Estado, que ejerce como 

recaudador de impuestos– a un modo de producción capitalista.  A diferencia del 

mercantilismo, donde las élites captadoras de excedentes compran el producto 

acabado, el modo de producción capitalista basa su definición en la compra y la venta 

del trabajo humano (Wolf , 1982). “El concepto marxista de “plusvalía” explica cómo 

funciona: aquello que el trabajador produce por encima del valor de su salario es un 

excedente que se transfiere a los propietarios. Parte de este sobrante se revende a los 

trabajadores en forma de bienes, y otra parte se reinvierte en una producción nueva o 

ampliada. Las dos clases creadas por este sistema son, por un lado , los dueños de 

los medios de producción, y en el polo opuesto, la fuerza de trabajo” 

(Lewellen,2009:285).   Ello explica la conexión global  con el sistema-mundo (Wolf, 

1982) (99) de un fenómeno migratorio localmente circunscrito a unas comunidades de 

valle tradicionales del Pirineo.  

 

                                                   
98

 De origen español, este calzado de esparto se había extendido al sur de Francia a partir del 
siglo XIII, a través del contacto entre los pueblos pirenaicos (Cataluña, Aragón, País Vasco…). 
De aquí, a través de los puertos de Bayona y Burdeos, pasó a América,  donde fue siempre un 
calzado muy utilizado (Baulny-Cadilhac, 2007:369). 
99

 Como  apunta Turner (2003:104), los movimientos de trabajo y capital entre áreas 
relativamente desarrolladas y subdesarrolladas –como se nos presentan las distintas partes de 
la zona fronteriza de nuestro estudio–, dan lugar a una “conciencia del mundo como un todo, 
un sistema económico integral y por tanto sincrónico”. 
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3. Mujeres viajeras, inmigrantes ilegales 

Como decía atrás, la mayoría de las inmigrantes que iban a trabajar en la industria 

alpagartera de Mauléon- Licharre entre 1880-1930, son mujeres jóvenes procedentes 

de los valles de Roncal-Salazar (Navarra) y de Hecho-Ansó (Aragón). Estos cuatro 

valles están situados en el Pirineo occidental (100), y tienen una relación histórica de 

vecindad con los vecinos del norte.  Los mercados transfronterizos, las facerías,  y 

algunos rituales festivos como el Tributo de las tres vacas,  son expresión de un  

profundo nexo ecológico-cultural entre comunidades de valle pertenecientes a la 

longue durée (Braudel, 1995). 

Es importante reseñar que, a diferencia de los valles del Norte bajo administración 

francesa, estos valles del Sur mantienen todavía a comienzos del siglo XX su modo de 

vida tradicional, basado en la agroganadería y la explotación forestal. Las figura de los 

almadieros, o la  de los pastores que bajan a la Ribera, por las antiguas cañadas, y 

pasan largas temporadas –desde el comienzo del otoño hasta el final de la primavera– 

en la ribera del Ebro o en las Bardenas, ejemplifican el carácter articulado de este 

sistema local ajustado a los ritmos biológicos del ganado  (Fernández de Larrinoa, 

2009).   

Varias coplas en Navarra glosan este episodio cíclico: “Al llegar a San Miguel, 

pastores a la Bardena, a beber agua de balsa y dormir a la serena”.  

“Entonces, la vida en Roncal y Salazar era dura para casi todo el mundo, y 

especialmente para las mujeres”, dice Felipa Ezquer, antigua golondrina, entrevistada 

para esta investigación. “Todo el día escardando vainetas (alubias verdes), y segando 

con la hoz,… Los días normales tenías que recogerte al toque de oración (al 

oscurecer) y si tardabas un poco más, ya estaba la bronca del padre o de la madre”.  

Ciertamente, a principios del pasado siglo, el rol reservado a la mujer era quedarse en 

el pueblo  para llevar  la casa, atender la pequeña huerta y cuidar de la prole.  

                                                   
100

 Desde el punto de vista físico, el Pirineo Occidental incluye desde el Bearne y los valles 
occidentales del Pirineo Aragonés (valles de Ansó y Hecho), hasta las estribaciones del Pirineo 
en Guipúzcoa y Alava. En general esta zona del Pirineo se engloba en lo que los geógrafos 
definen como media y baja montaña

..
Desde el punto de vista administrativo, el Pirineo 

Occidental engloba actualmente una parte del Departamento francés de los Pirineos Atlánticos, 
en la vertiente norte, y parte de las Comunidades autónomas del País Vasco y Navarra en el 
sur. Sin embargo, desde el punto de vista étnico, el Pirineo Occidental coincide en su mayor 
parte con un área cultural tradicionalmente conocida como el País Vasco, cuyas siete 
provincias (herrialdes, en euskera) se reparten a ambos lados de la frontera. Del lado Norte 
(Iparralde) quedan los herrialdes o provincias vascas de Lapurdi (Labourd), Nafarroa Behera o 
Behenafarroa (Basse Navarre) y Xuberoa (Soule). Del lado sur, quedan las comunidades 
autónomas de Navarra y del País Vasco (Vizcaya, Guipúzcoa y Alava). Perales Díaz, 2004: 
97). 
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“Las mujeres  entonces teníamos muy pocas oportunidades”, explica Felipa. “Salíamos 

de la escuela con catorce años, lo justo aprendías a multiplicar, y ya estabas lista para 

casarte.  Así que enseguida acababas vistiendo la mantilla negra”. 

Ante esta disyuntiva, el trabajo en las fábricas de alpargatas de Maule, parecía una 

opción más que aceptable para muchas mujeres  jóvenes del Pirineo sur – la mayoría 

nacidas en familias numerosas– que encuentran así un modo de mejorar su situación 

económica y social, o simplemente de escapar de un mundo estrecho, ligado al modo 

de producción ordenado bajo los principios del parentesco (Lewellen,2009:285). 

A partir de 1880, la mujer realiza su migración estacional en sentido contrario al del 

varón. Así cobran sentido las canciones y las coplas cantadas por los familiares 

(herederos, padres, madres, abuelos, abuelas…) que se quedan en el valle.   “Ya se 

van las mozas a Francia y los mozos a la Ribera, ya nos quedamos solicos hasta la 

otra primavera”. 

“Yo fui a Mauleón durante seis temporadas. Algunas jóvenes de Burgui solíamos 

marchar después de las fiestas pequeñas que eran entonces en torno a la Virgen de 

Octubre (7 de octubre),  y volvíamos para San Pedro (29 de junio). La noche antes de 

salir, solíamos cenar en Casa Marraco, y luego estábamos bailando hasta las doce. A 

esa hora nos despedíamos de los novios, y salíamos hacia la frontera. No os vayáis, 

no seáis tontas”, nos decían los chicos”. Pero nosotras nos íbamos, con un poco de 

pena, eso sí, pero contentas de salir del pueblo”. 

4. Caminos de libertad: la importancia del viaje 

El viaje de las golondrinas adquiere, en el recuerdo de las “golondrinas”, una 

dimensión mítica, ritual. Normalmente, el trayecto se hacía en una o dos jornadas, 

dependiendo del punto de partida. Las golondrinas aragonesas, de Hecho o Ansó, 

iban hasta el valle de Belagua, y descansaban en la venta  de Juan Pito, desde donde 

partían luego hacia la muga de Isaba y Santa Engracia (Atharratze-Tardets, Francia). 

Entonces, no había carreteras que unieran las dos vertientes de la cordillera, ni 

tampoco automóviles,  así que las chicas solían hacer el viaje en carros o en 

caballerías, por caminos viejos del ganado, hasta las faldas del Pirineo navarro. Luego 

subían a pie los puertos de montaña, por donde pasaban al otro lado.  “En esta parte 

del Pirineo, había dos puertos principales para cruzar la muga. Uno de ellos era el de 

Betzula, entre Uztarroz y Larrau (Zuberoa) por donde iban y venían las mujeres del 

valle de Salazar y Uztarroz, y el otro, era el puerto de Arrakogoiti, utilizado sobre todo 

por las golondrinas ansotanas y roncalesas”, relata Román Pérez, hijo de una 

golondrina residente en Maule.  
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“Allí, junto a las mugas de Arrakogoiti, se despedían las chicas de los familiares, y 

continuaban su camino hasta el pueblo de Santa Garazi, donde las estaban esperando 

para traerlas a pie o en algún vehículo hasta Mauléon” (…). “El camino era bastante 

penoso. Además, íbamos con miedo de que nos saliera el oso”, dice Felipa Ezquer.  

El viaje de ida  o de retorno tiene, en los relatos biográficos, un componente mítico. De 

hecho, hay leyendas que refuerzan el carácter arriesgado del trayecto. También está 

el temor a cruzar la frontera ilegalmente.  “Al llegar a la  “caserna” (el cuartel de 

carabineros situado en la misma frontera) nos pedían la cédula de identificación, 

equivalente al carné de identidad, y venía a recogernos una carreta que nos llevaba 

hasta la estación del tren de Atharratze, para de allí ir luego a Mauleón” . 

5. Precariedad laboral y social 

En la ciudad de  Mauléon-Licharre, las mujeres se alojaban principalmente  en la 

llamada Ville  en Bois (barrio de Madera) en la zona de Haute Ville. Normalmente se 

hospedaban en casas particulares. En el alquiler estaba incluida parte de la comida – 

el “rancho” (primer plato) – y la cama. 

Algunas golondrinas empezaban a laborar con doce años. Trabajos a destajo, largas 

jornadas (48 horas a la semana),  bajos salarios, paro estacional, trabajo infantil,... 

Todo ello dibuja un escenario de precariedad laboral y social.  A esto hay que sumar la 

situación de ilegalidad en que se encontraba la mayoría.  

Aunque no existen estadísticas fiables  acerca del número de españolas y españoles 

que  se trasladaban a Maule, se estima que podrían oscilar entre 800 y 1600 

personas. En general, se trata de una inmigración ilegal, que no deja un registro 

estadístico preciso:  además, su carácter estacional dificulta la cuantificación. “En 

1898, el alcalde de Mauléon, Monsier de Souhy,  habla de una población flotante de 

obreros extranjeros, casi todos españoles, de 800 por año en los meses de otoño 

(Baulny-Cadilhac, 2007: 371). 

“En 1896, el número de obreros o obreras empleados en la fábricas de sandalias  

alcanzaba la cifra de 537. Esta asciende a 1585, en 1911”. Según las épocas, la mano 

de obra española oscila entre el 65 y el 80 por cien del  personal de las fábricas. La 

mayoría eran mujeres y chicas jóvenes, pero había también algunos varones (op.cit.: 

373).  
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Hay personas que iban varias temporadas ( entre  cinco y diez años),  y luego, al 

regreso, se casaban y emigraban a otros lugares(101). Otras se convertían en 

residentes permanentes, y a veces contraían matrimonio en Francia. 

Sólo entre 1894 y 1933, se registran en el ayuntamiento de Maule 85 matrimonios de 

mujeres navarroaragonesas  (Inchauspe, 2001 :167-169). De ellas, 26 proceden de 

valle de Roncal (Navarra).  Muchas de estas mujeres y de sus familias, integran una 

comunidad en la diáspora que podríamos definir como translocal o transnacional.  

En 1914, el salario de una ouvrière sandaliere (alpargatera) era de 7 francos al día, 

frente a los 10 que ganaban los hombres. En 1919, el salario se había duplicado, 

gracias en parte a las huelgas protagonizadas por los obreros. Una de las más 

importantes tuvo lugar en marzo 1917. Esta fue revocada por la subida de los precios 

en el contexto de la primera guerra mundial  (Baulny-Cadilhac, 2007:373). También se 

registran huelgas importantes en 1929 y 1931. Estas movilizaciones contribuyeron a 

mejorar el precio de esta fuerza de trabajo mayoritariamente femenina, que “jugó un 

importante papel en el desarrollo económico de Soule.”  

6. Vivir entre fronteras 

El caso de las “golondrinas” navarroaragonesas apenas tiene relevancia cuantitativa si 

la comparamos con otros movimientos migratorios de España a Francia. Sin embargo, 

el estudio de esta migración transfronteriza pone de relieve algunas cuestiones 

importantes en el análisis postmoderno de las migraciones. 

1º Conexión con el espacio global 

En primer lugar, la industrialización de Mauléon (Pirineos Atlánticos), basada en las 

fábricas de alpargatas, plantea la conexión de estas zonas periféricas del sur de 

Francia y del norte de España  con el sistema  global. Ya hemos visto la relación del 

espacio local (Pirineo Occidental) con los flujos de emigración a América del Sur, a 

través de los cercanos puertos de Burdeos y de Bayona, y de las rutas comerciales 

que a través de Navarra y Castilla enlazaban con el puerto de Cádiz). 

Si nos acercamos a la historia de Pirineo, vemos cómo esta zona fronteriza franco 

española – coincidente con el País Vasco– tuvo una mayor centralidad en la época 

medieval (reinos de Navarra, Aragón y Cataluña),  y cómo la implantación de la 

frontera moderna, transformó aquellos viejos centros en nuevas periferias rubricando 

la divisoria internacional con una franja de subdesarrollo (Perales Díaz,2004:111). 

                                                   
101

 “Las emigraciones definitivas  de los roncaleses se han dirigido a tres puntos:  América  
(sobre todo a California y Nevada), a la Ribera de Navarra, a Salvatierra de Esca-Obelda y las 
Cinco Villas (Zaragoza)” (Orduna Portús, 2011: 166). 
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Paradójicamente,  la industrialización tardía de Mauléon, realizada a partir de un 

elemento simbólico del País Vasco (las alpargatas), plantea la conexión de estas 

zonas periféricas (que se ven  en el siglo XIX, como un fondo de saco de los estados 

francés y español) con el sistema  global (102).    

Ciertamente, la industrialización tardía del departamento francés de los Pirineos 

Atlánticos no es el resultado del proceso transformador de las regiones periféricas 

(relativamente atrasadas) en metrópolis (comparativamente avanzadas)”, como 

pretendía el viejo paradigma evolucionista.  Más bien, debemos contemplarlo como 

una nueva articulación de lugares y espacios ligada al concepto posmoderno de 

transnacionalidad. 

Este nuevo espacio globalizado constituye una ruptura con formas previas de 

organización política, tales como el Estado , las sociedades tradicionales y las 

comunidades locales, porque están  –estaban– basadas en el anticuado principio del 

“isomorfismo entre persona lugar y cultura” o en otras palabras, en la identificación de 

sistemas sociales y culturales con territorios limitados  (Turner, 2003:104-109). 

La persistencia de lo local, y la importancia de la territorialidad son constatables en 

este proceso fractal y transnacional  ligado, como hemos visto,  a la introducción del 

modo de producción capitalista en el País Vasco del norte.  

2º El papel regulador de la frontera 

Cabe destacar el papel que cumple la frontera en el proceso descrito aquí. Conviene 

recordar que el Pirineo, más que una frontera natural, como se ha dicho a veces, es 

una frontera histórica, cristalizada, fosilizada como línea divisoria. Aquí, confluyen a lo 

largo de dos milenios varios límites: las mugas vascas entre valles, los limes romanos 

que separaban la Hispania de la Galia, las aduanas medievales y la frontera estatal 

moderna. Hasta la implantación de esta última a mediados del siglo XIX la barrera 

entre los pueblos de una y otra vertiente era más bien teórica, laxa, débil.  Es  sobre 

todo a partir del tratado de Bayona (1856),  cuando la frontera se convierte realmente 

en una barrera efectiva, controlada por los cuerpos específicamente creados en el 

siglo XIX para vigilar la frontera (carabineros, douaniers…). Ello es congruente con la 

función que cumplen los límites estatales en el proceso de expansión del modo de 

producción capitalista. 
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 Como señala Sassen, con la globalización, los centros de la economía mundial dejan de 
estar principalmente asociadas con los estados y sus territorios, y pasan cada vez más a 
identificarse con sus funciones en la economía global (citado en Turner, 2003:104-109). 
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Al contrario de lo que a veces se piensa, el papel de la frontera no es  aislar los 

territorios o prevenir la entrada y salida (cosa que tiene que ver con la actual 

afirmación de la pérdida de poder del estado), sino más bien regular los flujos entre 

países. En el caso de las “golondrinas” navarro-aragonesa, – inmigrantes irregulares 

en su mayoría–, ese papel consistía como hemos visto, en utilizar la superioridad 

económica francesa para  explotar mano de obra barata en ambos lados de la 

frontera. 

Frente a la idea reduccionista que consiste en ver las fronteras como límites de 

sociedades, comunidades cerradas y culturas estáticas, la frontera se ve ahora en un 

nuevo rol, ligado  a los procesos de transnacionalismo. 

3º Una comunidad transnacional 

En el fondo, la migración de las golondrinas navarroaragonesas al sur de Francia debe 

entenderse como un proceso transnacional. Ciertamente, el abandono físico del 

pueblo de origen, no suponía en el caso de las “golondrinas” la ruptura de las 

conexiones sociales y culturales con aquél. Estas mujeres no están desplazadas o 

desterritorializadas, sino “multiterritorializadas” ( Boruchoff, 1999)(103). 

Normalmente, estos procesos de transnacionalismo suelen asociarse con procesos 

migratorios más recientes, favorecidos por las condiciones de la vida moderna: las 

nuevas tecnologías de comunicación ,  la mejora del transporte, y a la facilidad actual 

de los flujos financieros para moverse en un mundo globalizado, etc…  

No hay que olvidar sin embargo, que los sistemas translocales han estado con 

nosotros desde  hace mucho tiempo. Como señala Henwood (1996) “a finales del siglo 

XIX, la economía mundial estaba prácticamente tan transnacionalmente integrada 

como en la actualidad” (104). 

Entre las primeras “golondrinas” decimonónicas,  las llamadas telefónicas no existían; 

tampoco las transferencias de dinero eran posibles a través de los bancos con tanta 

rapidez. Sin embargo, se mantenían los contactos regulares con las localidades de 

origen gracias a los viajes de regreso que, como hemos visto, adquieren entre las 

“golondrinas” una dimensión mítica.  

El reto para el investigador consiste ahora en estudiar la diáspora de las “golondrinas” 

a través de las distintas generaciones, y a partir de este referente empírico ver cómo 

se ha construido esa identidad híbrida que se deriva del hecho singular de vivir entre 

fronteras. 

                                                   
103
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Resum: 

Introducció 

En aquest article presento 7 itineraris escolars -i, en menor grau, laborals- de joves 

sud-americans arribats, al llarg de l'ESO, a un petit institut d'una ciutat de la 

conurbació de Barcelona. 

L'objectiu dels itineraris presentats és complementar visions quantitatives, de caire 

més genèric, que habitualment serveixen per caracteritzar la situació acadèmica de 

l'alumnat estranger i/o immigrant a Catalunya.  

Entenc que una perspectiva exclusivament quantitativa, en general, pot incórrer en 

alguns dèficits: evidenciar només associació estadística (que no es pot confondre amb 

explicació o causalitat; Miguel Quesada, 2002); destacar només els casos majoritaris 

(el “substancialisme” que denuncia Martín Criado, 2010); adoptar una perspectiva 

estrictament sistèmica i institucional (i oblidar-se de la perspectiva dels i les joves); en 

el cas específic dels itineraris acadèmics, aportar una visió estoc -i no pas de flux-; i, 

en el cas dels itineraris dels immigrants (de generació 1, 1'5, i 2) reportar només els 

casos segons nacionalitat -i obviar el fet migratori-. 

Les tipologies qualitatives presentades han de permetre, justament, superar 

relativament algunes d'aquestes qüestions, a través de l'aportació de mecanismes 

causals, en clau biogràfica i longitudinal. 

La construcció d'aquestes tipologies d'itineraris ha seguit un doble procés. El primer 

procés ha estat la caracterització del conjunt dels itineraris escolars estadísticament 

més habituals en el conjunt de l'alumnat català. Aquesta caracterització s'ha fet a partir 

de l'explotació i anàlisi de la base de dades de l'Etefil, elaborat per Garcia, Casal, 

Merino, i Sánchez (2013). En menor grau, també ens recolzarem en algunes dades de 

matriculació obtingudes a partir del Departament d'Ensenyament. El segon procés ha 

estat la caracterització dels mecanismes explicatius en clau biogràfica. Aquest segon 

punt ha estat fruït d'un treball de camp, que constà d'un seguiment de tot un curs de 4t 

d'ESO d'un petit institut del barri de La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, al llarg de 4 

anys (entre el 2007 i el 2011), utilitzant enquestes, grups de discussió i -sobretot- 

entrevistes obertes. 
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Excepte referència expressa, el marc teòric que ha guiat la construcció d'aquestes 

tipologies ha estat el del Grup de Recerca en Educació i Treball (GRET, de la UAB) 105. 

L'estructura de la comunicació és la següent: (1) introducció; (2) la construcció de les 

tipologies;  (3) les tipologies d'itineraris; i (4) conclusions. 

La construcció de les tipologies 

Com dèiem, els itineraris presentats s'han construït a partir de dues estratègies 

metodològiques: la primera, la caracterització i tipologització dels itineraris escolars 

més habituals, a partir de l'Etefil (i complementat amb les dades del Departament 

d'Ensenyament); i, la segona, la reconstrucció narrativa a partir, sobretot, d'entrevistes 

obertes, tot i que també d'enquestes i de grups de discussió. 

Una aproximació quantitativa als itineraris 

Així la construcció dels itineraris passa, en primer lloc, per una caracterització 

quantitativa, duta a terme a partir de dades del Departament d'Ensenyament i, 

sobretot, a través de l'anàlisi de l'Etefil-2005. 

Les dades del Departament d'Ensenyament tenen dues grans limitacions: són estoc -i 

no pas longitudinals- i, alhora, fan referència a nacionalitat -i no pas a lloc de 

naixement o procés migratori-. En contrapartida, sí que donen compte de l'alumnat 

estranger a Catalunya (en canvi, la mostra de l'Etefil infravalora els i les joves 

estrangers i els d'origen immigrat). Tot i que no podem estendre'ns en la distribució de 

l'alumnat estranger a Catalunya (d'altres ja ho han fet, p.ex.: Ferrer, Castejón, Castel, i 

Zancajo, 2011; o Termes, 2012), podem assenyalar algunes grans tendències al llarg 

de la dècada 2000-2010. 

La conclusió més evident és el gran augment de l'alumnat estranger; però aquest 

augment s'ha donat, sobretot, als ensenyaments obligatoris (infantil, primària, ESO) 

més que no pas als post-obligatoris. Aquesta diferència de presència segons nivells és 

deguda en part per la taxa de graduació a l'ESO (que explica la sobrerepresentació 

dels estrangers a dispositius com els PQPI). Així, la gran majoria dels autòctons-

nacionals es graduen (86%), de forma molt superior als estrangers (56%). Les 

nacionalitats estrangeres amb percentatges més alts de graduació són els nord-

americans i els europeus (tant de la UE com de la resta d'Europa), que es mouen al 

voltant del 64-67% de graduació. En canvi, els centre i sud-americans tenen un 

                                                   
105

 Per a més informació sobre aquesta perspectiva, veure l‟article de la revista Papers, nº79 
(2006) “Aportacions teòriques i metodològiques a la sociologia de la joventut des de la 
perspectiva de la transició”, de Joaquim Casal, Maribel Garcia, Rafael Merino i Miguel 
Quesada; també, l‟article -dels mateixos autors-“Itinerarios y Trayectorias. Una perspectiva de 
la transición de la escuela al trabajo”, a la Revista de Ciencias Sociales nº22 (2007). També, 
els articles de Garcia, Merino i Casal “Transiciones de la escuela al trabajo tras la finalización 
de la enseñanza secundaria obligatoria” (a Sociología del Trabajo nueva época nº56, 2006); i 
“Pasado y futuro del estudio sobre la transición de los jóvenes” (a la revista Papers nº96, 2011). 
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percentatge de graduació del 59%. El conjunt de nacionalitat africanes es mou entre el 

51% del Magreb i el 56% de la resta d'Àfrica. I, finalment, els pitjors resultats els 

obtenen l'alumnat de nacionalitat asiàtica o oceànica: 42%. El fracàs acadèmic 

funciona com a filtre per a les opcions de continuïtat en els ensenyaments post-

obligatoris (elaboració pròpia a partir d'Estadística de l'Educació, Sèries anuals 2000-

2001, 2009-2010, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya) 

A més a més d'aquesta diferència en la graduació a l'ESO, existeix també una altra 

diferència en la continuïtat a la secundària post-obligatòria. En l'alumnat estranger es 

dóna una concentració en els ensenyaments professionals (sobretot CFGM) més que 

no pas en els acadèmics (batxillerat). Un cas apart són els PQPI, que són el nivell de 

l'ensenyament català amb un major percentatge d'estrangers (passant de representar 

el 14% al curs 2003-04 al 32% al 2009-10).106  

Arrel d'aquestes dinàmiques, el percentatge d'estrangers als diversos nivells del 

sistema educatiu català ha anat augmentant a l'última dècada, si bé no ha estat un 

augment homogeni. La seva presència ha estat més important als ensenyaments 

obligatoris (14% a primària, i 17'7% a l'ESO), més que no pas als ensenyaments post-

obligatoris. D'entre aquests, destaca la seva presència sobretot a CFGM (15%), més 

que no pas a batxillerat (8%) o CFGS (9'6%): Aquestes dades són resultat d'un 

important creixement al llarg de l'última dècada. Podem veure-ho al gràfic següent: 

Taula: Percentatge d'estrangers als diferents nivells del sistema educatiu. 
Catalunya, cursos 2000-01 fins a 2009-2010. 
 2000-01 2001-02 2002-03 2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 

Primària 2,8 4,2 6,4 9,0 10,9 12,8 13,8 14,8 15,1 14,1 

ESO 3,2 4,4 5,9 7,9 9,1 11,9 13,5 15,8 17,5 17,7 

PCPI - - - 14 21 24 26 33 34,8 32,4 

Batxillerat 1,2 1,6 2,5 3,4 4,2 5,0 6,0 6,8 7,4 8,1 

CFGM 1,4 2,0 3,0 4,3 5,9 7,8 9,8 11,5 12,9 15,4 

CFGS 1,2 1,9 2,9 3,7 4,7 5,8 6,8 7,4 7,8 8,6 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Estadística de l'Educació, Sèries anuals 2000-2001, 2009-
2010, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 

El percentatge d'alumnat estranger sobre el total del dispositiu és informa sobretot de 

la relació entre els itineraris de l'alumnat autòcton i l'alumnat estranger, més que no 

                                                   
106

 Tot i que la distribució d'aquest alumnat estranger varia fortament al llarg del territori. Així, 
podem observar 3 grans situacions: entre el 15% i el 25% d'estrangers sota la matrícula total 
(Baix Llobregat; Catalunya central; Maresme – Vallès Oriental; Vallès Occidental); entre el 25% 
i el 40%: (Barcelona, consorci i comarques; Tarragona; Terres de l‟Ebre); i entre un 40% i un 
55% (Girona; i Lleida al curs 2008-09). Recordem que, degut a l‟absència de dades, no hi ha 
dades de Garraf, i Penedès (elaboració pròpia a partir d'Estadística de l'Educació, Sèries 
anuals 2000-2001, 2009-2010, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya i, 
també, de de Coordinació PTT, 2008). 
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pas exclusivament dels itineraris de l'alumnat estranger. És a dir, el fet de que el 

percentatge d'alumnat estranger sigui superior a les vies professionals que no pas a 

les acadèmiques no vol dir, ni molt menys, que l'alumnat estranger opti majoritàriament 

pels cicles formatius (i/o PQPI) en detriment de batxillerat.  

En contraposició, podem observar el percentatge de matriculació de cada col·lectiu 

d'alumnat estranger, no sobre el total de l'alumnat sinó del propi grup, en les vies 

secundàries post-obligatòries (CFGM i batxillerat). He calcultat la relació entre 

l'alumnat matriculat a batxillerat i CFGM (l'alumnat de batxillerat dividit entre l'alumnat 

matriculat a CFGM). Una relació igual a 1, indica paritat; una relació superior a 1 indica 

més alumnat a batxillerat (p.ex., una relació 2 apunta a que per cada 2 estudiants de 

batxillerat només n‟hi ha 1 de CFGM); i un a relació inferior a 1 indica més alumnat a 

CFGM (p.ex., una relació 0‟5 apunta a que per cada 2 estudiants matriculats a CFGM 

n‟hi ha només 1 a batxillerat): 

 

Taula: relació entre alumnat matriculat a batxillerat i a CFGM. Catalunya, cursos 
2000-01 fins a 2009-10. 
 2000-

01 
2001-

02 
2002-

03 
2003-

04 
2004-

05 
2005-

06 
2006-

07 
2007-

08 
2008-

09 
2009-

10 

Total 3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,0 1,9 

Autòctons 3,6 3,2 2,9 2,8 2,6 2,5 2,4 2,3 2,2 2,1 

Estrangers 3,2 2,6 2,4 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,2 1,0 

UE 5,9 4,7 4,1 4,4 3,6 2,7 2,3 1,9 1,8 1,4 

Resta d'Europa 3,3 3,1 3,7 3,5 3,5 2,7 2,0 1,9 1,6 1,5 

Magrebins 1,2 1,0 0,9 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 

Resta d'Àfrica 1,6 1,0 1,1 0,9 0,8 0,8 0,7 0,5 0,5 0,4 

Amèrica del Nord 14,5 8,7 12,0 8,2 5,4 5,9 7,4 6,6 6,9 7,2 

Centre i sud 
americans 

4,0 3,6 3,0 2,6 2,1 1,8 1,6 1,4 1,3 1,1 

Àsia i Oceania 8,2 6,5 3,7 3,9 3,2 2,8 2,9 2,4 1,6 1,6 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya, Servei d'Estadística. 

 

Observem com l'alumnat estranger es matricula de forma similar a batxillerat i a CFGM 

(relació 1:1), mentre que l'alumnat autòcton es matricula de forma molt més majoritària 

a batxillerat (relació gairebé 2:1). Existeixen grans diferències entre col·lectius, però 

també una tendència general en la majoria dels col·lectius, igual que en l'alumnat 
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autòcton, la tendència és a augmentar la presència a CFGM i reduir-la a batxillerat i, 

així, apropar-se a la paritat). En alguns col·lectius, la presència és molt majoritària a 

batxillerat: europeus, tant de la UE com de la resta (1'5 i 1'4); asiàtics i d'Oceania (1'6). 

Cas apart mereixen els nord-americans (7'2, però amb un número molt menor i menys 

significatiu que d'altres nacionalitats). Els centre i sud-americans presenten una relació 

de quasi paritat, però amb major presència a batxillerat (1'1). I, finalment, els africans, 

tant del Magreb com de la resta d'Àfrica, tenen una major presència a CFGM, que a 

batxillerat (relació 0'5 i 0'4). 

Observem també unes pautes molt diferenciades segons col·lectius. Podem observar-

ho a la taula següent, que mostra el percentatge d'alumnat estranger sobre el total de 

l'alumnat, al llarg de la dècada 2000-2010: 

Taula: Percentatge d'alumnat segons nacionalitat, sobre el total de l'alumnat 
estranger. Catalunya, cursos 2000-01 i 2009-2010. 
 

Primària ESO Batxillerat CFGM CFGS 

 
2000-01 2009-10 2000-01 2009-10 2000-01 2009-10 2000-01 2009-10 2000-01 2009-10 

UE 9,4 13,5 8,2 11,2 20,6 17,6 11,0 13,0 12,0 13,3 

Resta d'Europa 5,4 3,9 5,5 4,2 12,0 8,3 11,5 5,7 13,9 6,4 

Magreb 44,2 28,8 45,7 23,3 14,2 9,8 37,9 22,2 13,6 10,2 

Resta d'Àfrica 6,1 5,3 2,2 3,6 2,3 1,9 4,4 4,5 4,9 4,8 

Amèrica del 
Nord 

0,7 0,3 0,6 0,2 2,3 0,9 0,5 0,1 0,5 0,3 

Centre/Sud 
Amèrica 

27,7 39,8 30,1 47,1 40,0 54,0 31,3 49,6 51,2 61,3 

Àsia i Oceania 6,6 8,4 7,7 11,2 8,7 7,4 3,3 4,8 3,8 3,8 

Estranger 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Font: Elaboració pròpia a partir d'Estadística de l'Educació, Sèries anuals 2000-2001, 2009-
2010, Departament d'Ensenyament, Generalitat de Catalunya. 

 

Aquestes dades, extretes del Departament d'Ensenyament, han de servir per fer una 

primera contextualització a l'anàlisi qualitatiu. La segona aproximació macro emprada 

ha estat l'explotació i anàlisi de l'Etefil. El problema de la mostra de l'Etefil és que 

infravalora la població estrangera. En qualsevol cas, i en relació al conjunt de l'alumnat 

-no només l'estranger i/o immigrat-, l'anàlisi de l'Etefil de Garcia, Casal, Merino, i 

Sánchez (2013) va permetre classificar els itineraris escolars de la manera següent: 
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Abandó ESO sense graduat i sense continuïtat escolar 17,6 
Abandó ESO sense 
graduació 

20,1 

34 

Abandó ESO amb intents fallits de reincorporació 2,1 

Abandó i graduació ESO en curs 0,4 

Graduat ESO amb intents fallits 8,7 
Acaben obtenint graduat ESO 13,9 

Graduat ESO terminal 5,2 

Batxillerat en curs 5,4 
Itinerari de batxillerat 9,8 

32,5 

Batxillerat terminal 4,4 

Acaben un CFGM via graduat 7,4 

Itinerari de CFGM 12,8 

CFGM en curs 2 

CFGM en curs o acabat via batxillerat 1,8 

CFGM via prova accés / PGS 1,4 

CFGM i estudis post-obligatoris en curs 0,2 

CFGS en curs 8 
Itinerari de CFGS 9,9 

CFGS 1,9 

Universitat en curs 33,1 
Itinerari universitari 33,5 33,5 

Abandó universitat 0,4 

Font: Garcia, Casal, Merino, i Sánchez (2013). 

 

Aquesta classificació divideix el conjunt de l'alumnat en tres grans grups, que consten, 

cadascun, d'un terç de l'alumnat total -aproximadament-: (1) Un primer terç (34%) dels 

i les joves que acaben l'ESO i abandonen el sistema escolar. La majoria l'abandonen 

després d'una trajectòria d'escolarització amb dificultats, sovint amb repeticions i sense 

acreditació. D'altres, però, abandonen també a pesar d'haver obtingut el graduat 

d'ESO. (2) Un segon terç (32,5%) que han continuat un ensenyament secundari post-

obligatori. La majoria ha finalitzat amb èxit els seus estudis, ja sigui batxillerat o 

formació professional (CFGM o CFGS); d'aquests, pocs han continuat als 

ensenyaments universitaris. I (3) un tercer terç (33,5%) que accedeix a la universitat i 

realitza un itinerari escolar prolongat -que al moment de l'enquesta continua en curs-. 

Una aproximació qualitativa als itineraris: les tipologies 

Tenint en compte aquesta classificació, a partir dels casos del treball de camp, es van 

seleccionar alguns itineraris que s'hi adequéssin especialment. El treball de camp 

esmentat forma part de la meva tesi doctoral, La incorporació de l'ètnia en l'anàlisi de 

les trajectòries escolars i laborals: Itineraris de joves sud-americans a L'Hospitalet de 

Llobregat, dirigida per Rafael Merino (Termes, 2013). El treball de camp de la tesi, dut 

a terme a un petit institut del barri de La Florida de l'Hospitalet de Llobregat, al llarg de 

4 anys (entre el 2007 i el 2011), constà de 183 enquestes (147 al mes maig de l'any 

2007, a l'alumnat de 4t d'ESO; i 36 més a finals del 2010), 5 grups de discussió (4 a 

l'alumnat, i un al professorat); 8 entrevistes a informants privi legiats (provinents de 

l'institut, com la professora d‟ESO, el professor de batxillerat, la tutora d‟ESO, la 
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professora de cicles, la responsable de Formació en Centres de Treball de CFGM i 

CFGS del centre, i l'integrador social, com de fora d'aquest: la responsable de 

PQPI/PTT de l‟Hospitalet, i un responsable del Centre d'Informació per a Treballadors 

Estrangers -CITE- de Comissions Obreres -CCOO-); i, finalment, 18 entrevistes 

obertes de caràcter biogràfic. 

Els itineraris escollits són els següents: Del primer terç, del de l'abandó -amb o sense 

graduat-, presentarem dos casos: la Jennifer (Continuïtat i recuperació: sense complir 

les expectatives) i el Jeffers (Abandó sense recuperació: èxit laboral o fracàs 

acadèmic?). Del segon terç, presentarem quatre itineraris: dos de CFGM, el del 

Ronald (Recuperació acadèmica: passivitat però persistència) i el del Carlos 

(Professional llarg: persistint en l‟intent); un de CFGS, la Luisa; i també un itinerari de 

batxillerat, la Carola Maria (Batxillerat lent: desorientació?). I, finalment, del terç 

acadèmic superior; presentarem l'itinerari el del Thomas (La via noble: Universitat). 

Aquests itineraris s'han de llegir en base a les dades de matriculació presentades 

anteriorment. 

Els itineraris estan presentats en forma de narracions, i elaborats sobretot a partir de 

les entrevistes obertes. Les entrevistes obertes entenem que són, metodològicament, 

l'instrument més precís per a la reconstruccions biogràfiques i ressaltar determinats 

mecanismes. L'entrevista oberta permet una aproximació més particularitzada i més 

capaç d'aprofundir en la interacció -i contradiccions- entre les trajectòries individuals i 

col·lectives i, així, posar de relleu els tipus menys habituals dins dels grups de 

referència, i, també, captar i preguntar als observadors claus. Les entrevistes obertes 

permeten tractar les narracions biogràfiques individuals (Miguel Quesada, 2002), 

incloent-hi la reconstrucció d'accions i representacions passades (Alonso, 1994), on 

aquesta reconstrucció no és una mera transmissió d'informació, sinó també una 

producció que ens diu molt de l'entrevistat i de les seves circumstàncies en el present 

(Berger i Luckmann, 1988 [1967]). 

Les tipologies d'itineraris  

 Jeffers: Abandó sense recuperació: èxit laboral o fracàs acadèmic?  

El Jeffers va arribar de l‟Equador al 2001: primer ho havia fer la seva mare, i després 

va arribar ell amb el seu pare. Tenia només 10 anys, i va entrar a primària. El seu pare 

ha treballat sempre de transportista (conductor de camió), i la seva mare es dedica a 

netejar pisos particulars, i ambdós tenen alt nivell d‟estudis (postobligatoris). Tot i que 

assistia regularment a classe i que no es considerava gaire bon estudiant, des de 

l‟institut li recomanaven continuar estudiant, sobretot batxillerat; ell i la seva família, 

però, creien que, en cas de continuar, era millor un CFGM, ja que permetria una 

inserció laboral més ràpida. Però la inserció es va donar de forma encara més ràpida i 
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directa: al graduar-se de 4t d‟ESO va trobar una feina, i no ha tornat a estudiar. Fins ha 

dia d‟avui ha treballat com a repartidor a domicili, servint menjar ràpid. Cobra uns 

650€/mes, per una jornada completa de 40 hores setmanals. A més a més, al llarg de 

tot aquest temps, ha tingut només contractes temporals. 

Els consells que donaria a l‟alumnat de 4t d‟ESO, si el convidessin des de l‟institut, 

seria “que estudien mucho, para ser algo”. Ell, però, no creu que torni a estudiar. Li 

agradaria, algun dia, fer un CFGM d‟informàtica, perquè té molta sortida, però no veu 

gaire factible fer-ho. 

No vol tornar a l‟Equador, però els seus pares sí (“un par de años más y se van, 

quieren volver con la familia”); i, si ells se‟n van, no sap respondre què farà ell, no ho 

sap. No pot imaginar-se com serà la seva vida d‟aquí 5 anys. 

En el cas del Jeffers s‟observa com en alguns casos la inserció laboral (encara que 

precària i poc qualificada) és la gran enemiga de la continuïtat acadèmica. Alhora, 

aquesta relació, a vegades contradictòria entre itinerari acadèmic i laboral obliga a 

replantejar el sentit de l‟èxit i del fracàs acadèmic (i fer-ho en relació a la inserció 

laboral), almenys des d‟una perspectiva individual, i a curt termini.  

3. Jennifer: Continuïtat i recuperació: sense complir les expectatives?  

Equatoriana, va arribar al 2006, ja tard, el primer curs que va fer va ser el de 4t d‟ESO. 

Primer va arribar el seu pare, després ella amb la seva mare. El seu pare actualment 

està aturat, i la seva mare és dependenta a una xarcuteria. Al llarg dels 2 anys que va 

estar a l‟ESO faltava a classe de tant en tant –no molt tampoc-, i no es considera una 

bona estudiant; alhora, les dificultats amb la llengua catalana van fer que el primer any 

de 4t d‟ESO no es gradués. Sí que ho va fer després de repetir. Tant ella com des de 

l‟institut li recomanaven fer un GM. Però el primer any li va anar molt malament. Va 

suspendre. Faltava molt a classe, estava molt desmotivada. La seva relació amb la 

seva mare es va veure molt perjudicada.  

Ella volia treballar (de fet, tots els seus amics ja treballen). Però només ha treballat una 

mica, al llarg del curs 2008-09 (el del GM), com a cambrera, els caps de setmana. 

Però es va enfadar amb l‟encarregat, que la va acomiadar. Ara està insatisfeta, i busca 

feina (espera trobar-la quan s‟acabi la crisi). 

Ella vol quedar-se, però el seu pare vol tornar a Equador: aquí no hi ha feina, està 

aturat des de fa massa temps. La seva mare i ella, però, encara que ell se‟n torni, es 

quedaran: aquí hi ha més oportunitats de feina i d‟estudis (en un futur, s‟imagina 

estudiant un GM d‟estètica). 

En el cas de la Jennifer, les altes expectatives familiars han anat acompanyades d‟un 

pobre rendiment acadèmic (i, sovint, passivitat i desafecció escolar), fet que ha 
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redundat en un empitjorament de les relacions materno-filials, fet que no fa sinó 

augmentar, encara més, el problema: la distància entre l‟escola, la mare, i la Jennifer. 

 Ronald: Recuperació acadèmica: passivitat però persistència 

 

El Ronald és equatorià, va arribar a l‟Hospitalet al 2004, amb els seus germans, els 

seus pares ja ho havien fet anteriorment (el seu padrastre està actualment aturat, i la 

seva mare es “señora de la limpieza”, anteriorment treballava a l‟hosteleria). 

Actualment viu amb la mare, la germana, i el padrastre (espanyol). 

Tenia 12 anys al arribar, i va matricular-se a 2n d‟ESO. Quan va arribar, va matricular-

se a un centre de Cornellà. Allà va assistir a l‟Aula d‟acollida, on va aprendre el català 

(i de la qual “no me costó mucho, pude salir ràpido”). L‟arribada a Cornellà, tot i no 

suposar cap trauma, si que li va fer “más bien es un poco de miedo, ¿no? Porque no 

sabes lo que hay, y eso”. 

Quan arribà, al març, el curs acadèmic estava molt avançat. És per això que va repetir 

el curs. Considera que va perdre, de cop, 2 cursos: la repetició però, també, en pr imer 

lloc, cursar 2n d'ESO curs (quan, per edat, podria haver cursat, directament, 3r. Està 

dolgut amb aquella situació, considera que van ser anys perduts. 

L‟any següent, però, la seva família es va traslladar al barri de la Florida, a l‟Hospitalet, 

i, així, ell s‟inscrivia al institut Eduard Fontseré. 

Va ser una època de moltes repeticions, de frustració i desorientació, d‟interrupcions. 

Tot i que no es considera un bon estudiant, sí que era aplicat i no faltava mai a classe. 

Al arribar al IES de Cornellà es va sentir discriminat per companys, pel fet de ser nou –

no pas pel fet de ser sud-americà-. Al Fontseré, però, sí que ha percebut amb força la 

discriminació i el conflicte, entre sud-americans, payos espanyols, gitanos, i 

marroquins. Quan estava a 4t d‟ESO molts dels seus amics eren dels Latin Kings, fet 

que li suposava alguns entrebancs, sobretot perquè era la banda minoritària i 

perseguida, ja que la majoria de la zona estava en mans dels Panteres. Això va fer-lo 

sentir insegur. Al moment de l‟entrevista, 3 anys després, allò queda molt lluny, i se 

n'ha separat, i considera que el conflicte s‟ha apagat –o aquesta és la percepció de qui 

biogràficament se‟n ha allunyat-. De totes formes, és escèptic amb el potencial de la 

mediació a l‟hora de resoldre conflictes de barri, ja que aquella està molt focalitzada al 

IES. 

Potser per això, 4t no li va anar gaire bé (“es que cuando estás en 4º es muy así: 

quieres vivir el momento”) i li van quedar 5 assignatures. Després d‟un esforç final, 

però, va acabar graduant-se. 

La tutora li recomanava fer un cicle, per a inserir-se ràpidament al món laboral. I de fet, 

ell (com la majoria dels seus amics), també volia fer un GM. Però l‟any següent no va 
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matricular-se a res, ja que diu que es va oblidar de pre-inscriure‟s a cap curs. Es 

justifica dient que en aquella època no estava gaire centrat. Va estar un any fora de la 

formació reglada, però va aprofitar-ho per fer un curset de formació ocupacional, de 80 

hores, de comptabilitat; simultàniament, va treballar, ajudant a una dona gran, a fer les 

tasques domèstiques, ajudant-la al dia a dia (eren pocs dies a la setmana, per la tarda, 

alguns dies 3 hores, d‟altres 5 hores); els diners eren per a ell, per a poder pagar les 

seves petites despeses.  

Després d‟aquell any, va matricular-se, ara sí, al CFGM que oferia el mateix centre, 

una especialitat de Gestió administrativa, tot i que no li va agradar gaire la temàtica. 

Ara estudia un CFGM d‟Auxiliar d‟infermeria (després de treballar ajudant a la dona 

gran, va veure que era una feina que li agradava i, a part, que estava força 

demandada laboralment; tot i que dubtava entre auxiliar d‟infermeria o farmàcia); el fa 

a un altre centre. Li agradaria fer-ho al Fontseré, però allà no ofereixen aquesta 

especialitat. 

No ha treballat mai, però això és degut a que sempre ha prioritzat els estudis. En el 

futur, vol estudiar un CFGS de “chapista” (tot i que no té relació amb el que fa, i que 

s'observi una certa manca de continuïtat en les especialitats que estudia).  

Ni ell ni els seus pares volen tornar a l‟Equador: tota la seva família està aquí.  

 Carlos. Itinerari professional llarg. Persistint en l‟intent 

Nascut a Bolívia, va arribar al 2003, junt amb la seva mare (el seu pare es quedava a 

Bolívia). Va arribar a l‟Hospitalet amb la seva mare i germans, i vivia a casa del seu 

avi, en un petit pis, al costat del metro de Torrassa. Va estar-s‟hi al voltant d‟un any, en 

el qual la mare va conèixer el seu padrastre, equatorià, i tots junts se‟n van anar a 

viure a un pis proper, també a Torrassa. Després d‟un altre any, però, es van traslladar 

al barri barceloní de Sants, al costat del parc de Joan Miró. El seu padrastre és 

lampista, i treballa tant en gas -sobretot-, com en electricitat i aigua. La seva mare es 

dedica a netejar domicilis privats. 

El Carlos va arribar als 12 anys, de Bolívia, i el canvi al sistema educatiu de destí no li 

va costar gaire, només una mica el català. De totes formes, va repetir 3 vegades 

cursos d‟ESO, perquè estava en “una etapa de rebeldía”, que qualifica d‟adolescent, 

“del pavo”. Fins i tot en aquells moments, però, sempre ha tingut clar que volia 

continuar estudiant: “yo lo tenía claro, porque mi mamá, me había traído aquí, pues, yo 

creo que lo mínimo que se merece es que yo salga con unos buenos estudios. Y por 

eso volvía, y repetía tres veces”. 

Quan estava a Bolívia sempre havia volgut estudiar alguna cosa d‟electrònica o 

d‟electricitat. Per això va fer un CFGM d‟electricitat. La seva mare sempre l‟ha recolzat 

en aquest sentit, a ell i als seus germans: sempre l‟ha animat a estudiar, a estudiar 
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qualsevol cosa –això sí, si estudiava alguna cosa rendible, doncs millor- (res de 

“vel·leïtats artístiques”, somriu). 

Del sistema educatiu català troba a faltar més llibertat, el poder sortir al carrer, i també 

lamenta l‟ambient mogut, i l‟alumnat “revoltoso” de Catalunya (a Bolívia, l‟ambient era 

més tranquil, aquí són més “diablos”). Però, en definitiva, l‟escolarització a Catalunya 

és millor, sobretot per la seva superior infraestructura i material, essencial en un 

CFGM com els seu. 

Tot i que ell sempre s‟hi ha mantingut al marge, li sorprèn, i rebutja, la relació 

conflictiva entre “grupitos”: espanyols, gitanos, latinos, etc. El conflicte considera que 

es va amplificar al voltant de 3r d‟ESO. Ell, però, no va veure-s‟hi implicat, ja que ell no 

és “si eres de los que habla, de los que están ahí, de los que dicen por ahí, a veces te 

rebotan los problemas a ti mismo”. 

Al acabar l‟ESO, però, va tenir una mala ratxa, i va suspendre un parell de cops. Un 

cop va graduar-se de 4t d‟ESO tenia molt clar (tant ell com l‟institut) que volia fer un 

CFGM. Va començar un GM, i actualment està cursant el 2n del cicle. 

A més a més dels problemes estrictament acadèmics, també ha patit la discriminació a 

l‟escola. I és que, a pesar de sentir-se sempre recolzat per l‟equip docent, alguns 

companys (segons ell, “gitanos”) acusaven als sud-americans de robar la feina als 

altres. En aquestes situacions, però, pel Carlos, el millor és no fer res. 

El seu consell als estudiant de 4t d‟ESO és que continuïn estudiant (com ha fet ell), i 

que no es deixin enlluernar per feines de, p.ex., paleta, per 400€ al mes: si estudien 

una mica més, poden arribar als 1000€ fàcilment. 

Treballa des del 2008, ajudant el seu padrastre, en les seves instal·lacions; però ho fa 

només a temps parcial, segons la temporada, segons si necessita la seva ajuda, en 

alguns caps de setmana, etc., i cobra un sou variable que es mou al voltant dels 500 € 

mensuals. Està content amb la feina, perquè treballa en allò que li agrada i és el sector 

al qual es vol dedicar.  

La seva inserció laboral, doncs, està força encaminada, amb el seu padrastre i la seva 

família extensa, que el recolzen, fins i tot per a establir-se com a autònom: “Sí, 

depende de cómo termine el curso y todo esto, actualmente falta un año y algo, pero 

igual mis tíos son trabajan en construcción (bueno, en gas y todo eso), y me dijeron 

«nosotros te conseguimos todo, tú solamente estudia». O sea que yo creo que sí, lo 

más seguro es que autónomo. O en una empresa o autónomo”. 

És impensable tornar a Bolívia. Tota la seva família està aquí, els avis, la mare i el 

padrastre i, sobretot, la seva filla (fa poc, el Carlos va tenir una filla, fet que ha alterat la 

seva família, i les expectatives d‟inserció acadèmica i laboral, tant del Carlos com de la 

mare -la seva parella actual-). En el futur, vol estudiar un CFGM de fred i calent al 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2102 
 

Vilomara, si bé caldrà combinar-s‟ho amb la “seva dona” (algun any treballa un i 

estudia l‟altre; i el següent any a l‟inversa).  

- Carola María. Batxillerat lent: desorientació? 

El primer a arribar va ser el seu pare; un any i mig després arribava la seva mare; i, al 

cap de 3 anys d‟arribar el pare, la Diana arribava a l‟Hospitalet. El procés migratori va 

suposar canvis en les relacions familiars: “Bueno, un poco. Porque me alejé de mi 

padre. O sea, yo con mi padre, allí en Ecuador era…, éramos de arriba a abajo,  y 

ahora los dos casi no nos podemos ni ver. Tengo muchas discusiones con él. Es algo 

muy distinto. En cambio con mi madre, estoy más cerca. O sea, allá era distinto, allá 

era más con mi padre, y aquí es más con mi madre”. 

Després de que el seu pare i la seva mare s‟assentessin a L‟Hospitalet (ell treballant a 

“carpintería y aluminio”, i ella és cuidadora en una residència per a gent gran), ella va 

arribar, de l‟Equador, al 2003, amb 12 anys, i es va matricular a 1r d‟ESO. Era una 

alumna estudiosa (tot i que recalca que no “empollona”), i destaca la seva bona relació 

amb el professorat.  

Quan va arribar a l‟escola va tenir problemes. Diu que “me gustaba molestar”  i, també, 

que “muchas veces pues no, no, no me aceptaban, por ser la recién llegada, pues le 

novatada. Pues no me aceptan”. Tot i que ho desvincula del fet de ser equatoriana, ja 

que els que li feien les “novatades” eren espanyols que es duien força bé amb els 

altres latins. El català mai va ser un problema per a ella, va tenir la sort que la van 

ajudar: “Pero yo tenía la jefa de mi madre que me ayudaba con el catalán. Porque la 

mayoría son catalanes, pues me enseñaron a leer, me enseñaron un poco de catalán”. 

L‟escola catalana i equatoriana són força diferents (almenys la del Consejo Provincial 

de Pichincha, a Quito): fins i tot l‟equatorià és més difícil, perquè és més recte, més 

estricte. La relació amb el professorat també era diferent: “Es mucho más respeto. Más 

respeto que lo que uno tiene aquí. Porque allí al decirle al…, faltarle el respeto a un 

profe no puedes, digamos”, i això no li agrada, ja que l‟afecta negativament al seu 

propi comportament: “O sea, a mi no me gusta mucho eso. Porque yo también veo que 

yo aquí me he cambiado. Muchas veces también he faltado el respeto a los 

profesores. Y eso no debe ser así”. 

Al acabar l‟ESO, tot i que l‟institut li recomanava continuar en la formació reglada 

(sobretot batxillerat, però també un cicle), va decidir fer un curs per a convertir-se en 

hostessa de vol (curs que va fer amb dues amigues de l‟IES). 

El curs no va anar gaire bé: no estava homologat, i el títol, que era força car, no li va 

servir de gaire. En cert sentit, això fou conseqüència del desconeixement de les vies i 

del camp escolar: tant la poca utilitat del curs, com el preu d‟acadèmia privada. Així 

que va tornar a l‟institut, ara sí, a fer batxillerat. Després de superar el 1r, actualment 
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cursa a 2n; en el futur, vol anar a la universitat, o un CFGS. Dubta, però hi ha dues 

especialitats que l‟atrauen especialment: criminologia, i hostessa de vol (ara sí, en un 

títol homologat).  

A l‟escola, mai s‟ha sentit discriminada per part del professorat, però sí per part 

d‟alguns companys (molt pocs i, a més a més, al cap del temps, la cosa es va anar 

calmant). 

No ha treballat mai; només esporàdicament de cangur, els cap de setmana: ho va fer 

per a pagar el curs d‟hostessa de vol (que era d‟una acadèmia privada) i, així, pagar-

ho meitat i meitat amb els seus pares.  

El seus pares volen tornar, estan cansats de treballar tant. Ella no sap què fer, i la 

seva decisió dependrà de la seva situació en el moment donat: “depende de si tengo 

trabajo o de si estudio, o de si no estoy haciendo nada. Si estoy haciendo algo, me 

quedaría aquí”. De fet, la seva família espera que acabi els estudis per a tornar a 

Equador, però ella ja anticipa el conflicte “Pero yo ahí sé que tendré problemas con él 

porque yo no me quiero ir todavía. Entonces (…) Yo me quiero quedar aquí, conseguir 

un trabajo, y cuando consiga dinero, luego ya sí volver a mi país (…) pero ya no para 

quedarme, sino de visita”. Tot i que és conscient que a la seva mare “No le hace gracia 

(…) ¡No! [riu]. Porque él [el pare] quiere que estemos todos juntos”.  

A l‟Equador hi ha també 2 germanes: són més grans, i van quedar-se a l‟Equador quan 

ella va venir a l‟Hospitalet. La germana ja té un fill, i era ells qui la cuidava quan els 

seus pares ja havien vingut aquí. 

 Luisa. Grau superior a pesar del paternalisme del paradigma del dèficit. 

Va arribar el 2007 del Perú, amb 15 anys, a fer 3r d‟ESO. Els seu pare i la seva mare 

ja havien arribat prèviament: ell treballa la construcció i ella és xarcutera en una gran 

empresa de supermercats. 

A l‟Aula d‟acollida va estar-hi al voltant de 3 mesos: considera que massa pocs, però la 

van treure perquè, suposadament, ja sabia suficient per a incorporar-se a l‟aula 

ordinària. Està molesta pel paternalisme i cert menyspreu, encara que ben intencionat, 

des del qual es tracta els immigrants: “Hombre, yo me desubiqué un poco. Porque, por 

ejemplo, aquí, yo que sé, cuando tu llegas, piensan que no sabes. Y entonces te 

ponen a hacer sumas y restas. ¡Eso en 3º [de ESO]! Y entonces, claro, te ves tú como 

qué, como si tú no supieras nada. Y, porque claro, yo por ejemplo allá [en Perú], yo no 

hacía ni sumas ni restas, porque hacía, porque estaba haciendo, hice 2º, y había 

hecho los logaritmos. Cosa que aquí han hecho a mates, pero después (…) Y claro, 

ahora ya he perdido los conocimientos que yo tenía, de mates por ejemplo, porque no 

los he hecho aquí. Y claro, como que tú no practicas, pues se te olvida. Y claro, 

cuando llegas te ponen a hacer sumas y restas, y te quedas un poco cómo: «vale» 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2104 
 

[riu]. Y nada, pues, yo que sé: porque es como si, este, te tratan así como si no sabes, 

porque aquí sí que es verdad que, tal vez, haya alguien de educación un poco [pausa] 

bajo, pero no tanto como se piensan”. 

Ella creu que el nivell a Perú és superior, sobretot les matemàtiques. L‟Aula d‟acollida 

estava conjuntament amb molts altres alumnes sud i centre americans, però també un 

número important de marroquins; es pregunta què tenen a veure les problemàtiques 

de cada un d'aquells (sobretot les ). 

Una cosa que li molesta molt és la relació entre alumnat i professorat. Es queixa 

perquè aquí el professorat s‟ho pren tot a “cachondeo”, i això fa que ningú no els 

respecti. 

Alhora, considera que va tenir sort d‟arribar a 3r d‟ESO, i no a 4t, perquè així va poder 

tenir temps d‟assentar-se abans de la divisió per nivells de 4t, on ella anava amb els 

bons: 4t A. Més endavant, al apartat 11.3.4, relatiu a la divisió per nivells, reprendrem 

aquesta qüestió.  

A l‟ESO suspenia força, i no entenia gaire res. A pesar d‟això, des de l‟IES li van 

recomanar continuar estudiant batxillerat, i, a pesar de que ella es debatia entre 

batxillerat i cicles (que l‟atreia més), va decidir optant per batxillerat. La seva mare 

també insisita molt en que ella havia de fer batxillerat. 

Va fer el batxillerat humanístic, perquè inicialment volia anar a la universitat a fer 

disseny. Però quan va saber que es podia fer un CFGS de disseny, va decidir 

matricular-s‟hi un cop acabat el batxillerat. S‟imagina que en un futur proper treballarà 

en el món del disseny.  

No ha treballat mai. No vol compaginar-ho amb els estudis, que són la seva prioritat. 

Potser algun estiu comença a enviar currículums a tendes, per tenir una mica de 

diners per gastar en els seus capricis: roba, sortir, etc. 

Coneix remotament a persones que han estat en bandes. Però això era fa temps, a 4t 

d‟ESO. Ella sempre s‟hi ha mantingut al marge. No ha tingut cap experiència de 

discriminació del professorat. De l‟alumnat –i de gent de fora de l‟IES-, en canvi, 

només recorda els “comentaris típics”: sobre el color de la pell. I, tot i que no passa, 

res, “uno se debe sentir mal” quan li passen aquestes coses. És possible que existeixi 

la discriminació laboral (“por lo que se ve en la tele, o en las noticias”), tot i que ella ni 

el seu entorn més proper l‟hagin viscuda mai en primera persona. Però, què s‟hi pot 

fer? Poca cosa: “Sí, pero hombre, tampoco lo que vas a hacer es echarte para atrás. 

Cuando hay discriminación, pues yo qué sé, lo único que puedes hacer es, o sea, por 

cambiar se podría cambiar, pero yo, o sea, tú misma no puedes hacer nada. Lo que 

hace la gente es así, o sea”. No pots fer-hi res. 
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Ella es vol quedar a L‟Hospitalet: té tota la seva vida aquí; i és per això que els seus 

pares es quedaran, perquè saben que ella no marxarà.  

 Thomas: la via noble. Universitat com a arma compensatòria 

El Thomas va arribar amb 13 anys, a 2n d‟ESO. Primer va arribar el seu pare; i, 5 anys 

després, ho va fer ell amb la seva mare i germans. Tampoc va ser un canvi traumàtic; 

sí que ho va ser, però, per a la seva germana: “Yo creo que los primeros días es un 

poco raro, ¿no? Aparte yo tenía doce años nomás, no era muy experimentado 

tampoco. Por ejemplo a mi hermana le costó mucho: se encerraba en el cuarto, no 

salía, la costaba abrirse, ¿no? A mí, por ejemplo, no”. 

Al arribar, s‟imaginava que l‟escola catalana seria súper difícil: “Yo me imaginaba que 

el colegio iba a ser súper difícil y tal. [pausa] No sé, me lo imaginaba más como un 

colegio de [pausa] como de éstos que ves en la tele, ¿no? Qué [los alumnos] son muy 

listos y van súper con traje, ahí todos, así. Pero no, llegué aquí y me encontré con un 

personal que va ahí vestido muy raro, vestidas muy raras, que no estudian, que les 

gritan a los profesores. Eso me pareció un poco raro, ¿no?”. També li van sorprendre 

molt les relacions amb el professorat, mancades de respecte, i que podien arribar a 

l‟insult o a l‟agressió quasi física –llançar-los-hi coses-. Això deriva en una manca 

d‟autoritat preocupant, i de la qual sembla que el professorat hi col·labori gustosament 

(a l‟institut mai s‟expulsa ningú). La llibertat està bé, com a principi teòric, però no a la 

pràctica, ja que “El profesor da la mano pero el alumno te coge del brazo”, un excés de 

confiança. Això fa que molts sudamericans que abans eren bons estudiants, quan 

arribin a Catalunya es relaxin. Admet, però, que la seva lectura pot ser esbiaixada, ja 

que els seus orígens educatius equatorians es remunten a un estricte col·legi privat, el 

Sebastián de Buenalcázar. 

Això va contribuir a que el primer any que va cursar a l‟Hospitalet fos un any difícil. 

Però el que li va costar més va ser el català, el desconeixement del qual el 

desorientava profundament.  

Quan el Thomas va acabar 4t d‟ESO tenia claríssim que volia estudiar batxillerat. Veia 

cicles com un nivell més baix, i, sobretot, la seva meta sempre havia estat arribar a la 

universitat. Els seus pares també li recomanaven continuar batxillerat, i també, els 

seus tutors, basant-se en les seves notes: “los tutores se basan en las notas. Te dicen: 

«Tú tienes buenas notas, tienes capacidad de hacer bachillerato, pues haz el 

bachillerato». Ahora [riu], si tienes unas notas regulares o muy regulares, te dicen: «O 

quieres repetir 4º [de ESO] y vuelves a recuperar el tema, y te lo aprendes bien, para 

que en bachillerato tengas un nivel bueno, o haces los ciclos, que es más rápido y 

más…[pensa] no sé»”. 
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El seu objectiu és estudiar a la universitat, tot i que vol evitar les carreres 

excessivament teòriques (com, p.ex., informàtica). 

Té dos germans: una de més petita, que està fent l‟ESO al mateix institut que ell; i un 

de més gran, que està estudiant un CFGS. El germà que està cursant un CFGS, arrel 

de la seva experiència poc satisfactòria, va ser dels qui més li va recomanar que per 

res del món no fes un cicle, sinó que accedís a batxillerat). 

No treballa, ni li interessa fer-ho. De fet, fins fa poc creia que l‟edat mínima per 

treballar a l‟Estat espanyol eren els 18 anys, amb la majoria d‟edat.  

S‟ha mantingut al marge dels conflictes interètnics. Tot i que sí que ha tingut por en 

alguns moments: “Pues [pausa] a ver [riu]. Yo creo que sí [que me he sentido 

inseguro], porque aparte yo vivo ahí, al lado, justo a los Bloques [Florida], que es 

donde están concentrados los gitanos. Y yo creo que un poco de miedo sí que daba 

algunas veces. Pero [pausa] a ver, no sé. [pausa] A mí tampoco me importaba. Porque 

yo siempre he tenido la idea de que no me gusta la violencia entonces, si me vienen a 

molestar, y luego yo paso de ellos, y luego ellos siguen, me tendré que defender, 

también [pausa]. Pero no, que no, yo soy pacifista. Entonces no les daba importancia”.  

Creu, alhora, que existeix un racisme latent, que no s‟expressa obertament, sinó de 

forma subtil. Però no és quelcom que es pugi o s‟hagi de combatre políticament. El 

que cal fer és “Yo tengo la idea que si soy algo, si soy bueno en algo y lo puedo 

demostrar, ésa es mi arma. Yo tengo que ser bueno en alguna cosa. Y demostrarlo. Si 

no lo soy [bueno en algo], y me discriminan, yo lo tomaré cómo que es culpa mía, 

porque yo no soy bueno en eso, y él es mejor”. És a dir, aquesta arma pot ser el títol 

universitari. Si no té aquesta arma, però, “a trabajar a algún lugar en dónde sé que voy 

a trabajar por ejemplo de peón, o de reponedor, y donde sé que mi jefe es mejor, que 

mi jefe es español, se que mi jefe me va a discriminar, pero yo sé que no tengo nada, 

que yo he entrado ahí porque no he estudiado nada, sé que me va a discriminar. Y yo 

no me lo tengo que tomar, no a bien, pero tampoco a mal, tengo que estar neutral. No 

puedo alzarme para decirle que no me discrimine, porque yo sé que es mi culpa: no 

haber estudiado, no haber hecho algo bien, para poder ser mejor que él, que mes está 

discriminando. Ésa es mi idea”. És a dir, una estratègia de compensació, de caràcter 

més aviat individual, i segons com, passiva. 

Actualment, s‟està “armant”, tot preparant-se pel mercat laboral, i està estudiant una 

enginyeria a la UPC. Té bona combinació amb metro, i és el que sempre havia volgut 

fer. 

Els seus pares volen tornar a Equador, “Es que [pausa]. Si, porque mis padres tienen 

como cuarenta años y han pasado la mayor parte de su vida allá. Entonces allá tienen 

todo: sus padres, sus amigos, todo. Entonces ellos tienen la idea de ganar dinero aquí 
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y llevarlo allá, para poder vivir allá [pausa]. Es que no les gusta vivir aquí”. Però ell no 

hi vol tornar. En cas d‟haver de marxar de l‟Hospitalet, però, no voldria tornar a 

l‟Equador, sinó anar a d‟altres països, com els EUA (“el típico país de un 

latinamericano”, diu rient), però també a Alemanya o a Anglaterra. 

Conclusions 

L'objectiu d'aquests itineraris era quelcom més que presentar 7 històries individuals. 

Els objectius eren complementar l'aproximació quantitativa (esbossada a partir de les 

dades del Departament d'Ensenyament i de l'anàlisi de l'Etefil). Aquesta perspectiva 

complementària havia de permetre donar una visió longitudinal, biogràfica, i amb 

mecanismes explicatius (així com la seva indeterminació i variabilitat). I, alhora, donar 

compte tant dels itineraris més típics, com també d'aquells més excepcionals: 

La perspectiva biogràfica implica centrar l'atenció dels itineraris en el subjecte (les 

seves vivències i significats atribuïts als itineraris) i evitar, així, una perspectiva 

institucional-sistèmica (veure Maribel Garcia, Rafael Merino i Miguel Quesada 2006 i 

2007). P.ex., en relació al fracàs escolar, una perspectiva institucional centrada només 

en el dispositiu podria quedar-se tan sols en el percentatge de no graduació anual 

(dades sincròniques i d‟estoc). En canvi, una perspectiva de caràcter biogràfic ha 

d‟incorporar també el sentit subjectiu dels itineraris, també el del fracàs escolar. En les 

tipologies presentades, el cas del Jeffers podia ser un exemple d'èxit en l'itinerari 

formatiu-laboral des d'una perspectiva biogràfica però, en contraposició, de fracàs 

acadèmic -en tant que no graduació- des d'una perspectiva sistèmica-institucional. 

Aquesta perspectiva biogràfica té, també, un component longitudinal, que té en compte 

l'evolució personal al llarg del temps. A nivell metodològic, per limitacions del treball de 

camp, l'anàlisi longitudinal s'ha dut a terme a través de tècniques narratives de 

reconstrucció retrospectiva del passat (fonamentalment, les entrevistes semi-obertes); 

veure, al respecte, Quesada 2002. Aquest caràcter longitudinal i canviant en el temps 

és recomanable quan intentem entendre les trajectòries dels i les joves (veure, p.ex., 

Merino i Garcia, 2007) i, també, ens permeten observar les afectacions mútues entre 

diferents mecanismes explicatius al llarg del temps, p.ex.: entre èxit acadèmic i 

expectatives de continuïtat escolar (Merino, 2002); entre l'orientació acadèmica i la 

composició del grup d'iguals (Portes, Aparicio, Haller, Vickstrom, 2010); o entre les 

relacions inter-ètniques i l'auto-identificació ètnica (Fordham, 1996); etc. 

Alhora, l'ús de tipologies, com ja he avançat, permet també incorporar a l'anàlisi dels 

itineraris els mecanismes explicatius (i, alhora, fer-ho des d'una òptica no 

determinista). Tot i que per extensió no els he pogut desenvolupar, els mecanismes 

explicatius considerats més fonamentals han estat els següents (Termes, 2013): (a) 

els processos migratoris, ja sigui degut a elements familiars (reconfiguracions, 
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expectatives de mobilitat associades al proces), ja sigui degut a les diferències entre 

escoles d'origen i de destí (lingüístiques, de continguts, de relació alumnat-professorat 

i pedagògiques); (b) les orientacions i pressions dels grups d'iguals; (c) la percepció de 

la discriminació -escolar i laboral- i la resposta davant d'aquesta; i (d) la gestió del 

multiculturalisme de l'escola, ja siguin elements institucionals explícits -com la 

segregació interna i externa- o implícits -les expectatives del professorat. Aquesta 

bateria de mecanismes explicatius és congruent amb les realitzades per  Nusche 

(2006) o Rodríguez Izquierdo (2010), entre altres.  

Ara bé, aquests mecanismes no són deterministes: ni en la seva intensitat (alguns 

cops claus, d'altres a penes perceptibles) ni en el seu sentit (poden incidir de forma 

contraposada en els itineraris). Aquesta diversitat d'intensitat i sentit es fa 

especialment patent en les tipologies presentades. P.ex., el paper de la família i les 

expectatives familiarés especialment important en dos casos, però mentre que en un 

cas és sinònim de persistència (Carlos) en d'altres afavoreix l'allunyament de la 

institució escolar (Jennifer). El mecanisme de compensació ha estat l'estratègia 

utilitzada en el cas del Thomas, però no en la resta. La pressió del grup d'iguals pot 

conduir a conductes més acadèmiques (Luisa, Carola María i el propi Thomas), però 

també a anti-acadèmiques (el cas del Ronald, amb la seva participació en grups 

latinos). I, també, és molt evident en la discriminació: en la seva percepció, la seva 

afectació, i els agents que la provoquen (alumnat, professorat). Aquesta variabilitat en 

la intensitat i sentit dels elements explicatius és una forma de recalcar també l'agència 

individual i la indeterminació causal -o, almenys, el no mecanicisme-. 

Finalment, cal recalcar que les tipologies qualitatives només tenen sentit en un marc 

més ampli que les contexutalitzi, i que aquest ha de tenir un caràcter genèric. Les 

dades del Departament d'Ensenyament i l'explotació i anàlisi de les dades de l'Etefil 

són imprescindibles a l'hora de proposar unes tipologies. Aquesta contextualització ha 

de permetre copsar quins són els itineraris més habituals (i, p.ex., adonar-nos de les 

diferències en el fracàs escolar, taxa de graduació, o dinàmiques de matriculació en 

ensenyaments post-obligatoris acadèmics i professionals). Però, alhora, ha de servir 

també per posar èmfasi en els itineraris menys habituals, sobre els quals, tot i que 

puguin ser una minoria, són també prou amplis. Aquest segon punt ha de permetre, 

també, a un nivell acadèmic superar visions substancialistes (Martín Criado, 2012) i, a 

nivell polític, evitar certs estigmes i prejudicis envers els estrangers -i, sobretot, envers 

determinats col·lectius-. 
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Resum: 

En aquesta comunicació es presenten part dels resultats d'una investigació qualitativa 

realitzada a les ciutats de Nova York i  Barcelona durant l'any 2011. A partir de l‟estudi 

de cas de 14 famílies dominicanes (28 entrevistes) amb experiències de separació i 

retrobament entre mares i fills, sis d'elles a Barcelona ( 6 a mares i 6 a fills) i vuit a la 

ciutat de Nova York (8 a mares i 8 a fills), s'hi examina com les mares dominicanes 

que emigren sense els fills aconsegueixen mantenir el suport parental durant la 

separació. La recerca demostra com aquestes mares i els seus fills configuren espais 

transnacionals de socialització familiar i implicació parental. El que afavoreix l'èxit 

escolar al país emissor i facilita l'adaptació i el rendiment escolar dels menors després 

del reagrupament familiar.  

Així, s'abordaran les estratègies de socialització familiar que les mares desenvolupen 

des del transnacionalisme, les estratègies concretes d'implicació educativa i l'efecte en 

l'autoestima com a estudiant i l‟autorregulació de l‟estudi.. 

1. Introducció 

Les investigacions realitzades des de l'àmbit de la psicologia sobre la força explicativa 

que la família té sobre el rendiment acadèmic conclouen que les conductes 

d'implicació dels pares en el procés d'aprenentatge dels descendents tenen un major 

poder explicatiu que les característiques de la família en si mateixa (Patrikakou, 1996; 

Paulson, 1994, Gonález Pineda (et al) 2002). S'entén per implicació parental el grau 

d'interès, compromís i suport que els progenitors manifesten i desenvolupen sobre el 

procés d'aprenentatge dels seus fills i filles. Està demostrat que la implicació dels 

pares i mares exerceix un efecte positiu en la motivació acadèmica dels fills i en 

conseqüència en el rendiment escolar. 

No obstant, des de la sociologia s'ha confirmat que les conductes d'implicació dels 

pares poden estar igualment relacionades amb aspectes com els capitals culturals 

(Bourdieu, Passeron, 1977), les expectatives socials i educatives (Anyon, 1981) o els 

models de socialització familiar (Robles, 2009) i per tant amb determinades 

característiques familiars. En aquest sentit, les característiques sociofamiliars s'han 

convertit en una de les principals línies d'investigació sobre la (re) producció de 

desigualtats educatives. Dins de l'anomenat ambient o clima familiar es poden incloure 
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nombroses característiques, algunes d'elles relacionades amb la classe social 

(expectatives davant del destí social i professional, accés a recursos educatius, 

condicions de vida, nivell d'estudi dels pares, etc.) (Carabaña, 1993; Bourdieu, 

Passeron 1977)  ; altres amb la participació i implicació dels pares en l'educació dels 

seus fills i filles (Bronfenbrenner, 1989).Alguns dels principals elements d'implicació 

parental són l‟interès respecte dels treballs escolars dels fills, el grau de satisfacció o 

insatisfacció amb el nivell assolit pels descendents, el nivell i tipus d'ajuda que presten 

a l'hora de realitzar les tasques acadèmiques a la llar o les conductes de reforç per 

part dels progenitors respecte als èxits dels seus descendents. Sabem a partir de la 

investigació acumulada (González-Pineda, 1997, 2002, 2003; Zimmerman, 1992) que 

aquests factors incideixen significativament sobre el rendiment acadèmic dels fills de 

manera indirecta a través de la seva incidència sobre variables personals com són 

l'autoconcepte i autoestima com a estudiants, el patró típic d'atribució de la causalitat 

sobre els èxits i fracassos acadèmics particulars (p.ex. els resultats dels exàmens), 

així com la seva competència aptitudinal per als aprenentatges. 

En el cas dels nens i nenes de pares immigrants que han tingut experiències 

migratòries, hem de considerar que els contextos sociofamiliars i les relacions 

intrafamiliars es veuen afectats per la migració i per tant les formes en què els 

progenitors s'impliquen en l'educació dels seus fills i filles (Herrera i Carrillo, 2009; 

Pedone, 2008;Sorensen, 2004). Especialment quan han hagut experiències de 

separació entre pares i fills i posteriors reunificacions en les societats de destinació de 

l'emigració (Smith (et al), 2004; Carrasco, 2004 (a), (b);  Lurbe i Alcalde, 2007; Pávez, 

2007; Schapiro, 2002; Salazar, 2002; Suárez-Orozco,2003, Alcalde, 2010, 2011). Un 

fet particular que presenten els nens i nenes d'origen estranger que han estat 

reagrupats pels seus progenitors és el temps de separació i l'absència de les figures 

maternes i / o paternes al país d'origen durant el període en què s'han de fixar les 

pautes que poden garantir l'autoregulació dels estudis i conseqüentment la motivació 

cap a aquests. Tal com s'ha demostrat en diverses investigacions tant als EUA com a 

Espanya i Catalunya (Rosseau 2001; Schapiro 2002; Smith 2004; Suárez-Orozco 

2008, 2003, 1995; Lurbe, Alcalde, 2007, Alcalde, 2007, 2011, 2010; Pávez, 2007) amb 

freqüència els menors es separen dels progenitors a edats a les que comencen les 

seves experiències escolars quedant la implicació dels adults en l'estudi i la 

responsabilitat de la estimulació i el seguiment acadèmic en mans d'altres cuidadors 

membres de la família. De aquesta manera l'anàlisi de la implicació parental es torna 

més complex quan l'emmarquem en aquest context pel fet que l'emigració dels 

ascendents implica necessàriament a altres membres familiars en aquests processos i 

perquè es configuren espais transnacionals on es dona la implicació dels pares.  
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2.Hipòtesis de treball i objectius. 

Inicialment i en base a la literatura especialitzada, es va considerar que, pel que fa a la 

implicació educativa dels pares, existeixen una sèrie d'elements que aconsegueixen 

estimular els fills davant l'estudi: l'atenció, el suport i l'ajuda en les tasques escolars, 

l'interès pel treball escolar, l'expressió de satisfacció pels resultats, el reforç i 

recompensa dels èxits i el suport davant situacions adverses. Igualment es considerà  

rellevant la transmissió de pautes i hàbits de responsabilitat com elements que ajuden 

a l'autoregulació de l'estudi (Molero, 2003; Martínez González, 1995). Tant la motivació 

com l‟autoregulació influeixen positivament en el rendiment acadèmic dels fills i filles 

(González Pineda, 2002).  

Existeixen múltiples enfocaments, teories i perspectives sobre l'estudi de la motivació. 

No obstant això tots ells coincideixen en definir-la com "el conjunt de processos 

implicats en l'activació, direcció i persistència de la conducta (per exemple, Good i 

Brophy, 1983; Beltrán, 1993) . En l'àmbit educatiu la motivació es veu influenciada per 

les percepcions que el subjecte té de si mateix, de les tasques que realitzarà, de les 

actituds, interessos i expectatives i de com s'imagina i configura les seves pròpies 

metes. Aquestes variables, al seu torn estan influenciades pel propi context social i 

sociofamiliar: 

1.Percepciones i creences generals sobre la capacitat d'un per dur a terme una tasca 

(percepcions de competència, autoeficàcia, control, atribucions); 

2.Raon  o intencions per implicar-se en una tasca (metes, interès, valor, motivació 

intrínseca) 

3.Reacciones afectives davant una tasca (orgull, vergonya, culpa, ira). 

Per tant, en un inici es va partir de la hipòtesi que la implicació parental afecta 

positivament a la autopercepció, aquesta a la motivació i l‟autorregulació de l‟estudi i  

al seu torn al rendiment educatiu.  

En el cas de les famílies immigrants amb experiències de separació entre mares i fills 

es va considerar que aquesta circumstància debilitaria les formes d'implicació parental. 

Motiu pel qual un dels objectius plantejats a la recerca va ser indagar fins a quin punt 

aquestes dones aconseguien desenvolupar  estratègies d'implicació en l'estudi 

gestionades des de la transnacionalitat. 

En conseqüència, els objectius de recerca que s‟exposen en aquesta comunicació 

són: 

1.Analitzar les estratègies d‟implicació parental durant la separació entre mares i fills 

com a conseqüència de l‟emigració de les mares, tot observant si la implicació es veu 

debilitada per la separació.  
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2.Estudiar els efectes de la implicació parental en la distància en l‟autoestima i 

autopercepció com a estudiants i l‟ autorregulació del estudi, elements altament 

relacionats amb el rendiment educatiu.   

3. Mètode 

Aquesta investigació qualitativa basada en l'estudi de casos, va ser finançada per 

l'Institut d'Estudis Catalans i el Dominican Studies Institute de City University of New 

York. Es va dur a terme entre l'any 2011-2012, concentrant-se el treball de camp entre 

els mesos de juny-setembre de l‟any 2011. En una primera fase es van elaborar 12 

entrevistes a Barcelona (juny-agost), mentre que en un segon moment es van dur a 

terme 16 entrevistes a la ciutat de Nova York (setembre). 

Es van seleccionar persones residents al municipi Barcelona i la seva àrea 

metropolitana i a Nova York, fonamentalment Manhattan. L'elecció de les dues ciutats 

es va deure a la concentració d'aquest col · lectiu en aquestes localitats en ambdós 

països. 

Mostra 

S‟escollís el nucli familiar com unitat d'anàlisi considerant l'existència de llaços de 

parentiu (mare, fill / a). Seleccionem famílies immigrants dominicanes amb fills 

reagrupats entre els 14-18 anys a Espanya; majors de 18 anys amb experiències 

d'escolarització al país d'immigració entre els residents a Nova York.  

A cada família es van realitzar dues entrevistes, una a la mare i una altra a un dels 

seus fills / es. Es va triar entrevistar la mare pel fet que el flux dominicà està altament 

feminitzat i que són les mares dominicanes les que acostumen a ocupar-se de la cura i 

educació dels fills i filles. 
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QUADRE I. Característiques de les famílies i persones entrevistades. 

Lloc de 
residència 

Codi Pseudòni
m 
mare 

Nivell estudis 
finalitzats mare 

Pseudòni
m fill/a 

Sex
e 

Edat  Anys 
separac
ió mare 

Edat 
separació 

Cuidador Edat 
d’arri
bada 

Nivell d’estudis 
finalitzats

107
 

BCN FAM1BC
NH                                      

Angi            Batxillerat                                                                                                                Bebe         H 17 
3 9 

Tieta 12 3º ESO (continua 
cursant  4rt ESO) 

BCN FAM2BC
NH                                      

Rita            Primaris Luna         M 14 
4 4 

Avis,  
tiets. 

13 2º ESO (continua 
cursant  3er ESO) 

BCN FAM3BC
NH                                      

Flor                    Batxillerat                                                                                                             Johanna      M 17 

2 7 

Avis 9 1º Batxillerat 
(continua estudiant  
2on de Batxillerat) 

BCN FAM4BC
H                                       

Marbelys        Universitaris                                                                                                              Gael         H 17 

5 7 

Tiets 14 Batxillerat (continua 
cursant  Cicle de 
Grau Superior) 

BCN FAM5BC
NH                                      

Astrid          Secundaris Junior       H 17 

2 15 

Pare 16 4art ESO (ha de 
repetir curs) 

BCN FAM6BC
NH                                      

Sol             Batxillerat                                                                                                                 Jaquelin     M 15 
6 3 

Àvia 9 4ºart (continua 
estudiant Batxillerat) 

NY FAMI7NY
H                                      

Ramona          Universitaris                                                                                                              Alicia       M 28 
3 9 

Àvia 12 Universitaris. (BS) 

NY FAMI8NY
H                                      

Mónica          Secundaris Patricia     M 29 
7 2 

Àvia, tieta. 9 Universitaris. (BS)  

NY FAM9NY
H                                       

Lorenza         Secundaris J.Reyes      H 32 

1,5 9 

Cuidadora 
contractad
a 

11 Universitaris. (BS) 

  

                                                   
107

 Les entrevistes a Barcelona es van realitzar al mes de juny, un cop finalitzat el curs escolar. El rendiment escolar fa referència a la mitjana de les notes 
finals obtingudes durant  el curs 2010-2011. El nivell d'estudis assolit es refereix al moment en què es va realitzar l'entrevista. 
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Lloc de 
residència 

Codi Pseudòni
m 
mare 

Nivell estudis 
finalitzats mare 

Pseudòni
m fill/a 

Sex
e 

Edat  Anys 
separac
ió mare 

Edat 
separació 

Cuidador Edat 
d’arri
bada 

Nivell d’estudis 
finalitzats 

NY FAM10N
YH                                      

Marisa          Primaris                                                                                                                   China        M 35 
4 9 

Amiga de 
la mare 

14 Universitaris (BS 
+M)  

NY FAM11N
YH                                      

Marta           Batxillerat       Omar         H 19 
3 13 

Tieta. 16 12ºGrau (HS) 

NY FAM12N
YH                                      

Lidia           Batxillerat       Isaac        H 24 

2 7 

Cuidadora 
contractad
a 

9 Universitaris.  

NY FAM13N
YH                                      

Juana           Universitaris                                                                                                              Neli         H 20 
9 4 

Àvia 13 9º Grau (JS) 

NY FAM14N
YH                                      

Marina          Batxillerat                                                                                                                     Flor         M 39 
8      Nc 

Tiets. 16 Universitaris . 
(BS+M) 

Font: Elaboració pròpia.  
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Instruments de recollida de la informació. 

Com a tècnica de recollida de dades es va optar per la combinació de l'entrevista 

dirigida i l'aplicació simultània del qüestionari, donat el volum de variables i indicadors 

que incloïa l'estudi. Això va permetre sistematitzar la identificació d'indicadors 

relacionats amb accions i activitats concretes de la implicació parental, alhora que va 

permetre recollir el discurs que mares i fills tenien sobre els temes abordats. 

D'aquesta manera s‟elaboraren les entrevistes aplicant un guió-qüestionari, en què les 

entrevistadores plantejaren preguntes tancades amb diferents opcions de respostes i 

preguntes obertes a partir de les quals vam recollir els discursos sobre algunes de les 

nostres variables d'estudi. 

Procediment 

La recollida de dades a través del qüestionari amb preguntes tancades amb opcions 

de respostes va permetre un tractament de les freqüències en les respostes i la 

identificació ràpida i clara dels indicadors. L'anàlisi discursiu i qualitatiu possibilità  la 

contextualització i significació de la informació donada pels nostres entrevistats i 

entrevistades. 

4.La reorganització de la cura dels nens quan emigren les mares dominicanes. 

Les dones dominicanes que són mares i decideixen emigrar sense els seus fills, trien 

en general a altres dones del seu propi entorn familiar o d'amistat per delegar la cura 

dels seus petits. També als casos de les famílies dominicanes que es van analitzar 

prevalien les dones de la família com a encarregades de la cura dels nens (mare, 

germana, cunyada, amiga de la mare, cuidadora contractada). 

Per poder comprendre els efectes que a la llar pot exercir la partida de les mares 

dominicanes, és important considerar prèviament que la concepció que des dels EUA i 

Espanya es té de la família tradicional com a família nuclear, de classe mitjana, 

heterosexual, amb la parella unida pel matrimoni i convivint junta, és diferent de la 

família mitjana dominicana, entesa com a família de classe treballadora, parella unida 

no casada, vivint amb els fills i altres membres de la família (Hernández, 2002). Al seu 

torn, els experts reconeixen el valor comunitari donat a la família, on els llaços familiars 

s'entenen més enllà dels llaços consanguinis (Vargas, 1998). D'altra banda la 

comunitat, sobretot en entorns poc urbans, actua com un agent de socialització més. 

 (138)“Respuesta: si ellos era lo… ella [la hija] iba para allá, mis tíos fueron 

muy… fueron determinantes en eso. Yo tengo un tío que fue profesor y el 

siempre como que se ha preocupado porque estudiemos todos y naturalmente 

el siempre le daba vueltas. Él y mi mamá son lo hermano mayores y siempre, 

siempre el tuvo pendiente de ella, de su desarrollo  

Pregunta: …porque vivían uno al lado del otro, ¿si?  
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Respuesta: no exactamente al lado, pero mi familia vivía toda, en el mismo 

barrio, uno en una calle, el otro en la otra, el otro de este lado pero diferente 

casa pero se podía ir caminando, y no se cómo será en tu paí, pero en el mío, 

el barrio criaba.  (FAMI8NYH, Mónica, 47 años, madre, Nueva York) 

Aquest testimoni coincideix amb gran part dels recollits en les entrevistes, on es van 

reconèixer unes relacions familiars extenses en què si bé no es convivia sota el mateix 

sostre, les llars dels familiars es trobaven properes permetent l'intercanvi quotidià de 

recursos econòmics, materials i afectius. De vegades són aquests familiars que ja 

convivien amb els fills o mantenien relacions molt pròximes els que es queden a càrrec 

dels petits quan emigra la mare. El que aconsegueix esmorteir els efectes emocionals 

negatius en els nens derivats de la separació (Salazar Parreñas, 2002). En aquestes 

circumstàncies l'emigració de la progenitora no es tradueix en una desestructuració 

familiar, degut que es manté un entorn emocional sòlid per als més petits i 

s'aconsegueix així preservar el model educatiu. Aquesta constatació insisteix en la 

línia de certs estudis que reconeixent efectivament l'existència de determinats efectes 

negatius en l'estabilitat del nucli familiar quan emigren els progenitors, es mostren 

d'acord que això depèn de diversos factors (Hochschild, 2001,Suárez-Orozco, 2003); 

Alcalde, Lurbe (2007). Com indica Paiewonsky (2008) i tal com s‟ha pogut comprovar, 

després de l‟emigració de les mares les llars no es desestructuren sinó que es 

reestructuren. En el cas de les famílies dominicanes, moltes d'aquestes famílies ja 

estaven liderades per les mares. Després de la marxa de la mare l‟organització familiar 

es reconstrueix a partir és d'una altra dona: l'àvia, la germana, la cunyada, l‟amiga, 

seguint la mare exercint el seu paper afectiu i educador des de la distància.  

Aquestes reflexions poden ajudar-nos a entendre perquè en termes generals la 

valoració que fills i mares fan dels cuidadors durant el temps que van estar separats 

resulta altament positiva (12 dels joves entrevistats van reconèixer que les cures 

rebudes pels seus cuidadors van ser Molt bones o Bones). Els aspectes més ben 

valorats van ser els referents a les cures bàsiques (com són la higiene, el menjar, etc.) 

i la imposició i control de les normes i valors. 

En relació a l'alta valoració que les mares van fer sobre valors i normes transmesos 

per les persones encarregades de la cura dels fills durant la separació aquesta 

s'explica per la sintonia de valors amb els cuidadors, essencialment quan es tracta de 

familiars directes (pares, germanes, ties), el que garanteix una menor distorsió del 

model de socialització familiar. Els models de socialització familiar, es a dir, la 

transmissió i  adquisició de normes i valors, han resultat un element cabdal per poder 

comprendre les estratègies d‟implicació parental de les mares des de la distància. Així 
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como el seu efecte en l'adquisició d'estratègies i maneres d'autoregulació de la 

conducta que tan estretament estan relacionats amb el rendiment escolar. 

5.Les normes clares: models de socialització compartits entre mares i cuidadors.  

La família és un dels principals agents de socialització dels nens i per tant, el principal 

agent transmissor de normes, valors i models de comportament. La família constitueix 

el nexe entre l'individu i la societat. A través d'ella e ls nens interioritzen els elements 

bàsics de la cultura i desenvolupen les bases de la seva personalitat i confirmen les 

expectatives dels seus pares (Miller (et al), 1995). Els fills hi estan d'acord amb això a 

partir de l'obediència i / o de la interiorització de les normes (Rodríguez, 2007). 

Els estudis demostren que nivells elevats de control i exigència així com de sensibilitat 

s'associen a nivells d'alta responsabilitat social i per tant a alts nivells d'autoregulació, 

tant en nens com en nenes (Miller (et al),1995). 

El grau de control i sensibilitat són variables que permeten conèixer els models des 

socialització familiar.  Seguint les tipologies realitzades des de l'àmbit de la sociologia 

sobre els models de socialització familiar que relacionen la variable afectiva amb la 

variable control de la conducta (Kellerhals i Montadon (1991) , Musitu, García (2001); 

Martín et al (2000), Miller (1995)), es reconeixen els quatre models que es van utilitzar 

per analitzar a les 14 famílies dominicanes d‟aquest estudi:  

a) Model permissiu (Alt suport afectiu, Baix control social). 

b)   Model proteccionista o contractual (Alt control social, Alt suport afectiu): 

c) Model anòmic (Baix control social, Baix suport afectiu); 

d) Model autoritari (Alt Control social, Baix suport afectiu). 

En termes generals les famílies dominicanes tenen uns rols d'autoritat molt 

posicionats. El que es reflecteix en la transmissió del valor del respecte cap als adults, 

de la necessitat que escoltin els seus majors i als seus pares, de portar-se bé en 

definitiva (Calzada (et al)  2010; Abreu, 2010). Com ja es va indicar, són les dones de 

la família, les mares, les que tenen el paper primordial en el procés de socialització 

familiar. Autores com Mar García (2006) insisteixen que el model fami liar predominant 

en amplis sectors de les classes populars urbanes i en el medi rural dominicà reflecteix 

més l'herència afro-caribenya que la hispana, caracteritzant-se aquesta per la 

matrifocalidad, la informalitat i la inestabilitat de les relacions conjugals, així com una 

àmplia acceptació social de la poligínia. 

L'anàlisi de com les 14 famílies dominicanes entrevistades establien les normes i el 

control cap als seus fills posa de relleu que tant durant la separació com especialment 

després de la reagrupació predominava un alt grau de control i norma exercit en la 

seva majoria per les dones de les famílies (8 dels joves entrevistats van reconèixer 

que la imposició i control de la norma exercits per la mare durant la separació va ser 
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Alt, mentre que després del reagrupament 11 casos van reconèixer un Alt control 

sobre la norma). Pel que es dedueix que ni la separació ni la reunificació tenen per què 

afectar negativament a aquests aspectes de la socialització. En aquest sentit el 

manteniment del model durant la separació dels pares i la seva ‟acceptació per part del 

fills i filles facilita l‟establiment de les normes i el reconeixement dels rols d‟autoritat 

paterns desprès del regrupament familiar. Així, en els casos estudiants no es van 

reconèixer conflictes derivats de la re-negociació dels rols d‟autoritat dins la família 

desprès del reagrupament.  

Les principals normes establertes per les mares en la distància tenien a veure amb 

horaris i regles sobre barallar, mentir, altres, com també amb les tasques domèstiques. 

En relació a les variables relacionades amb l'afecte (Afecte, suport, rebuig, reprovació i 

pressió cap a l'assoliment), la valoració que els joves van realitzar sobre l'afecte tant 

dels cuidadors com de les mares va ser també elevada. El que demostra l'alt nivell de 

conformitat dels fills sobre la sobreprotecció exercida pels adults que es van quedar al 

seu càrrec. Igualment passa amb la percepció d'haver-se sentit recolzats i compresos. 

Es va apreciar que molt pocs dels entrevistats reconeixien el càstig, el rebuig i la 

reprovació per part dels seus cuidadors i mares. 

Gràfic 1.Valoració de les actituds d’afecte dels cuidadors durant la separació. 

Entrevistes fills108. Valors. 

 

Font: Elaboració pròpia  

                                                   
108

 Aquests valors s'aconsegueixen a partir de la suma dels valors atorgats a les  respostes,  
Totalment d'acord = 3; Bastant d'acord = 2; No gaire d'acord = 1; Gens d'acord = 0. 
Puntuacions màximes per cada indicador: Sobreprotecció = máx.6 punt; Comprensió i suport = 
màx. 9 punt; Càstig = max.9 punts; Rebuig = màx. 6 punts; Reprovació = máx.3 punts 
(Preguntes 1.11; 2.7) 
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L'estimació dels fills sobre el grau de norma i control juntament amb la valoració de 

l'afectivitat rebuda pels cuidadors i les mares ens dóna compte dels models i intensitat 

de la socialització durant la separació i després de la reunificació familiar. 

QUADRE II. Models de socialització familiar.  
Codi Models socialització 

cuidadors durant la separació  
Cuidador Models socialització 

 mare desprès reagrupació 

FAM1BCNH Contractual alt Tieta Contractual baix 

FAM2BCNH Permissiu Avis, tiets Contractual medi 

FAM3BCNH Permissiu Avis Anòmic 

FAM4BCH Autoritari baix Tiets Contractual mig- alt 

FAM5BCNH Permissiu Pare Contractual alt 

FAM6BCNH Permissiu Àvia Permissiu 

FAMI7NYH Permissiu Àvia Contractual medi 

FAMI8NYH Contractual alt Àvia, tieta Contractual alt 

FAM9NYH Contractual Cuidadora contractada Contractual mig-alt 

FAM10NYH Contractual alt Amiga de la mare Contractual alt 

FAM11NYH Contractual Tieta Permissiu 

FAM12NYH Autoritari Cuidadora contractada Contractual baix 

FAM13NYH Contractual alt Àvia Contractual alt 

FAM14NYH Autoritari Tiets Contractual baix 

Font: Elaboració pròpia 

 

En vista dels resultats es pot afirmar que en els casos analitzats predominaven entre 

els cuidadors els models de socialització permissius (5 casos) i els contractuals (6 

casos). Mentre que entre les famílies reagrupades prevalia de manera notable el 

model contractual (11 casos). 

Retornant de nou als cuidadors, és interessant observar que dels sis casos en què 

l'àvia estava implicada en la cura, quatre d'ells responien a models permissius. La 

interpretació d'aquestes dades pot realitzar-se considerant el marc de relació entre 

avis i néts. Si bé els pares segurament haurien rebut un model de socialització més 

autoritari per part dels seus progenitors, la relació amb els néts és certament diferent. 

Bé perquè es vulgui compensar l'afectivitat maternal, bé perquè ser avi implica 

relacions afectives i emocionals diferents a la paternitat. Aquest no ha estat un tema 

suficientment estudiat a aquesta recerca, si més no, el treball de Claudia Pedone 

(2008) analitza en profunditat el paper de les àvies com a cuidadores durant 

l'emigració de les mares. 

D'altra banda, quan els cuidadors són oncles o no familiars, entre els nostres casos 

apareixen amb més freqüència el model contractual i l'autoritari. En aquest sentit 

alguna de les mares va reconèixer que de vegades, la gran responsabilitat a la qual 

s'enfronten els cuidadors els portava a extremar el control i exigència amb els nens i 
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nenes que han quedat al seu càrrec. Així, contrastant l'indicador que dóna compte del 

grau de control que les famílies exercien sobre els fills i que es refereix  al control 

sobre "on és, què fa i qui són els seus amics", es comprova que en ambdós casos el 

control és elevat si bé es van advertir lleugerament més casos d'alt control quan el 

nens vivien amb els seus cuidadors (8 casos van donar com a resultats Molt alt en la 

valoració de control dels cuidadors, mentre que 6 van donar Molt alt en la valoració del 

control exercit per les mares). 

En la majoria dels casos estudiats durant l'absència de la mare els models de 

socialització eren proporcionats pels cuidadors i controlats per aquestes des de la 

distància, encara que trobem diferents maneres d'exercir el control i la transmissió de 

normes i valors : 

a) La mare és la que marca la pauta des de la distància dirigint el procés de 

socialització familiar. 

b) La mare supervisa les pautes i normes donades als cuidadors. 

c) La mare delega la imposició i control de la norma en els cuidadors en donar-se una 

continuïtat en el model de socialització. 

d) Es produeix una divisió d'activitats o temes sobre els quals exercir control. Com s'ha 

comprovat, en algunes ocasions diferents membres encarregats de la cura 

assumeixen tasques diferents. 

Aquestes estratègies de socialització passaven per un seguiment quotidià de la vida 

dels nens a través de la comunicació freqüent per telèfon, però també gràcies a la 

interiorització en els petits de l'autoritat materna. 

6.Implicació parental en els estudis durant la separació: coneixement d'èxits i 

resultats, objectius i metes. 

Els resultats del nostre treball de camp indiquen que un dels ‟aspectes on  les mares 

exerceixen major autoritat i grau de control durant la separació  és en l'experiència 

educativa dels seus fills i filles. Si observem la valoració que els fills van fer dels 

diferents aspectes de cura de les persones que es van quedar al seu càrrec, l'àmbit de 

l'escola va ser el que en major mesura es considerava que podia millorar.  
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Gràfic 2. Valoració dels cuidadors per part dels fills i filles. Respostes. 
Percentatges 

 

 

Font: Alcalde, 2012. 

Atesa la puntuació donada a la variable << Grau de participació de cuidadors i mares 

en el procés d'aprenentatge durant l'emigració de la mare >>, s'aprecia una valoració 

més alta en la implicació maternal (la mitjana en la valoració de les mares va ser  de 

21,7 punts, mentre que entre els cuidadors és de 18,2). 

 
Quadre III. Valoració de la implicació en l’ educació durant la separació. 

Entrevistes fills. Valors. 
Lloc de  residènncia Pseudónim Cuidadors Valoració als 

Cuidadors 
Valoració a 
La mare 

Barcelona Bebe         Tieta 24 24 

Barcelona Luna         Avis,tiets. 23 24 

Barcelona Johanna      Avis 21 19 

Barcelona Gael         Tiets 20 19 

Barcelona Junior       Pare 32 24 

Barcelona Jaquelin     Àvia 22 20 

Nova York Alicia       Àvia 15 20 

Nova York Patricia     Àvia, tieta 23 24 

Nova York J.Reyes      Cuidadora contractada Nc Nc 

Nova York China        Amiga de la mare 12 24 

Nova York Omar         Tieta 20 20 

Nova York Isaac        Cuidadora contractada      .   20 

 Nova York Neli         Àvia 7 24 

 Nova York Flor         Tiets 11 19 

    Moda 23 24 

    Mitjana 18,2 21,7 

Font: Elaboració pròpia 

 
De la mateixa manera, per a tots els indicadors d'implicació en els estudis, la 

freqüència en la resposta "Sempre" va ser superior quan aquesta es referia a les 

mares. Primordialment en relació al coneixement dels resultats acadèmics, en 

l'aportació dels recursos econòmics necessaris per a l'educació i sobre el coneixement 
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dels èxits acadèmics dels seus fills i filles. Igualment s'aprecia un alt nivell de motivació 

(motivar, lloar). 

 
Gràfic 3. Nivell i tipus de participació en els procés d’aprenentatge de les mares 

dominicanes durant la separació. Nombre de respostes. Entrevistes als fills i 

filles. 

 

Font: Alcalde, 2012 

 

Les investigacions demostren que el temps que els progenitors -i en aquest cas també 

els responsables de la seva cura- dediquen als seus fills i filles és una de les principals 

inversions que poden realitzar per al seu benestar present i en les seves oportunitats 

educatives i vitals futures. En aquest sentit, i tot i que l'emigració de la mare podria 

representar un afebliment del suport cap als fills, observem arran dels resultats de 

l‟estudi que es poden desenvolupar estratègies que evitin dèficits d'atenció i en el 

suport parental que al seu torn afecten desfavorablement el desenvolupament precoç 

de les aptituds i talents (Blau 1999, Blau i Currie 2004, Cunha (et al), 2005) i 

conseqüentment als rendiments acadèmics (Marí-Klose (et al), 2008). 

7.En què s’impliquen les mares dominicanes emigrades des de la distància? 

Alguns dels principals elements d'implicació parental que es vant tractar a la recerca 

van ser l'interès respecte dels treballs escolars dels fills, el grau de satisfacció o 

insatisfacció amb el nivell assolit pels descendents, el nivell i tipus d'ajuda que 

prestaven a l'hora de realitzar les tasques acadèmiques a la llar o les conductes de 

reforç per part dels progenitors respecte als èxits dels seus descendents.  Sabem a 

partir de la investigació acumulada (González-Pineda, 1997, 2002, 2003; Zimmerman, 

1992) que aquests factors incideixen significativament sobre el rendiment acadèmic 

dels fills de manera indirecta a través de la seva incidència sobre variables personals 
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dels menors com són l'autoconcepte i autoestima com a estudiants, el patró típic 

d'atribució de la causalitat sobre els èxits i fracassos acadèmics particulars (p.ex. els 

resultats dels exàmens), així com la seva competència aptitudinal per als 

aprenentatges. Per això aquesta implicació de les mares i cuidadors està àmpliament  

relacionada amb la motivació i estimulació que els fills generen cap als estudis. Sent 

aquests dos factors d'alta correlació amb el rendiment escolar. 

Estudiant les activitats d'implicació parental que generen una autopercepció com a 

estudiant positiva i una posterior motivació i estimulació cap a l'estudi, apreciem que 

durant la separació entre mares i fills es va reconèixer un alt coneixement dels èxits, 

avaluació i rutines així com la lloança dels èxits. La percepció d'aquesta motivació per 

part dels fills i filles és més gran que la reconeguda per les pròpies mares. 

Gràfic 4. Nivell i tipus de participació de les mares dominicanes durant la 

separació. Nombre de respostes. Entrevistes fills.  

 

Font: Alcalde, 2012 

El coneixement dels èxits fa referència tant a aquells relacionats amb l'escola com als 

caràcter esportiu, artístic, etc. Mentre que els resultats acadèmics es refereixen a 

l'avaluació de les matèries cursades. Tots dos indicadors presenten valors  alts en el 

nivell de participació de les mares en el procés d'aprenentatge dels fills durant els anys 

en què aquests van estar separats. 

Si bé pràcticament la totalitat de famílies entrevistades reconeixen un alt nivell de 

coneixement dels resultats i èxits acadèmics, s'han trobat diferències quant a la 

intensitat i estratègies per obtenir aquesta informació. 

Gran part de les famílies van reconèixer el contacte freqüent amb els fills i els seus 

cuidadors a través de les trucades telefòniques. La assiduïtat d'aquests contactes 

anava des de les trucades diàries, a les espaiades al llarg de la setmana. D'altra banda 
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la informació sobre els èxits era obtinguda preguntant al  familiar o persona a càrrec o 

bé preguntant directament als petits.  

En alguns casos les mares també realitzaven el seguiment escolar i dels resultats 

acadèmics a través del contacte amb el professorat del centre 

52.”(…)de hecho en el colegio que estaba trabajaba de profesora una tía mia y 

yo llamaba y me informaba de todo. Mi tío es el subdirector del colegio o sea, 

que estaba informada por todos lados (risas)” (FAM6BCNH , Sol,34 años, 

madre, Barcelona) 

En altres, el coneixement dels materials, assignatures, activitats ... era molt alt, com 

pot apreciar-se en el cas de Marbelys. 

(26) Los profesores allí eran muy afectuosos, muy involucrados…Yo llamaba a 

la escuela, hablaba con los profesores, claro, como yo había estudiado 

educación pues…decía que me enviaran las notas por fax, cada trimestre 

hablaba con el profesor, hablaba con la directora, fui allí a ver la escuela en un 

día de puertas abiertas…el director, el patio, los amigos… No era una escuela 

pública, pero estaba muy bien calidad precio. Y del seguimiento pues mi 

cuñada estaba al 100% con la niña, con las tablas que le costaban mucho. Ella 

me decía si había que comprar caligrafía porque tenía mala letra, que no se 

entendía, bueno es una lucha que todavía tengo con ella y va a 1º de 

bachillerato. Si que mi cuñada luchó y ahora estoy yo luchando.” 

 

(63)”-¿Y conocías su rutina, la relación con los profesores, el material que 

necesitaba…?” 

-Conocía los libros siempre. Tenía la lista de los libros porque me la enviaban 

por fax. Conocía los libros, las editoriales, todo. Siempre me explicaba lo que 

hacía, yo le daba ideas para una presentación por ejemplo. Era como una 

profesora pero a larga distancia. Que se ayudaran también entre los hermanos, 

que él ayudara a la niña, la corrigiera…Yo estaba aquí pero estaba al tanto de 

todo. (FAM4BCH, Marbelys, 42 años, madre, Barcelona.)   

Hem de considerar que molt probablement el nivell de formació de les mares i la 

relació amb l'escola estiguin relacionats. Els capitals culturals alts –com en el cas de 

Marbelys (FAM4BCH) aporten un major coneixement del sistema educatiu i una major 

proximitat entre codis culturals i lingüístics de l'escola i la família. Sovint, la distància 

entre aquests capitals i la cultura escolar representen un barrera simbòlica per a la 

participació de les famílies amb baixa formació. 

En altres ocasions, les visites ocasionals a República Dominicana, permeten a les 

mares entrevistar-se amb el professorat. Aquestes visites són molt més freqüents des 
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de Nova York que des d'Espanya per la proximitat geogràfica. D'altra banda, el grau de 

satisfacció que les mares van manifestar tant sobre la implicació que els cuidadors van 

dur a terme en els estudis dels seus fills, com la complaença sobre el 

desenvolupament escolar dels fills va ser alta. Aquests indicadors van ser mesurats a 

partir del compliment dels objectius i metes que cada mare fixa per als seus fills i que 

poden anar des de "estudiar" a "treure bones notes". 

 

Gràfic 5. Satisfacció sobre la implicació educativa dels cuidadors i el grau de 

satisfacció manifestat per les mares sobre el desenvolupament escolar dels fills 
durant la separació. Nombre de respostes. Entrevistes mares. 

 

Font: Alcalde 2012.  

 

8.Els efectes de la implicació en la distància en l’autoestima i autoconcepte com 

a estudiant.   

Per valorar l'autoestima que els joves entrevistats tenien sobre si mateixos com a 

estudiants durant la separació dels pares se'ls va preguntar sobre la seva valoració de 

l'experiència escolar i de la seva autovaloració com a estudiants. La valoració de 

l'experiència i desenvolupament escolar entre els fills i filles va ser molt alta, major fins 

i tot que les que van fer les mares.  
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Gràfic 4. Valoració  de l’experiència i desenvolupament escolar durant la 
separació. Nombre de respostes. Entrevistes a mares i a fill.  

 

Font: Alcalde, 2012 

Quant a la seva autopercepció com a estudiant, també aquesta va ser 

considerablement elevada. Set dels entrevistats es van reconèixer com “Bons 

estudiants”, tres com “Molt bons estudiants” i quatre com “Estudiants a millorar”.Això 

ens indica l‟autoestima que de si mateixos tenien el nostres entrevistats que no els 

resultats acadèmics . 

Si més no, aquests resultats es poden contrastar amb el treball de Abreu (2010) 

realitzat a República Dominicana amb nens i nenes els pares estaven emigrats. En el 

seu treball, de 265 nens i nenes entrevistats, el 37,7% van declarar tenir molt bones 

notes i un 29,4% notes bones. De manera que el 67,1%, tot i tenir com a mínim a un 

dels seus pares migrats, va declarar anar bé a l'escola. Només un 5,3% va reconèixer 

no tenir bones notes.  

Si observem ara els casos dels i les joves dominicans analitzats, apreciem com les 

mares realitzen una important tasca de motivació cap a l'estudi que s'inicia durant el 

temps de separació dels fills.Els resultats de les nostres entrevistes mostren un alt 

nivell de reconeixement de fills i mares sobre la motivació que van exercir o van sentir 

cap a l'estudi durant la separació i la posterior reunificació. Reflexionant de quina 

manera les mares dominicanes han aconseguit motivar els seus fills cap a l'estudi el 

primer que cal destacar que aquest és un objectiu clar que les mares mantenen al llarg 

del període de separació i que els fills entrevistats reconeixen àmpliament.  

Es pot afirmar  que entre els nostres entrevistats les percepcions de competència eren 

altament valorades, considerant que tots ells creien -els que encara estaven estudiant 

a Barcelona i els que ja havien acabat els estudis universitaris a Nova York- que 

acabarien els seus estudis. Mentre que més de la meitat estaven segurs que ho faria 

amb bona nota. 
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Tenint en compte també les expectatives educatives, la majoria dels entrevistats (10 

casos) estarien per sobre del valor mitjà (13,1). El que indica  una mitjana de 

valoracions altes. 

Observant les expectatives professionals dels estudiants a Barcelona -tots ells en 

l'educació secundària a diferència dels casos novaiorquesos que ja havien acabat en 

la seva majoria els estudis universitaris- es corroboren altes expectatives laborals i per 

tant educatives. En cap cas, es platejaven el futur com treballadors i treballadores 

sense qualificar , Considerant la Formació Professional com una opció altament viable 

a Espanya. 

L‟element clau en la valoració com a estudiants radica en el grau d‟esforç que hi posen 

en els estudis, més que en els propi rendiment escolar.  Per aquest motiu, l‟atribució 

dels resultats acadèmics en gairebé tots el casos analitzat –amb l‟excepció del cas de 

Isaac que va reconèixer els obstacles del sistema educatiu americà- , es fa a l‟esforç 

personal  

9.Els efectes de la implicación parental i els models de socialització familiar en la 

distància en l’autorregulació per l’estudi.  

Com a Esforç és considera la dedicació d'hores a l'estudi o tasques, portar el treball 

escolar al dia, aprovar i treure bones notes. Tot allò formava part de les normes 

imposades a casa i de les responsabilitats que havien d'assumir els petits a la llar. 

En aquest sentit, es pot comprovar en el Gràfic 5 com l'autoregulació entre els nostres 

entrevistats acostumava a ser alta, principalment en la realització de les tasques 

acadèmiques i en la concentració en els objectius acadèmics (estudiar, aprovar). 

Gràfic 5. Autorregulació  de l’estudi. Entrevista als fill. Nombre de respostes. 

 

Font: Alcalde, 2012.  

En vista dels nostres resultats podem concloure que entre la major part dels nostres 

entrevistats hi havia un alt grau de regulació de l'estudi. D'aquesta manera, la nostra 
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mostra, definida essencialment per joves amb bones trajectòries escolars, es 

caracteritza pel predomini de models de socialització contractuals i per un elevat grau 

d'autoregulació de l'estudi. 

Si detallem  l'anàlisi sobre les activitats d'autoregulació s'aprecia que els rendiments 

entre 7,9 i el 10 coincideixen que “sempre es concentren en els seus objectius”, tot i 

que hi ha variabilitat en altres aspectes de l'autoregulació. Aquells i aquelles  que 

estan entre el 7 i el 7,5 concorden en la “finalització de tasques en la data de 

lliurament”. Aquells que es troben entre el 6 i el 6,5 tenen també un alt grau 

d'autoregulació, pel que podem deduir que existien altres factors que estaven  incidint 

en l'obtenció dels resultats. 

Quadre IV. Autorregulació  de l’estudi, rendiment educatiu i models de 
socialització familiar.  

Lloc 
residència Codi Pseudónim Rendiment 

Grau 
auto- 

regulaci
ó
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MSF desprès 
reagrupament 

MSF 
cuidadors 

NY 
FAMI7NY
H                                      Alicia       9 14 Contractual medi 

Permissiu 

NYk 
FAMI8NY
H                                      Patricia     9 8 Contractual alt 

Contractual 
alt 

NY 
FAM14NY
H                                      Flor         9 15 Contractual baix 

Autoritari 

NY 
FAM11NY
H                                      Omar         7,9 11 Permissiu 

Contractual 

NY FAM9NYH                                       J.Reyes      7,5 7 
Contractual medi-
alt 

Contractual 

BCN FAM4BCH                                       Gael         7,2 13 
Contractual medio- 
alt 

Autoritari 
baix 

NY 
FAM12NY
H                                      Isaac        

7,1 
(estimat) 15 Contractual baix 

Autoritari 

NY 
FAM10NY
H                                      China        7 11 Contractual alt 

Contractual 
alt 

BCN 
FAM1BCN
H                                      Bebe         6,5 15 Contractual baix 

Contractual 
alt 

BCN 
FAM2BCN
H                                      Luna         6 15 Contractual medi 

Permissiu 

BCN 
FAM3BCN
H                                      Johanna      6 11 Anòmic 

Permissiu 

BCN 
FAM6BCN
H                                      Jaquelin     6 8 Permissiu 

Permissiu 

NY 
FAM13NY
H                                      Neli         6 15 Contractual alt 

Contractual 
alto 

BCN 
FAM5BCN
H                                      Junior       4 5 Contractual alt 

Permissiu 

Font: Elaboració pròpia. 

Aquestes constatacions són importants si considerem que l'estimulació per l'estudi 

comença amb freqüència amb l'ensenyament d'unes pautes, hàbits i responsabilitats 

marcades per uns horaris que contribueixen a fomentar en els nens i nenes habilitats 
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d'autoregulació. Ja es va provar com el grau de control sobre horaris i normes a la llar 

era molt alt abans i després del reagrupament familiar. 

8.Conclusions: 

S'ha comprovat que la distància física produïda per l'emigració de la mare no té perquè 

veure‟s  traduïda en una absència d'implicació parental ni en la socialització i educació 

dels fills com tampoc en l'experiència escolar.  L'enfocament transnacional ens permet 

aproximar-nos a aquesta realitat . Per transnacionalisme entenem "el procés pel qual 

(els i les) migrants formen i mantenen relacions socials diverses que connecten les 

seves societats d'origen i domicili. Anomenem aquests processos transnacionals per 

emfatitzar que avui dia molts migrants construeixen camps socials que creuen 

fronteres geogràfiques, culturals i polítiques "(Basch et all. 1994). Com també 

construeixen camps familiars. Els contactes socials poden complir diverses funcions: 

participació política, fluxos de representació, organització i ciutadania, formació 

d'identitats, residència i viatges, fluxos de diners i béns, operacions empresarials, 

fluxos d'informació, remeses socials de formes culturals de comportament "(Riaño i 

Richter, 2008). Els contactes familiars entre mares i fills donen lloc a l'intercanvi 

d'afectes i també al de normes i per tant a models de socialització familiar, generant-se 

el que es pot denominar espai social familiar transnacional. La globalització i 

desenvolupament recents de l'economia mundial i les societats dels països capitalistes 

desenvolupats ens han fet testimonis de situacions com la "maternitat transnacional" 

(Solé, C. i Parella, S. 2005; Pedone, gil Araujo (2008)) o les "famílies transnacionals" 

que no haguessin estat possible si no fos pel recent desenvolupament digital i satèl · lit 

en les telecomunicacions i les facilitats d'accés a aquestes noves tecnologies. Com 

assenyala Paiewonski, les mares que emigren no abandonen la seva comesa 

d'educadores, sinó que ho fan en un espai transnacional. 

En els casos estudiats hem vist com predominaven models de socialització familiar 

contractuals un cop els fills es reuneixen amb la mare i continuen la convivència al 

país de destinació de l'emigració. Mentre que en nombrosos casos, durant la 

separació o bé es mantenia aquest model o bé predominava un model de socialització 

basat en la sobreprotecció. És el que podria designar com a model de socialització 

familiar proteccionista o contractual (alt control, alt suport afectiu). En termes generals 

es tracta d'un model proporcionat pels cuidadors i controlat o dirigit per les mares des 

de la distància. El que varia d'uns casos a uns altres és el grau de control o 

monitorització de la mare i les estratègies d'implicació. 

D'altra banda, els models de socialització familiar identificats en gran part de les 

famílies participants revelen la seva relació amb les formes d'implicació parental en els 

estudis dels fills i filles. Un alt control de les normes junt amb un elevat suport 
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emocional sembla exercir un efecte positiu en l'autoregulació i autopercepció dels fills, 

factors que s'ha demostrat en diversos estudis que correlacionen positivament amb el 

rendiment escolar. 

En aquesta investigació hem verificat que les mares immigrants dominicanes 

consultades -la majoria d'elles amb baixos nivells d'estudis i baixos ingressos familiars-

aconsegueixen implicar-se en la distància en l'educació dels seus fills i filles a través 

d'accions i actituds que afecten positivament a l‟autoestima. El que al seu torn afecta la 

motivació. Aquest es un segon element clau per entendre l‟èxit educatiu dels i de les 

joves estudiats que es va abordar en aquesta recerca.  Fet  que per raons d‟espai no 

es podrà abordar en aquesta comunicació. Si més no, es pot avançar  que la motivació 

en els casos analitzats està orientada elementalment a la consecució de metes de 

rendiment molt més que a les metes d‟aprenentatge. En aquests casos, la meta 

acadèmica es reconeix a la realització d'estudis superiors que al seu torn possibilita 

l'assoliment d'una meta social familiar: la millora de les condicions de vida de la 

segona generació. Per aconseguir aquestes metes les famílies i mares dominicanes 

insisteixen en una qüestió: l'esforç. Tal i com s‟ha comprovat, gran part dels nostres 

entrevistats consideraven que l'èxit o fracàs educatiu i social depenia únicament del 

grau de voluntat i sacrifici que un estigui disposat a fer. Des d'aquest punt de vista, 

pels nostres entrevistats no hi ha més obstacles educatius i de mobilitat social que els 

que s'imposa un mateix. L'esforç personal que l'emigració ha representat per a les 

mares es veu recompensat a través de l'esforç que els fills i filles realitzen per obtenir 

un bon rendiment acadèmic que permeti materialitzar l'objectiu principal de l'emigració: 

la millora social intergeneracional. 
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RESUMEN 

Tomando como marco referencial los proyectos migratorios emprendidos por mujeres 

latinoamericanas y considerando la complejidad que comportan las mismas, este 

artículo analiza la reconstrucción de la identidad en destino en torno a las migraciones 

de género. Esta transformación no llega sola porque sí, se deben encontrar y escoger 

los caminos, pasar por determinadas fases, entrar en crisis y conflictos hasta encontrar 

una resolución donde la nueva identidad marcará una disposición o predisposición 

hacia el lugar que se escogió como destino. Para la realización de este análisis 

consideramos en primer lugar el capital humano, social y cultural que acompaña a los 

inmigrantes ya que estos factores determinan pautas de comportamiento así como la 

capacidad de respuesta ante los conflictos que se puedan presentar durante el curso 

migratorio. En segundo lugar consideramos la situación administrativa para entrar y 

permanecer en el país debido a que ésta se presenta como un factor relevante ante 

situaciones críticas donde la solución debe ser inminente, conllevando en muchos 

casos cuando no se presenta la solución inmediata a cambios de rol e identidad.  

Esta investigación se realizó bajo la técnica cualitativa de ocho entrevistas en 

profundidad y diez historias de vida. El trabajo empírico nos sugiere la transformación 

de la identidad en este grupo de mujeres latinoamericanas, donde se identifican 

claramente diferencias entre ellas, dependiendo de su desarrollo personal basado en 

sus experiencias familiares y laborales en origen; así como también los logros 

alcanzados de acuerdo al desarrollo y manejo que hacen de su capital humano y 

social vinculado también a la necesidad de reconocimiento social bajo su nueva 

identidad en destino. 

PALABRAS CLAVE: Identidad, Migración, Género, Transformación 

ABSTRACT 

Taking the migratory projects undertaken by Latin-American women as a referential 

frame and considering the complexity that they involve, this article analyses the 

reconstruction of identity in destination concerning the migrations of gender. This 

transformation does not come alone because yes; they must find and choose the ways 

to go through certain phases, to enter crisis and conflicts until find a resolution where 

the new identity will mark a disposition or predisposition towards the place that was 

chosen as the destination. For the accomplishment of this analysis first we consider the 

human, social and cultural capital that accompanies the immigrants since these factors 
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determine guidelines for behaviour as well as the response capacity before the 

conflicts that could be presented during the migratory course. Secondly we consider 

the administrative situation for entering and remaining in the country because this one 

appears as a relevant factor before critical situations where the solution should be 

imminent, thus in many cases implying when the immediate solution is not presented to 

give role and identity in return. 

This investigation was realized under the qualitative technique of eight interviews with 

profundity and ten life histories. The empirical work suggests to us the transformation 

of the identity in Latin-American women group, where depending on their personal 

development based on their original family and labour experiences, differences are 

identified clearly between them; as well as the achievements made by the development 

and management they get from their human and social capital which is also linked also 

to the need of social recognition under their new identity in destination. 

KEYWORDS:  Identity, Migration, Gender, Transformation 

1. INTRODUCCIÓN, OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

Las migraciones que realizan las personas se caracterizan por cambios personales 

que alteran y acarrean desajustes emocionales ocasionando miedo, estrés y gran 

vulnerabilidad emocional; si consideramos a la mujer como protagonista o como 

iniciadora de estos procesos (Colectivo IOE, 2001, 61-66), (Parella, 2003, 146-157), 

(Orozco, Paienwonsky y García, 2008, 34-37), (Pajares, 2010, 67-68); se ha de 

resaltar que es precisamente en su identidad femenina y en la configuración de la 

misma en la que recaerá la responsabilidad de desarrollar destrezas que la 

identifiquen con la nueva sociedad.  

La trayectoria vital de las mujeres que llevan a cabo proyectos migratorios es la misma 

durante toda su vida, más no sus etapas si consideramos que la identidad humana no 

es algo fijo ni inmóvil, sino que la misma se ha construido y ha evolucionando a través 

del tiempo moldeada por las diferentes circunstancias y/o episodios de la vida. Es así 

que las expectativas, las experiencias personales, los recuerdos de la infancia, de la 

adolescencia, de la familia, de la patria y de las estructuras lingüísticas culturales 

conforman un conjunto de fibras que tejen una identidad particular y especial en cada 

persona. 

El binomio migración e identidad visto desde una perspectiva psicológica, 

antropológica y sociológica desde el lugar de origen y destino abre las puertas a una 

inquietud analítica desde las ciencias sociales en el estudio de las migraciones y 

desde una perspectiva de género; es así que destacamos tres puntos: 

1) El objetivo principal de nuestro estudio, se centra en el análisis de la reconstrucción 

de la identidad. Las identidades de proyecto los actores sociales (en nuestro caso las 
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mujeres inmigrantes) buscan aprobación, aceptación y reconocimiento en las 

sociedades de destino, basándose en los materiales culturales de que disponen, 

construyen una nueva identidad que redefine su posición en la nueva sociedad y, al 

hacerlo, buscan la transformación de toda la estructura social. (Castells, 2002, 29-30). 

Nos basamos en los trabajos de Labrador Fernández (2001) el cual propone una 

trayectoria de identidad que la dibuja por caminos con bifurcaciones, cruces, y por 

tanto crisis. Y es precisamente Erikson (1994) quien nos va a ayudar a identificar las 

etapas de las crisis de identidad.  Igualmente nos basamos en los trabajos de Gil 

Calvo (2001) el cual nos indica cómo construimos nuestra propia biografía a través de 

las diferentes etapas de la vida. 

Zygmunt Bauman (2000) nos permite tener aún más claro el porqué de esta 

transformación, éste habla de una identidad flotante que produce un doble vínculo.  En 

el caso de las mujeres inmigrantes, indiscutiblemente ellas tienen que salir a flote. 

2) Considerando estudios empíricos que identifican las actividades laborales que 

realizan las mujeres inmigrantes y especialmente las mujeres latinoamericanas, este 

estudio nos refleja que la identidad migrante femenina se tiene que adaptar tanto a las 

necesidades personales, laborales así como a las sociales. 

3) Esta investigación como concepto de reflexión basado en las migraciones 

femeninas de origen latinoamericano hace uso de la metodología cualitativa como 

instrumento estratégico necesario en la construcción y conceptualización teórica. 

Esta investigación se realizó en el año 2012 en la ciudad de Lleida en el marco de la 

crisis económica, la cual es importante mencionar aunque no la incluyamos como 

variable en este estudio, pero es importante señalar por cuanto algunas de nuestras 

entrevistadas llegaron a la ciudad varios años antes de esta crisis, así que lograron 

encontrar en la nueva sociedad un espacio que les permitió desarrollarse económica y 

socialmente; en cambio otras de las entrevistadas llegaron justo al comienzo de la 

crisis; debido a que mencionamos su desarrollo laboral en destino y cómo pudo incidir 

éste en la alteración de su identidad, nos parece oportuno mencionar este factor. 

Para nuestro análisis nos planteamos dos hipótesis: 

1. Las crisis y los conflictos emocionales vinculados a una decisión migratoria y la 

adaptación a los nuevos esquemas que proporcionan sentido de la realidad personal, 

laboral y social en la nueva cultura, se traduce en una transformación y reconstrucción 

de la identidad de la persona en el lugar de destino. 

2. Esta transformación y reconstrucción de la identidad de las mujeres 

inmigrantes está estrechamente vinculada con la necesidad de reconocimiento familiar 

y social tanto en las comunidades de origen así como en las sociedades de destino. 
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2. METODOLOGÍA 

Esta investigación se identifica de carácter cualitativo donde se asocian los hechos 

sociales externos y los discursos. (Alonso, 1998, 37). Además ayuda a comprender la 

complejidad de la conducta humana en términos de significados. (Ezzy, 2002, 29).   

“Son cualitativos los datos de los discursos, lo que tiene relevancia para el significado, 

las representaciones, las construcciones simbólicas, y todo lo relativo al lenguaje y al 

sentido que éste vehicula”; y en palabras de Alonso, la investigación cualitativa “se 

instala de este modo en el lenguaje, pero no sólo en su dimensión indicativa, sino en 

su función creativa de irradiación de sentido” (Alonso, 1998: 29); es decir, la dimensión 

cualitativa de la realidad social reside en los discursos producidos por los sujetos 

sociales. (Ibáñez; García Ferrando; Alvira, 2010, 46) 

Los instrumentos metodológicos de investigación que se aplicaron fueron la entrevista 

en profundidad y las historias de vida. En cuanto a las historia de vida en este sentido 

(Bergua Amores, 2011, 162) nos señala: La historia de vida consiste en obtener 

información a partir de personajes ejemplares o representativos según los objetivos de 

la investigación para ver cómo han interiorizado ciertos acontecimientos, experiencias 

o el contexto en el que se desenvuelven y lo han hecho formar parte de su 

personalidad. El objetivo, cuando se utiliza esta técnica, es investigar ciertos procesos 

sociales y la transformación de la sociedad. De modo que los datos biográficos 

obtenidos interesan en tanto que muestran la influencia de un contexto social en un 

individuo. Por lo tanto, es necesario saber pasar en los análisis de los datos 

personales obtenidos a lo colectivo.  

Debido al enfoque científico que nos ofrecen los expertos, utilizamos para esta 

investigación la metodología recomendada en mujeres de procedencia 

latinoamericana, tratando de seguir y utilizar sus técnicas con somera rigurosidad a fin 

de conocer cómo y cuáles fueron los procesos personales, familiares y sociales que 

moldearon su identidad en origen; estas técnicas también nos ofrecieron luz para 

conocer cuáles fueron las motivaciones que se presentaron para emprender la crucial 

decisión migratoria, así como las etapas que conllevan a una innegable transformación 

de la identidad en el transcurso de este proceso migratorio. 

Por otra parte, considerando para nuestro estudio el capital humano, social y cultural 

como factores que determinan pautas de comportamiento así como la capacidad de 

respuesta ante los conflictos que se puedan presentar durante el curso migratorio, el 

criterio que se utilizó para seleccionar la muestra corresponde al conjunto de 

lineamientos y bases teóricas que nos ofrecen por ejemplo Adam Smith, Shultz, 

Becker, o Ospina sobre el capital humano como factor de crecimiento económico, 

estos autores concluyen en que el capital humano, constituye un conjunto intangible 
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de habilidades y capacidades que contribuyen a elevar y conservar la productividad, la 

innovación y la empleabilidad de una persona o una comunidad; entendiendo por 

empleabilidad la posibilidad de las personas para encontrar un empleo que retribuya 

sus capacidades laborales; también aclaran que el capital humano puede aumentar o 

disminuir y que se forma por medio de diferentes influencias y fuentes, incluyendo 

actividades de aprendizaje organizado por medio de la educación formal e informal, o 

por medio del entrenamiento desarrollado en los diferentes puestos de trabajo de las 

organizaciones. 

Relacionado con el capital humano de la inmigración y la selección de nuestra 

muestra, igualmente recurrimos al lineamiento empírico que (Tornos, Aparicio y 

Fernández, 2004, 65-66) hacen sobre éste particular. Estos autores se basan en los 

estudios alcanzados por los inmigrantes y la experiencia laboral para considerar su 

capital humano. El nivel de estudios lo valoran atendiendo a las enseñanzas cursadas 

y concluidas por los que emigraron, teniendo además en cuenta los años de 

escolarización invertidos en esas enseñanzas cursadas; la experiencia laboral la 

describen atendiendo a los trabajos realizados por los inmigrantes antes de emigrar, 

en sus respectivos países de origen.  

Basándonos en la experiencia empírica consideramos para la selección de la muestra, 

personas que en su país de origen hubiesen adquirido una educación formal y reglada 

alcanzando estudios universitarios, incluyendo especializaciones, master; o realizando 

igualmente master o doctorado en el país de destino.  

En cuanto al capital social de la muestra se consideró la teoría y estudios de Coleman, 

Putman, Roll D. y Leal Castro, Márques Perales I.; entre otros; estos autores nos 

dieron una idea poderosa en cuanto al capital social, entendiéndose el mismo en que 

las relaciones entre personas son un recurso productivo, en el sentido de que permiten 

conseguir objetivos individuales y grupales materializada en normas, confianza, 

organización y canales de información que permiten la acción social. 

En este sentido utilizamos los criterios de las investigaciones empíricas y escogimos 

personas que presentaran rasgos de emprendeduría y liderazgo tales como para 

catalogarlas como “inmigrantes emprendedoras y capaces de desarrollar capital social 

en destino”; es decir que las relaciones personales contribuyeran en su desarrollo 

social y económico en destino.  

En contra parte, también se consideró la importancia de elegir personas que contaran 

con escaso capital humano y social, a manera de poder comparar los 

comportamientos relacionados con la reconstrucción de la identidad en el camino 

migratorio. 
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La investigación presenta los resultados de ocho entrevistas en profundidad y diez 

historias de vida, en total diez y ocho discursos de mujeres procedentes de: Colombia 

(3), Venezuela (4), Ecuador (1), Perú (1), Bolivia (2), Brasil (1), Chile (2), Argentina (3), 

y México (1). 

Las características socioculturales que se consideraron pertinentes para esta 

selección fueron las siguientes: 

- Que fueran mujeres procedentes de diferentes países latinoamericanos con la 

finalidad en primer lugar de analizar divergencias o coincidencias relacionadas con sus 

contextos familiares, estatus socioeconómico y diferentes situaciones históricas e 

incluso políticas; en segundo lugar conocer cómo estos factores pudieron incidir en la 

reconstrucción de su identidad; 

- Que las franjas de edad fueran comprendidas desde los 18 hasta los 65 años, 

considerándose ésta como edad laboral. Este factor fue importante para indagar si la 

edad pudo influir en la transformación de su identidad en destino; 

- Que la muestra se pudiese considerar como poseedora de capital humano, pero 

también con escaso capital humano; a fin de poder establecer comparaciones de su 

desarrollo laboral tanto en origen como en destino, y la influencia de este factor en la 

reconstrucción de la identidad en destino; 

- Que la muestra nos indicara la vía administrativa escogida por las entrevistadas 

para ingresar y permanecer en el país y la incidencia de este factor en la 

reconstrucción de su identidad en destino, considerando su desarrollo personal, 

laboral y social. 

Las entrevistas fueron debidamente registradas, posteriormente transcritas y luego 

analizadas de acuerdo con los datos que surgieron, en una primera parte se realizó 

este análisis por separado para luego ofrecer un análisis amplio y colectivo desde la 

perspectiva de las migraciones femeninas latinoamericanas. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. La identidad 

Tal y como enfatiza (Labrador, 2001, 48), el término identidad es uno de los términos 

más complejos, polisémicos y confusos con que nos podemos encontrar en las 

ciencias sociales. La Psicología, la Sociología, la Antropología, la Psiquiatría o el 

Psicoanálisis entre otras, lo utilizan constantemente y no siempre desde los mismos 

supuestos básicos ni con los mismos objetivos científicos. 

Para este estudio resaltaremos lo que (Labrador, 2001, 54), ha recopilado de algunos 

autores como Blumer, Jenkins o Mead: el ser humano es un agente activo en el 

proceso de construcción y reconstrucción de su concepto de sí mismo. Existen 

muchas peculiaridades individuales que hacen que las identidades que podemos 
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llamar sociales (género, etnia, nacionalidad…) sean vividas de formas muy distintas 

por unos sujetos o por otros aunque pertenezcan al mismo grupo. En este sentido, “la 

identidad es un constructo socio-psicológico que recoge y refleja las influencias 

sociales a través de los procesos de imitación y de identificación y una activa 

autoconstrucción y creación de lo que es importante para sí mismo y para los otros. 

Esta activa autoconstrucción de aspectos de identidad está fundamentada sobre 

operaciones cognitivas que organizan, estructuran, construyen y reconstruyen el 

conocimiento sobre el sí mismo”.  (Adams, G.R. y Marshall, S.K. 1996, 433) 

Es así que para el tema que nos compete podríamos decir que la identidad aunque la 

entendamos como la individuación más diferenciadora y esencial del individuo, es 

claramente un fenómeno social. Por definición alguien sólo puede identificarse, es 

decir, establecer relaciones de igualdad y diferencia, frente a otras personas. La 

identidad es un requisito necesario para la vida social, y la vida social es un requisito 

para la identidad, por tanto las identidades se forman en las diferentes culturas. Es 

decir, en la cultura se construye y reconstruye la identidad de las personas, es así que 

cuando las personas emigran y se introducen en otras culturas su identidad por lógica, 

se tiene que reconstruir. 

Desde una concepción antropológica, (Aguirre, 2011, 103-104) nos indica que la 

identidad humana se constituye a partir de lo que cada uno de nosotros recibe en 

múltiples campos y facetas de su historia personal y colectiva, y a la vez de lo que va 

forjando con sus decisiones y proyectos en las concreciones de todo tipo que va 

efectuando en su existencia. Toda persona se hace y se configura con sus esquemas 

lingüísticos propios, con sus relaciones sociales, económicas y políticas específicas, 

con sus múltiples tradiciones culturales, etc. Y es que la persona, hay que recordarlo, 

es esencial y constitutivamente un ser social e histórico. Se hace y se “deshace” con 

las otras personas y con las instituciones sociales y políticas en las que está situada. Y 

además se hace a lo largo de una historia y en relación constitutiva con ella.  

Aguirre (2011) nos ofrece su concepción de identidad, identificándola desde la familia, 

la comunidad, el pueblo, la ciudad, las instituciones productivas y culturales, el 

lenguaje, las organización jurídica, los sistemas de autoridad y de representación, 

todos son construcciones, “constructos” humanos, que responden a necesidades 

existenciales bien sentidas y bien ligadas a su ser integral. Que sean constructos 

humanos no significa de ninguna manera y de forma automática que sean 

construcciones arbitrarias, caprichosas, sin norte ni sentido; al contrario, se trata de 

“inventos” estrechamente ligados a las texturas biológicas, afectivas y culturales que 

constituyen al ser humano. 
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Al relacionar esta conceptualización con las mujeres que deciden emigrar, podríamos 

decir que ellas traen consigo una identidad que se forra con su textura biológica como 

mujer, así como de los elementos afectivos y culturales que traen desde el lugar de 

origen y los cuales deben adaptarlos y reconstruirlos a las nuevas realidades en 

destino. 

Retomando una célebre reflexión de Xavier Zubiri110, podríamos señalar que la 

persona es la misma a lo largo de toda su trayectoria vital, aunque no sea lo mismo en 

todas las etapas de su existencia. Precisamente para nuestro estudio este último dato 

es sumamente importante y decisivo. La identidad humana no es algo fijo, fijado, 

inmóvil, establecido de una vez por todas, sino algo construido, evolutivo, abierto, de 

manera que no queda nunca configurado del todo. Por ser constitutivamente libre 

(aunque en ocasiones no lo parezca así), la existencia humana está fijada por su vida 

y situaciones pasadas, pero en el mismo presente vive la experiencia de su existencia 

abierta a su futuro por hacer, a su futuro posible y creativo. La identidad humana, por 

tanto, se construye con innumerables fibras que configuran paulatinamente una 

estructura vital compleja, sea individual o colectiva, hecha de recuerdos, expectativas, 

historias, mundos simbólicos, estructuras lingüísticas, espacios compartidos…  

Entendido así el concepto de identidad, parece lógico afirmar que la identidad de 

aquellas mujeres que deciden cambiar su biografía mediante un proyecto migratorio, 

no nos cabe la menor duda que su identidad es tocada y transformada manteniendo 

episodios de su vida pasada e imaginando “futuros” por alcanzar, pero atravesando 

crisis emocionales que deben ajustarse por determinados caminos enfrentando un 

futuro posible y creativo, donde el encuentro con nuevos símbolos, nuevos espacios 

así como sus estructuras sociales, culturales y lingüísticas definitivamente la 

conllevarán a adaptar una nueva identidad para mantenerse a flote en la modernidad 

líquida y en el lugar que escogió como destino. 

3.2. Las migraciones femeninas 

Numerosos estudios nos hablan de la migración internacional como un fenómeno 

creciente y que ha tendido a feminizarse como respuesta, entre otros factores, a la 

incorporación de las mujeres a la actividad productiva remunerada.  Al hablar de 

América Latina como región en vías de desarrollo no es difícil imaginarse las 

dificultades de absorción laboral y el deterioro de los niveles de vida impuestos por las 

políticas neoliberales; en contra parte, los avances en las tecnologías de la 

comunicación, la información sobre oportunidades distantes, las mayores facilidades 

de transporte y la existencia de comunidades de migrantes que tejen redes entre los 

                                                   
110

 ZUBIRI XAVIER, filósofo español. Obra destacada: Inteligencia Sentiente: Inteligencia y 
Razón. 1983 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2145 
 

lugares de origen y los de destino, están incentivando a un creciente número de 

mujeres latinoamericanas y caribeñas a aventurarse en busca de nuevos horizontes 

más allá de sus fronteras. Los países receptores, especialmente los desarrollados, no 

sólo cuentan con enormes brechas salariales a su favor, sino que demandan 

trabajadores y trabajadoras para apoyar sus procesos productivos y llenar los espacios 

que las poblaciones locales suelen despreciar. Es precisamente en este escenario 

donde se centra nuestro estudio relativo a la reconstrucción de la identidad en destino 

de las mujeres que optan por un proyecto migratorio. 

Los estudios de (Oso, 1998, 34-37), (Colectivo Ioé 2001, 110-118), (Parella, 2003, 

298-310), (Solé y Parella, 2001, 11-51), (Orozco, Paiewonski y García, 2008, 35-36), 

entre otros, nos informan de la segregación  y la segmentación ocupacional que las 

mujeres migrantes deben aceptar. 

Vemos pues, que la relación entre migración, identidad y mercado de trabajo abre 

espacios de debate y preocupación. Para nuestro estudio, estos factores se revisten 

de gran importancia, ya que la desigualdad en el acceso al poder y a los recursos sitúa 

a las mujeres migrantes en una posición de vulnerabilidad emocional y económica que 

las impulsa a aceptar empleos de menor prestigio y remuneración, lo que las confronta 

inmediatamente a una crisis de identidad que se tienen que resolver inmediatamente, 

debido a que lo económico no espera; es decir, se deben tomar decisiones en la 

mayoría de los casos por senderos que no fueron los soñados y muchos menos los 

planificados; por tanto constituye no solamente un cambio identitario sino un cambio 

de rol obligatorio a nivel social. 

3.3. Las migraciones femeninas y la reconstrucción de la identidad 

Cada persona es única, por tanto cada persona posee su propia historia y su propia 

biografía. Sin embargo cuando hablamos de experiencia biográfica se demuestra que 

la identidad es algo variable: a veces creemos poseerla con firmeza pero a veces nos 

sentimos huecos o vacíos, sin saber muy bien quiénes somos y hacia dónde vamos en 

realidad. Todo lo cual demuestra que la identidad es una frágil creencia que varía 

según las circunstancias, adoptando una indefinida plasticidad o mostrándose en todo 

caso mutable. En el contexto de las migraciones esta plasticidad se hace evidente y 

aparece de manera abrupta de acuerdo a las características propias de la inmigración. 

(Gil Calvo, 2001, 30-46). 

4. EL ANÁLISIS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD 

4.1. Las máscaras de la identidad de la mujer inmigrante 

(Gilligan, 1985 y Chorodow 1984 en Gil Calvo, 2001, 33) realizan un lineamiento sobre 

la identidad femenina, el cual fundamenta nuestro análisis, éstas autoras resaltan que 

la identidad femenina está basada en la búsqueda de aprobación y reconocimiento; 
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pensamos que es precisamente en esta aprobación y reconocimiento  en las 

sociedades de destino, donde juega un papel determinante la fragilidad que afecta con 

altibajos la identidad de la mujer migrante. 

Podríamos decir que la identidad confusa, vacía e irreal permite enmascarar 

determinadas situaciones que incomodan por no pertenecer a la realidad deseada. En 

este sentido encontramos elementos en nuestras entrevistadas que nos reflejan estas 

situaciones: 

…yo llamé a la casa mostrando la otra imagen ¿Cómo estás mami? Me 

preguntaron mis hijos… Estoy feliz, este país es hermoso, la gente es 
maravillosa ¿Verdad mami? Sí, sí, sí… todo aquí es tan bonito… todo es 
un cambio… estoy muy bien… (Col-L). 

Esta entrevistada ejercía la profesión de psicóloga y líder social en su país de origen; 

pero su realidad en el lugar de destino, por diversos factores, entre ellos la situación 

administrativa correspondiente, se ve forzada a ejercer labores en el servicio 

doméstico y el cuidado de niños, oficios que no ejercía en su país de origen. 

4.2. Los roles 

Según los sociólogos (Giddens, 1991, 32; y Castells, 2002, 28) las identidades son 

fuentes de sentido más fuertes que los roles debido al proceso de autodefinición y de 

individualización que suponen. En términos sencillos, las identidades organizan el 

sentido, mientras que los roles organizan las funciones. Esto significa que la existencia 

de una ruptura entre la función y el sentido puede provocar desajustes muy difíciles de 

compensar, a menos que se tomen decisiones en principio violentas pero necesarias 

para la construcción propia del sentido; en los discursos de las mujeres inmigrantes 

esta ruptura entre función y sentido es común encontrarla. 

Desde la perspectiva de (Castells, 2002, 29) el rol lo encontramos en la hija, esposa, 

madre, hermana, compañera, compatriota, profesional, trabajadora, ama de casa, etc., 

estos roles se definen por normas estructuradas por las instituciones y organizaciones 

de la sociedad; para nuestro estudio podríamos añadir que a sus vidas se han 

adherido estos roles funcionales desde la sociedad de origen con sus propios valores, 

costumbres, necesidades personales, laborales y profesionales, materiales y 

espirituales, por su estatus social, pero definitivamente la transición migratoria hará 

que estos roles se ajusten igual que su identidad. 

Encontramos en algunos discursos que el rol cambia de manera constante en la 

misma persona, es decir va cambiando en las diferentes etapas del proyecto 

migratorio, dependiendo de las necesidades instrumentales del individuo. Otros 

discursos nos reflejan frustración personal por los desajustes del rol.  
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4.3. Salir a flote 

La identidad es la creación más importante de la modernidad. (Bauman, 2005, 124). 

En Identidades inciertas (Béjar, 2007,126-130) hace alusión a Bauman enfatizando 

que éste habla de una identidad flotante que produce un doble vínculo. Por una parte 

la modernidad líquida ordena construirse una identidad como exigencia para 

sobrevivir. Por otra, poseerla de por vida resulta un obstáculo, una carga que constriñe 

el movimiento, un lastre del que hay que deshacerse si se quiere permanecer a flote.  

Con relación a las identidades de las mujeres inmigrantes y los planteamientos de 

Bauman pensamos que éstas al poseer ya su identidad flotante de por sí, y al 

encontrarse entre un “aquí y allá”, ya sea por vínculos familiares, económicos o 

sociales, estas mujeres han de sobrevivir, han de cambiar, no pueden quedarse con la 

identidad que traen de origen, sería una obstáculo para continuar, para adaptarse, 

para integrarse. La nueva identidad les reclama una individualización que significa una 

elección, pero que en realidad como acota Bauman, es un destino. Un destino nuevo, 

una nueva vida (mejor, peor o diferente), pero en definitiva una identidad nueva. 

Una de las características de la identidad en la modernidad líquida es la flexibilidad, 

que constituye toda una cultura y que se ancla en las relaciones laborales del 

capitalismo tardío y de la sociedad red. (Bauman, 2005, 129) recoge de Luc 

Boltanski111 las características de la cultura laboral de la flexibilidad. Ésta es, primero, 

sinónimo de adaptabilidad: la cuestión es saber hacer surf, saber nadar entre las olas 

que no se pueden dominar (“ser capaz de ajustarse a los demás”, tal como se 

recomienda en los manuales contemporáneos de empresa).  Se requiere versatilidad y 

adaptabilidad. 

…comencé a trabajar embolsando almendras… luego trabajé en una 

empresa de plásticos como operaria de noche… eso me permitía estudiar 
de día… intenté montar mi propia empresa de Exportación con Venezuela 

pero en ese momento viene el control de cambio y todo quedó allí… 
entonces empecé trabajando en los mercadillos y ferias de pueblos… 

actualmente trabajo como dependienta en una zapatería aquí en Lleida, y 
a la vez estudio en la Universidad. Los fines de semana trabajo como 
cantante en un grupo en las fiestas de los pueblos… (Ven-L). 

Al pensar en flexibilidad laboral e inmigración, no cabe la menor duda que las que 

mejor se adaptan flexiblemente a su nueva realidad son las mujeres inmigrantes. Se 

adaptan en la mayoría de los casos a trabajar en oficios que no les corresponden, se 

ajustan a la conveniencia de las personas, a los salarios, a los horarios diurnos o 

nocturnos, poseen una extraordinaria capacidad de movilidad geográfica, esta 

                                                   
111

 Luc Boltanski, sociólogo y escritor francés. Es director de estudios en la École des hautes 
études en sciences sociales y miembro fundador del Groupe de sociologie politique et morale 
(GSPM). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sociolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_des_hautes_%C3%A9tudes_en_sciences_sociales
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flexibilidad constituye una estrategia vital y racional de sobrevivencia en la nueva 

sociedad. 

4.4. Materiales históricos 

Desde el lineamiento de (Castells, 2002, 28-31) la identidad de las mujeres 

inmigrantes también se ha formado con materiales del momento histórico que les ha 

tocado vivir, de la geografía de donde vienen, de la biología que como mujeres al fin 

han desarrollado, de las instituciones productivas y reproductivas, de la memoria 

colectiva y las fantasías personales, de los aparatos de poder y las revelaciones 

religiosas. En este sentido encontramos en los relatos de nuestras entrevistadas, 

materiales históricos como la inseguridad ciudadana y la violencia. Este factor lo 

asociamos tanto a la memoria colectiva que forma sus identidades como a factor 

motivador para iniciar un proyecto migratorio. 

…ya comenzó el tema de la violencia en Colombia… empezaron a venirse 

desplazamientos de otras zonas de Colombia. Yo era líder social, 
trabajaba para el pueblo, tenía que estar con personas que cuidaran de mi 
vida. Un día mataron a un Concejal, una de mis manos derechas entonces 

eso lo sentí como una amenaza, así que ahí comencé a pensar en 
emigrar… (Col-L) 

4.5. Crisis de las identidades 

(Labrador Fernández 2001, 75-80), nos señala Los planteamientos que hace Erikson 

(1980) acerca de la crisis de las identidades. Los seres humanos toman conciencia de 

su identidad ante situaciones que interpelan esa identidad y hacen necesaria una 

autodefinición. Siempre que se cuestiona la identidad de un individuo o colectivo es a 

causa de un conflicto, un cambio, o un encuentro diferencial. 

Para que se produzca una autodefinición se debe producir un elemento de tensión en 

el que haya que mantener una posición identitaria y hacerla evidente a los otros y a sí 

mismo. Los cambios, los encuentros con una realidad distinta, los conflictos con el 

entorno, en una palabra: las crisis, son las que provocan una toma de conciencia y una 

necesidad de definición o redefinición de la identidad. 

…al mes de haber llegado aquí agarré una depresión terrible y llegué a 

perder siete kilos en un mes, yo no sabía lo que era una depresión… 

jamás pensé… en mi país nadie tiene depresión, yo no sabía que existía 
eso… me sentía como frágil, tenía dolor en el estómago, con diarrea… fui 
al médico y me medicó por un año… hasta que mi hija me hizo salir 

adelante… me dio ánimo. Mi hija me preguntaba que dónde estaba su 
mamá… que se le había quedado en Venezuela, que su mamá era una 
mujer feliz que jugaba con ella… (Ven-D) 

 

Labrador (2001) en su estudio destaca que toda crisis se desarrolla en la retórica de la 

identidad en las que el ser humano se siente interpelado en sus representaciones de 

sí mismo. Los fenómenos migratorios son un claro ejemplo de este tipo de situaciones. 
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La migración supone un cambio rápido de referencias (símbolos, situaciones, roles 

asignados, etc.) que definen funciones sociales diferentes y a la larga nuevas 

identidades. 

Un síndrome llamado confusión de identidad, caracteriza las perturbaciones 

resultantes de hechos traumáticos como guerra, prisión y emigración; pero también 

demostró ser un rasgo dominante en las perturbaciones del desarrollo en la 

adolescencia. (Erikson, 1994, 602).  

…me pagaban 500 euros por muchas de trabajo de 10 de la mañana a 5 

de la tarde, también tenía que trabajar los sábados, domingos y feriados… 

así estuve ocho meses hasta que vino mi hermana, ella vio todo esto y no 
le gustó nada, claro ella es informática y  se fue inmediatamente. Cuando 
ella se fue, yo también me fui del locutorio,  no sabía qué hacer. Con el 

dinero que tenía me fui a Madrid, a Valencia…  no sabía qué pensar… si 
me quería regresar tendría que comprarme otro pasaje… no sabía qué 
hacer… (Bol-N) 

 

4.6. El matrimonio: un puente, una preocupación y un cambio de identidad 

El matrimonio de una mujer inmigrante la sitúa en un nivel de integración institucional y 

jurídica (derechos de ciudadanía) y le proporciona también la inserción en el 

entramado de relaciones familiares y sociales de la pareja, quien resuelve también la 

situación económica de la mujer. De esta forma ha conseguido, los tres niveles de 

incorporación más difíciles para los migrantes: la jurídica (los papeles); la social 

(parientes y amigos); y la económica (capacidad adquisitiva). No obstante, se trata de 

una incorporación que convierte a la mujer en totalmente dependiente de su pareja y 

de su relación con ésta. (Bodoque y Soronellas, 2008, 23) 

Al realizar un análisis de lo que significa el matrimonio de una mujer inmigrante con tal 

de conseguir la integración institucional y jurídica, nos percatamos según los relatos de 

nuestras entrevistadas, que esta aceptación no es indiferente al proceso de 

transformación de su identidad Como acota Labrador, las exigencias del nuevo medio 

hacen que sea necesario cambiar y adoptar nuevas perspectivas que entran a menudo 

en contradicción con los esquemas interpretativos de la realidad que le había dado su 

cultura y su sociedad de origen. (Labrador, 2001, 81). 

…yo sabía que si me casaba podría arreglar los papeles… pero pensaba  
que si me casaba yo me tenía que quedar toda la vida aquí en España… y 

yo quería volver… extrañaba mi familia… a veces te olvidas por unos días, 
pero al fin y al cabo la extrañas… yo quería volver… y también pensaba 
que si un día tenía un hijo tendría que quedarme en España… y no 

quiero… quiero volver… en el fondo yo no me quería casar… porque al 
tener una relación seria iba a cambiar mi vida y mi  libertad que tenía en 

ese momento… (Arg-R) 
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4.7. Las Identidades de Proyecto 

La Identidad de Proyecto que propone Castells, indiscutiblemente nos acerca al 

entendimiento de cómo los actores sociales, (en nuestro análisis las mujeres 

inmigrantes), basándose en los materiales culturales de que disponen, construyen una 

nueva identidad que redefine su posición en la nueva sociedad, y al hacerlo buscan la 

transformación de toda la estructura social. (Castells, 2002, 30). Para esta 

transformación se hace necesario la presencia de un elemento que se desarrolle en el 

lugar de destino y le de sentido a esa transformación. Estamos hablando del valioso 

capital social del cual muchos inmigrantes saben sacarle partido. 

El capital social otro de los factores que consideramos para este análisis, lo 

encontramos en varias de nuestras entrevistadas que  lograron desarrollar y activar 

este capital, este capital basado en las relaciones entre las personas repercute tanto 

en la búsqueda de una posición así como de su aceptación en destino, por tanto se 

evidencia la reconstrucción de su identidad.  

Junto con el capital social que logran desarrollar algunas de nuestras entrevistadas 

encontramos en algunos casos el factor liderazgo. Pensamos que este factor está muy 

relacionado con la identidad de la persona que posee este liderazgo. (Robert K. 

Greenleaf, 2002, 89-91) en su estudio del liderazgo indica el Servant Leadership, es 

decir, un liderazgo basado en el deseo de servir a los demás y un propósito más allá 

del interés personal, lo podríamos asociar a una identidad de liderazgo que se forjó en 

estas personas desde muy tempana edad. Por eso detectamos en las palabras de 

algunas de nuestras entrevistadas un liderazgo cooperativo, ya que anuncia 

organización y planes movilizados fundamentados en valores y adscripciones 

voluntarias; y con interacción de otras entidades e instituciones.  

… vamos a hacer una Asociación que trabaje por la familia colombiana, por la 

mujer inicialmente que es la que trae la familia… empezamos a hacer un estudio 
y era que la mayoría de mujeres colombianas se venían solas. Este estudio lo 

hicimos con el Consulado colombiano, el cónsul en aquel entonces nos ayudó 
nos dijo que le parecía estupenda la idea, que muchas familias colombianas 

necesitan de que alguien se preocupe por ellas… aquí existen asociaciones, 
pero trabajan la parte cultural pero nadie la parte social… el colombiano necesita 
que le ayuden a arreglar sus papeles, pero necesita que le ayuden con sus 

problemas también… y de ahí nace la entidad nuestra en la parte social, de ahí 
surgió la Asociación Por Ti Mujer, y desde ese momento hasta hoy hemos 
trabajado por las mujeres, en programas por las familias colombianas, para los 

jóvenes colombianos, añadimos la problemática de la violencia de género de la 
mujer inmigrante… (Col-L) 

Es así que (Castells, 2002, 30) tiene razón cuando afirma que las mujeres inmigrantes 

construyen una nueva identidad y redefinen su posición en la nueva sociedad: “es el 

caso de las feministas cuando salen de las trincheras de resistencia de la identidad y 

los derechos de las mujeres para desafiar al patriarcado y, por lo tanto, a la familia 
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patriarcal y a toda la estructura de producción, reproducción, sexualidad y 

personalidad sobre la que nuestras sociedades se han basado a lo largo de la 

historia”.  

4.8. Las etapas de las identidades de proyecto 

La Identidad de Proyecto de Castells no llega sola porque sí, existe un laberinto por el 

cual se debe acceder. (Labrador, 2001, 81-87) propone una trayectoria de identidad 

que la dibuja en caminos con bifurcaciones, cruces, y por tanto crisis. 

Para el primer tramo del camino emplea el término de Indiferenciación. Al cual se 

refiere como al primer momento en el que la identidad está poco concienciada, el 

conflicto con el medio no se ha producido y, por tanto, no hay conciencia de 

diferencias. Son esos primeros momentos de deseo de incorporación al país de 

destino en los que se suele tener una imagen idealizada de él y de las oportunidades 

que va a brindar. 

El segundo tramo de la trayectoria de identidad la denomina Labrador (2001) como la 

Diferenciación. Es decir, aquel período en que el inmigrante va tomando en 

consideración su nueva situación identitaria, y este proceso se pone en marcha. Los 

individuos toman conciencia de sus diferencias étnicas, culturales y personales al vivir 

los límites que se les imponen en el nuevo entorno, límites con los que se les está 

demarcando y diferenciando continuamente. 

Bueno… ya sabes que para el extranjero no hay muchas oportunidades, te 
vienes de doméstica o cuidadora de ancianos, o de niños… o limpiar escaleras, 

que sé yo… más tampoco te dejan ascender… yo cuidaba unas niñas… y si 
eres profesional pues ya sabes… lo que tienes que hacer… compulsar toda la 

documentación… y eso también lleva años y mucho dinero… yo creo que todas 
empezamos por ahí… (Ec-A) 

Un primer límite de las mujeres inmigrantes es fácil identificarlo en la posesión de una 

correcta ciudadanía. Es decir la posesión o no de la documentación pertinente ya 

establece un límite dentro de la nueva sociedad, por tanto de su identidad. Este límite 

conlleva a otra barrera: el trabajo. Sin documentación no hay trabajo.  

…los trabajos que había encontrado no eran para nada lo que realmente 

esperaba ni para lo que había estudiado, pero al estar en situación 

irregular… entendí que era lo único que podía aceptar… pero con el paso 
del tiempo me encontraba con una realidad cada vez más incierta… y 
comenzaba a plantearme el regreso e intentar conseguir mis objetivos en 

mi país natal… (Ar-C) 

Los límites también se hacen presentes por la diferenciación étnica y cultural. Ya de 

por sí en el imaginario social la mujer inmigrante está altamente estigmatizada y 

discriminada, recordemos el análisis de (Goffman, 2008, 14) en la Identidad 

deteriorada cuando enfatiza: “es probable que al encontrarnos frente a un extraño las 

primeras apariencias nos permitan prever en qué categoría se halla y cuáles son sus 
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atributos, es decir su “identidad social”; esto mismo sucede cuando encontramos 

mujeres extranjeras en nuestra sociedad: diferentes rasgos étnicos (indios, negros, 

blancos, mestizos), diferente forma de vestir, de hablar, de actuar (que la clasifican 

dentro de categorías: pobre, rica, educada, mal educada, vulgar, elegante, etc.); todos 

elementos que contribuyen a formar parte de los límites que señala Labrador 

Fernández (2001) en su estudio. 

4.9. Función ontológica e instrumental de la identidad 

Desde una perspectiva europea, (Camilleri, 1997) en sus trabajos resalta que la 

identidad de las personas tiene dos funciones principales, una ontológica y otra 

instrumental. La función ontológica es la que se encarga del ordenamiento del sí 

mismo, ordenamiento que tiene que ver con su socialización, su tradición, y, por tanto, 

con aquellas relaciones de mayor intimidad. La función instrumental está orientada a 

las relaciones con el otro, a las interacciones sociales más públicas, es la dimensión 

más pragmática y ejecutiva de la identidad. 

Es lógico pensar que las mujeres inmigrantes ante un cambio social y cultural, a lo 

primero que se ven obligadas a cambiar tienen que ver con esa función instrumental 

de la identidad. Es decir, la urgencia de encontrar una razón de aceptación y 

aprobación en lo social las obliga de alguna manera a relacionarse, ya sea en menor o 

mayor medida, pero en los primeros momentos del asentamiento urge una adaptación 

inmediata. 

El tercer tramo del estudio sobre la trayectoria de la identidad, lo encontramos ya en el 

Conflicto, en el cual se haya la toma de conciencia de las distintas exigencias 

provenientes de esa multiplicidad de culturas y valores y la búsqueda de una posición 

estable y digna en esta nueva sociedad. La persona inmigrante se ve ante la tarea de 

hacer una negociación e integración de su identidad, en donde se ajusten las 

exigencias y límites de su yo y las del entorno donde le ha tocado vivir. En este 

momento es cuando se ponen en marcha las distintas estrategias de reconstrucción 

de la identidad. (Labrador, 2001, 83) 

Según Camilleri (1997), la persona que se tiene que adaptar a una nueva cultura tiene 

su propia ordenación de sí mismo, pero en cambio sus recursos instrumentales deben 

adaptarse y cambiar imperiosamente. Estas nuevas funciones instrumentales que 

serán rápidamente incorporadas pueden ser coherentes o incoherentes, lo habitual 

cuando se está hablando de inmigrantes económicos, en nuestro caso mujeres 

inmigrantes es que haya gran diferencia e incoherencia entre la función ontológica y la 

instrumental. 

Si hay una falta de coherencia entre estas dos funciones es cuando surge el conflicto. 

Conflicto interpelador en muchos casos de esa identidad construida en la sociedad de 
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partida. En este juego entre estas dos funciones es donde Camilleri (1997) plantea que 

surgen las estrategias que sirvan para soportar, corregir o superar la incoherencia. 

Estamos ante un esfuerzo personal e individualizado de redefinir los límites de la 

identidad y de encontrar un ajuste mutuo entre el yo y el ambiente. Tal y como 

acotamos más atrás el capital humano que posee el individuo tiene mucha relación 

con la adaptación de la identidad al nuevo destino. 

Las minorías sociales no tienen más remedio que establecer una serie de respuestas 

o estrategias, ante la identidad que les asigna el grupo mayoritario. La noción de 

estrategia sugiere, en cuanto se aplica a los fenómenos sociales o psicológicos, la 

existencia de una cierta libertad de acción de los actores en contra de formulaciones 

más deterministas. Lo cual sugiere Labrador, no nos debe llevar al engaño de pensar 

que estas estrategias se ponen en marcha de una forma consciente y deliberada. 

(Taboada y Leonetti, 1997, 49) 

El individuo va tomando una serie de decisiones en su vida cotidiana que le aproximan 

más a unas formas de renegociación de identidad que a otras. Los actores son 

capaces de actuar sobre la propia definición de sí mismos. 

Taboada y Leonetti (1997) distinguen tres tipos generales de estrategias de identidad 

atendiendo a los fines que persiguen. Estrategias de incorporación, de reconstrucción 

y de rechazo. 

Las estrategias de Incorporación, son aquellas que tienen como fin la asimilación a la 

cultura mayoritaria. Los individuos incorporan los valores, ideologías del grupo 

mayoritario y lo hacen suyo. 

Las estrategias de Reconstrucción son aquellas en las que los sujetos ya no asumen 

lo que les viene dado por el grupo mayoritario, sino que se produce una recomposición 

y readaptación de su estructura de identidad, sin por ello tener que ocultar o rechazar 

lo que construía su identidad de origen. 

Las estrategias de Rechazo son las más defensivas y reactivas. En muchos casos se 

trata de una vuelta a los valores tradicionales en un intento de encontrar seguridad y 

coherencia en las representaciones de uno mismo en reacción a las descalificaciones 

venidas desde el grupo mayoritario o sencillamente en reacción a la confusión y 

exigencias de la cultura mayoritaria. 

…me siento como una resentida social como inmigrante ¡pero te juro que no es 

de vaga! porque te marginan… a que toda la sociedad latinoamericana está aquí 
para servirle a los españoles… porque “lo que ellos no quieren hacer lo hacemos 

nosotros”… allá estamos acostumbrados a trabajar claro… pero “aquí no trabajo 
nunca más de lo que no sea yo”… o sino… a Chile… allá me pagan lo que me 
tienen que pagar y me valoran… cuando uno se viene para acá con su 

educación… ¡no viene a esos trabajos!... pero acá todo el mundo cree que 
venimos sólo a limpiar… (Ch-H-J) 
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El último tramo de la trayectoria de la identidad que señala Labrador en su estudio se 

refiere a la Resolución. Es la situación a la que se llega después de la crisis, la 

identidad del individuo se decanta hacia una situación de estabilidad en la que puede 

predominar la satisfacción o la insatisfacción dependiendo de las experiencias tenidas. 

El inmigrante ha encontrado un lugar. 

La resolución es la etapa final, en la que esa reconstrucción se ha logrado. Se produce 

una estabilización en la satisfacción o en el conflicto y la hostilidad hacia el entorno. Se 

ha producido ya un ajuste y acomodación de las condiciones del país de recepción, 

satisfactorio o no, pero que da cierta estabilidad en su forma de vivir y de entenderse a 

sí mismo. El último párrafo corresponde a una mujer que en su país de origen se 

desempeñó como azafata durante diez y seis años. La empresa quebró, no consiguió 

trabajo en su país y tuvo que emigrar. Su historia pasa por todas las etapas de 

reconstrucción de su identidad, luego de un fuerte conflicto emocional, según su relato 

parece que ha conseguido una acomodación a las condiciones del país receptor. 

… El primer trabajo que conseguí fue con una señora limpiando una carnicería, y 

luego limpiando su casa… si hay que limpiar tendré que adaptarme porque 
“pa‟tras, ni pa‟coger impulso”… sigo trabajando por horas en la limpieza de 

casas y cobro la ayuda familiar… vivo con mis dos hijos menores, el de 23 años 
trabaja y la niña de 18 años estudia un curso puente para tener acceso para un 
grado superior… Aquí tengo muy pocos amigos… se cuentan con una mano y 

me sobran dedos, aquí no tengo amistades… yo en mi casa y en mi trabajo de 
las casas…  (Ven-D) 

 

CONCLUSIONES 

Los discursos que nos ofrecieron nuestras entrevistadas dejaron por sentado que el 

proyecto migratorio ocasionó conflictos emocionales y crisis que tuvieron que resolver 

mediante la reconstrucción de la identidad y la readaptación del rol.  

Si analizamos los discursos de una manera global, son pocos los que contienen 

lineamientos positivos referidos a su asentamiento personal, laboral y social.  

Podemos concluir que estas mujeres tuvieron que adaptar valores y costumbres a la 

simbología de la nueva cultura, a las exigencias de las estructuras sociales, culturales 

y lingüísticas, buscar alternativas para conseguir la ciudadanía, encontrar o “aceptar” 

cualquier trabajo, todos elementos necesarios para lograr “aceptación y 

reconocimiento”, y mantenerse a flote en la modernidad líquida y en el lugar que 

escogieron como destino. 

Con relación a los factores de capital humano, social y cultural de nuestras 

entrevistadas que quisimos relacionar con la reconstrucción de su identidad, la 

investigación nos revela que aquellas mujeres que poseían capital humano y una 

situación administrativa correcta, tuvieron menos conflictos y crisis emocionales. 
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Sobresalieron con un proyecto migratorio positivo aquellas mujeres que poseían y/o 

lograron desarrollar su capital social en destino. 

En contraparte, aquellas mujeres con escaso capital humano y situación administrativa 

irregular tuvieron fuertes dosis de crisis y conflictos emocionales que tuvieron que 

enfrentar hasta encontrar una renegociación de su identidad con el nuevo entorno.  

Otras en cambio lograron una resolución más pronta, pero en resumen todas más 

tarde más temprano reconstruyeron su identidad en destino.   
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Abstract 

Nationwide press tends to give visibility to immigrants only when problems arise. 

Through this visibility based on problems (whether regularisations, closure of illegal 

sweatshops, xenophobic attacks or statements made by xenophobic parties, etc.) a 

virtual social identity is constructed and given to the immigration population. This virtual 

social identity is based on stereotypes and is not necessarily correct. However, the 

neighbourhood press of Barcelona, inscribed within the Catalan regional press‟ own 

idea of journalism, might offer a different approach to this issue due to its history, 

proximity and commitment to the region. Therefore they would construct and give a 

different virtual social identity closer to the immigrants‟ real characteristics by, also, 

giving a higher visibility in non problematic situations. Through studying this 

mechanism we seek to understand the way this constructed identity is formed and 

changed throughout the years and the different economical cycles. 

Two different methods are used for the investigation, content analysis as a quantitative 

method and semiotics as a qualitative one. Editorial and opinion articles will be 

analysed through the semiotic method, unearthing the hidden ideas behind the texts. 

This method will show the different roles given to and used by this press when talking 

about immigrants. Content analysis will study news articles in order to see whether the 

Barcelona neighbourhood press does give a higher visibility and through which frames 

immigrants are presented. Only the four districts of Barcelona with the highest rate of 

immigration were chosen for the sample so as to study the construction of the image of 

immigration where immigrants are a big collective, creating and constructing new 

conducts and patterns. This is, in situations and spaces where the interaction might 

arise some confrontation as well as solidarity behaviours. 

Paraules clau:  

Constructed Identity, Immigration, Neighbourhood newspapers, Regional Press, 

Barcelona 

1. Introduction 

Immigration has been in Spain one of the major phenomena of the last, roughly, ten 

years. Ten years where Spain, Catalonia and Barcelona have become big receivers of 

foreign immigration. It is important to note that both Catalonia and Barcelona had 
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already been focuses of immigrant settlements before, with important waves of 

immigration from different parts of Spain all through the twentieth century. The 

beginning of the new century marked the starting point for the new wave of foreign 

immigration in Spain. And this wave has been so important that “according to the 

National Institute of Statistics (INE), there were only 542,314 foreigners in Spain in the 

mid-nineties. This figure rose to 1,370,657 at the beginning of the millennium and, 

according to the latest data published in January 2011, currently stands at 5,730,667. 

This is the sharpest rise in the number of foreign residents in any member state of the 

European Union.” (Checa & Arjona, 2011, 142) 

Barcelona, being one of the major cities in Spain, attracts a large number of these 

immigrants. On the 1st of January of 2011 there were 278.320 immigrants living in 

Barcelona, representing the 17.3% of the population of the city112. It is important to say 

that due to the economic crisis there has been a decrease on the immigrant population, 

with 6.312 people less than the same day of 2010. Although there has been a 

decrease of the immigrant population in the city, it still is a very important figure 

nonetheless.  

It is vital therefore to study the way immigrants are seen by the people they live with in 

their foster societies because, as surveys carried out by CEO or CIS show, immigration 

and the immigrants are constantly seen as a focus of concern by the Spanish or 

Catalan naturals113. Recent studies show that “(…) the foreigner is identified more and 

more as a generator of unemployment, delinquency, lower salaries and an enemy of 

cultural identity” (Checa & Arjona, 2011, 143), and with a tendency to be framed by the 

media in situations of illegality (Igartua & Cheng, 2004), situations of vulnerability 

(Roman, Garcia & Alvarez, 2011), among some other negative frames, thus neglecting 

the cultural side of immigration (Rodrigo & Martínez, 1997).  

The media then, has the power to shape the way people see immigration up to a great 

degree. It is clear that immigration receives bigger coverage on Spanish and Catalan 

national newspapers when they are part of a conflict and not simply as members of our 

society. “The world is too complex to be objectively and fully represented, which leads 

to an indispensable selection process on the part of the media”(Vliegenthart & 

Boomgaarden, 2007, 294) and seems obvious that this selection tends to be biased 

towards the conflict rather than the agreement. Following this idea, researchers show 

how “results suggest that key events are more likely to pass the news threshold and 

might indeed function as journalistic prototypes for longer periods of time” (Vliegenthart 

& Boomgaarden, 2007, 309) giving their readers a representation of the immigrants 

                                                   
112

 http://w3.bcn.es/fitxers/premsa/nppoblacioestrangeras.002.pdf 
113

 http://www.cis.es/cis/opencms/-Archivos/Indicadores/documentos_html/TresProblemas.html 
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through certain key events such as the 3/11, massive legalisations, unemployment 

rates in immigrant population, etc.  

However, we can find a different way to understand journalism in the Catalan regional 

press and Barcelona local newspapers. Following a long journalistic tradition they offer 

different ways to show and understand what news is, due to their relatively small 

geographical area of action and maybe to the more homogeneous readers. This 

research will focus on the view on immigration by the neighbourhood newspapers of 

the city of Barcelona.  

2. Immigration in Barcelona 

The Immigrant is a social position hard to describe as it is not found in official statistics. 

Juridically, the valid position is foreigner. But this word does not carry the same 

signification as immigrant. Foreigner and immigrant do not stand in the same place 

when describing people in a social context, so to say, to speak about foreigners means 

speaking about a certain kind of people different to the kind of people you talk about 

when using immigrant. We need therefore a correct and concrete definition of what we 

understand by immigrant. 

What defines a foreigner is his or her nationality. As Sònia Parella (2005) states a 

foreigner is someone who holds a nationality different to the nationality of the state he 

or she lives in. In our case a foreigner is anyone who is not Spanish. As we can see, 

foreigner by being defined only by nationality does not discriminate by class, or status, 

or even by place of birth as this concept does not take into consideration new Spanish 

nationals. By using only one variable, foreigner as a concept puts a mass of different 

people within its conceptual borders, so that official demographic statistics show figures 

of foreign born population where highly paid multinational managers or retired people 

can be found among peripheral country born hand workers or caretakers. 

However, immigrant as a concept “ens remet al lloc de naixement – persones que 

s‟han desplaçat per viure, de forma temporal o estable, en un altre país- i no només a 

la nacionalitat” (Parella, 2005, 200). This concept again is too wide and does not show 

exactly what the social position of the immigrant represents. Consequently we need to 

draw a line between immigration as concept that refers to mobility and immigration as a 

social position that carries a different meaning and significances.   

For constructing immigration as a social position it is central to keep in mind the key 

role of culture, this is, cultural differences as position markers in the social spectrum, 

and of economic motivations due to the origin from extracomunitari countries (Calvet, 

2004). Sònia Parella (2003) offers a similar definition but adds another subtle variable 

that helps the construction of the definition of this social position. Although she focuses 

on immigrant women her definition could be applied to immigrants in general. Using her 
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definition we could say that an immigrant is the social position of a person from a 

peripheral country who, through labour migration, emigrates to a central country for 

labour economical reasons. By peripheral country we understand a country that is 

underdeveloped in political, social and economical terms in relation to another country. 

Obviously, peripheral countries can be seen as such depending on its context and its 

associations or relationships with other countries. 

To sum up, we can understand immigrant as a social position of a person from a 

peripheral country, with its implications in culture as a social position marker, 

that has emigrated to a central country due to labour economical reasons.      

Barcelona had in 2011 278.320 foreigners living within the city, representing a 17.3% of 

the total population, a higher rate than the whole of Catalonia with 1.222.046 foreigners 

representing a 16.1% of the population. In both cases this foreign population is not 

evenly distributed along the territory, having some parts of the city or the country a 

higher or a lower rate. In this particular case we see how Barcelona is 1.2% above the 

Catalan average.  

 Table 1: Foreign population 

   

Column1 Population             % over population 

Barcelona 278.320                             17.3 

Catalunya 1.222.046                             16.1 
Source: Ajuntament de Barcelona i Generalitat de Catalunya. Own 
elaboration. 

 

When observing the principal nationalities that are present in Barcelona it might be 

shocking to find out that for two years the Italians were the foreigners with a greater 

number of nationals in the city of Barcelona, from 2009 to 2010, being in between the 

Ecuadorians and the Pakistanis. In 2011 the Italians were the second nationality in 

terms of number of people living in Barcelona, behind the Pakistanis and followed by 

Ecuador, China, Bolivia, etc. 
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Table2: Nationalities with the highest presence 
in Barcelona 

    

Country                   2010                   2011 
  Growth 
rate 

    

Pakistan 18.150 22.342 18,8 

Itàlia 22.946 22.002 -4,3 

Equador 20.459 17.966 -13,9 

Xina 14.398 15.001 4 

Bolívia 15.541 14.867 -4,5 

Perú 14.717 13.847 -6,3 

Marroc 13.916 13.659 -1,9 

Colòmbia 12.962 12.612 -2,8 

França 13.238 11.524 -14,9 

Argentina 8.855 8.107 -9,2 
      Source: Ajuntament de Barcelona. Own elaboration. 

 

As we can see, there is a general decrease of foreign population by country as there is 

a general decrease of the foreign population in Barcelona of a 2.2%. Going from an 

18.1% in 2009, 17.6% in 2010 to a 17.3% in 2011. Barcelona has a 1.2% higher rate 

than the Catalan one, being 16.1%.  

In terms of absolute numbers we can see how Pakistan is the country with a major 

number of foreigners that moved to Barcelona in 2011 with 4.192 Pakistanis 

representing an 18.8% of increase, followed by China, with 603 people migrating and 

an increase of 4%, Honduras, with 398 people. 

 

Table 7: Total and average of foreigners by district in 2011 

District Population % over foreigners % over district population 

Ciutat Vella 40.938 14,7 40,5 

Eixample 45.777 16,4 17,4 

Sants-Montjuïc 34.776 12,5 19,2 

Les Corts 9.020 3,2 11,1 

Sarrià-Sant 
Gervasi 15.403 5,5 10,8 

Gràcia 17.851 6,4 14,9 

Horta-Guinardó 21.221 7,6 12,6 

Nou Barris 27.071 9,7 16,3 

Sant Andreu 18.801 6,8 12,9 

Sant Martí 34.781 12,5 15,2 

no consta 12.681 4,6  

Source: Ajuntament de Barcelona. Own elaboration. 
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Foreigners have not distributed themselves evenly throughout Barcelona either. There 

are some districts more heavily populated by foreigners than others, as within districts 

there are some neighbourhoods more heavily populated by foreigners than others. 

Talking about districts the Eixample is the district with a higher percentage of the 

foreigners in Barcelona, with 16,4%, Ciutat Vella follows with a 14,7%, Sants-Montjuïc 

and Sant Martí with 12,5% of the foreign population, Nou Barris with 9,7%, Horta-

Guinardó with 7,6% and Sant Andreu, Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi and Les Corts with 

6,8%, 6,4%, 5,5% and 3,2% respectively. However, this figures show only the 

distribution of the foreigners and not how densely these districts are populated with 

foreigners. The next figures will be of more interest since they show the internal density 

of each district and therefore showing how populated with foreigners these districts are 

regarding their own population.  

Keeping in mind that the foreign rate in Barcelona is 17.3% of the total population the 

rate of each district will be presented and compared to each one of them. The district 

with a higher foreign rate is Ciutat Vella, with a 40.5% of its population being 

foreigners. Sants-Montjuïc has a 19.2% followed by Eixample with a 17.4%. A 

difference can be already seen with the percentage over the total foreign population. 

These three districts have a foreign rate higher than that of Barcelona. Nou Barris, with 

16.3%, has 1 point below the average. Gràcia and Sant Martí are two points below the 

average, with 14.9% and 15.2%. Sant Andreu, Horta-Guinardó with 12.9% and 12.6% 

and Les Corts and Sarrià-Sant Gervasi with 11.1% and 10.8%. The ranking of the 

districts by foreign rate is the following. 

 

Table 8: Foreign Rate District Ranking 2011 
  

District % district population 

Ciutat Vella 40,5 
Sants-Montjuïc 19,2 

Eixample 17,4 
Barcelona 17,3 
Nou Barris 16,3 

Sant Martí 15,2 
Gràcia 14,9 
Sant Andreu 12,9 

Horta-Guinardó 12,6 
Les Corts 11,1 
Sarrià-Sant Gervasi 10,8 
Source: Ajuntament de Barcelona. Own elaboration. 

  

There are three districts above the average of the city, Ciutat Vella, Sants-Montjuïc and 

Eixample, and these will be taken into account along with Nou Barris for being only one 

point behind foreign rate of Barcelona.  
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3. Immigration and the press 

Nationwide press have a tendency to depict immigration linked to negative situations, 

thus creating frames through which immigrants are perceived. These frames are illegal 

immigration, delinquency, diseases, social exclusion among others, but all of them 

present immigration as something negative by only giving them visibility when a 

problem arises (Rodrigo & Martínez, 1997; Igartua et al., 2004; Bauder, 2008; Cheng et 

al., 2010; Checa & Arjona, 2011). But these problems do not have to be strictly related 

to immigration, real-world events like the 9/11 attacks have a direct impact on news 

items, affecting the construction of the image of immigration (Vliegenthart & 

Boomgaarden, 2007), which at the same time helps spreading anti-immigration 

attitudes that partly explain the rise of anti-immigration parties (Boomgaarden & 

Vliegenthart, 2007; Brader et al., 2008; Boomgaarden & Vliegenthart, 2009), a specially 

important issue since local communities living in a heavily immigrant area are more 

likely to have political and social behaviour related with this fact whether the facts they 

believe in are completely true or not (Hopkins, 2011). However, following the works of 

Vliegenthart and Boomgaarden (2007), Boomgaarden and Vliegehthart (2007 & 2009) 

and Checa and Arjona (2011) it is clear that the way immigration is depicted by the 

press, or the media, greatly affects the way it is perceived, and since it is almost always 

presented using negative frames the effect seems clear. Consequently a strong 

conclusion can be drawn: it is not only that media depicts immigrants and immigration 

wrongly, but, by not giving them exposure, a better understanding and less concern is 

not reached.  

4. Theoretical frame 

We can find an interesting theoretical frame to our approach in Erving Goffman‟s book 

Stigma written originally in 1963 as well as in the social representation theory.  

In his book, Goffman describes from a sociological point of view how society 

categorises people through their characteristics and identity and how this social 

construction can stigmatise people that do not fit in the general description of what is 

normal.  

The author differentiates between the virtual social identity, assumptions and 

characters that are imputed, and the actual social identity, “(t)he category and 

attributes he could in fact be proved to possess”(Goffman, 1963, 12), or so to say, the 

difference between what we think of people and what they really are.  

From the moment someone is aware of the difference between them and the 

stigmatised, they imply and attribute a sense of inferiority to the stigmatised subject, 

the “normal” person is superior because of the lack of a stigma, whereas the 

stigmatised one must be therefore inferior since he/she has a stigma, and it follows that  
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when an interactive situation is encountered“(t)he stigmatized individual may find that 

he feels un-sure of how we normals will identify him and receive him”(Goffman, 1963, 

24).   

Goffman offers another concept than might be of interest to our investigation. He coins 

the concept of cognitive recognition. With this term he “refer(s) to the perceptual act of 

`placing' an individual, whether as having a particular social identity or a particular 

personal identity”(Goffman, 1963, 85), and on the other side, the concept of social 

recognition, which is “necessary reciprocal”. It is clear that, applied to our investigation, 

when media talks about immigration, or the immigrants in general, a virtual social 

identity is given to them, they are much more than just immigrants, for instance they 

could be something a little less general like our neighbours, and this is done through a 

cognitive recognition of their existence, only knowing of their existence without 

bothering to give them a social recognition. But interestingly enough, as stated before, 

“the more often they have a long conversation with a foreigner, the less negative the 

perception of the out-group is.”(Checa & Arjona, 2011, 144) We could say then that, 

when talking about the immigrants or immigration we are applying our prejudgements, 

situation that differs when an actual interaction is held going from a negative perception 

to a positive one.  

Given that social representations can be created by media, amplifying a popular and 

historical believe, these representations are therefore socially constructed and 

constructing social imaginary and at the same time changeable and variable in time. 

Some of these representations may be positive, picturing immigration as a solution to 

some of the problems of developed societies, such as aging of the population, increase 

of the birth rate, increase and endurance of the social security, retirement plans and 

unemployment systems taxation, etc. (Rodrigo, 2006).  

Ethnical prejudices are based on stereotypes, “creencias socialmente compartidas y 

culturalmente condicionadas”, (Zanfrini, 2004, 71) and triggered by ethnic markers and 

also by social distance. Based on this, the fact that some nationalities are better 

accepted than others can be understood. Some nationalities have stronger ethnic 

markers whether skin colour, shape of the eyes, etc. that along with social distance, 

maybe a really different culture, maybe a perception of own superiority, trigger those 

stereotypes that take form on ethnical prejudices (Zanfrini, 2004). A research by Robert 

Ford (2011), showed how British attitudes towards immigrants are racialised with white 

migrants being preferred to non-white immigrants and as well migrants from closely 

linked regions suggesting some sort of reciprocity in accepting immigrants. Stereotypes 

also describe groups in a way that fit their social position and therefore make them 

deserve their roles in society (Zanfrini, 2004). These stereotypes are used afterwards 
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to ethnically stratify different groups within society (Zanfrini, 2004) because they 

assume one‟s own ethnic group as culturally superior (Rodrigo, 2000) and hence with 

the power to decide what is acceptable and what is not. But to deconstruct, change or 

erase stereotypes is not an easy goal, since they are profoundly rooted and widely 

accepted within societies and cultures (Rodrigo, n/d) and also imply a construction of 

one‟s own culture through otherness (Rodrigo, 2006) and because they serve a 

purpose by organising our social universe, justifying social differences within social 

order between the hegemonic culture and the minority cultures, drawing the limits of 

one‟s own culture through comparison and otherness with the other cultures and 

attributing individuals general characteristics (Rodrigo, 2000). These stereotypes are 

nothing but repeated ideas and it is always important to remember that “(e)verything 

within thought that repeats a position without reflecting upon it, like those who from the 

very beginning share an author's opinion, is bad. In this attitude thought is brought to a 

standstill, degraded into the mere recital of what is accepted, and becomes untrue. For 

the thought expresses something it has not permeated yet as though it had reached its 

own conclusion” (Adorno, 1998, 242). 

5. Neighbourhood press 

Mass media in one of its social roles serves the purpose of exposing deviations of the 

established norms (Lazarsfeld & Merton, 1948), thus giving visibility to some issues 

that are not accepted publicly. But through framing (Iyengar, 1990; Gross & 

D‟Ambrosio, 2004; Entman, 2007), agenda-setting (Lippman, 1991; Mc Combs, 1997; 

McCombs, 2001; Kim et al., 2002; McCombs & Valenzuela, 2007) and gatekeeping 

(Shoemaker et al., 2001; Bruns, 2011) media affects the way the news regarding the 

norms deviances are received by the audiences and how it is generally thought. This 

is, media gets to set the rules of what the audience thinks and how it thinks about what 

media decide it is worthy of being published or broadcasted. There are coincidences 

between framing and agenda-setting as both concepts shape the way the audience 

reacts to an issue by portraying it in a certain way (McCombs & Valenzuela, 2007), 

although framing can be understood very much in a symbolical way, stressing the fact 

that through framing social knowledge is constructed. Again, this social construction of 

knowledge comes up from Berger and Luckmann‟s The Social Construction of Reality 

(1966). In the case of our investigation it is clear that media shows and links 

immigration to deviation of social rules, linking the collective to delinquency, illegality, 

vulnerability, etc. all of them clear situations of social rule deviations, while setting the 

frames, the agenda and choosing the news that will be published. And these situations 

reproduce themselves as media contribute to the maintenance of the system we live in, 
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stopping them from making important questions about the whole society for not 

compromising it (Lazarsfeld & Merton, 1948).  

The journalistic field has its own logic regarding the use of language, with journalists 

adopting the habitus according to their field. These logics are transmitted through 

different generations of journalists (Breed, 1955) and in the academic field found at 

universities. The journalistic field, given its importance as a news maker, has its 

repercussions upon other fields, stronger or weaker depending on the intensity of the 

mechanisms and the position of the journalist in the field (Bourdieu, 1994), giving thus 

importance to the individual who sits in a certain position within the journalistic field, 

giving more or less status to the professional and hence being trusted in a higher 

degree and being able to produce different forms of discourse (Bourdieu, 1991).  

Neighbourhood press, and regional press, is not only defined geographically, although 

it clearly plays a really important role, but also defined by the concept of proximity on 

informing and covering news. This proximity can be understood as having close 

interests to the reader, so when they read the newspapers they can identify and relate 

to what the newspaper is saying (Fontcuberta, 1997). Also, a regional, local or 

neighbourhood newspaper has a strong impact in creating identities whether by 

sharing a certain degree of common culture, depending on how big the covered region 

is its population will be more or less homogeneous regarding different variable, or by 

creating it through their news coverage, helping to show the characteristics of the 

community they are informing to (Fontcuberta, 1997), hence one of the qualities of 

regional press is the capacity to create and maintain links and bonds between the 

readers and the territory (Rouger, 2008). Regional journalism, and regional press can 

be understood as any press covering a region smaller than the whole state, with 

special interest in our case for small covering like neighbourhoods, is linked to public 

journalism, where public journalism is strongly tied to communities, deliberation 

opportunities and engaging democratic discussions (Ferreira et al., 2011). 

Neighbourhood press in Barcelona has a history of engaging participatory discussions 

since its very beginning as local newspapers opposing the inclusion of their towns and 

villages within Barcelona (Huertas & Andreu, 1982) and later on with the protests 

against the dictatorship and claims for democracy (Maristany & Musons, 2002).  

Also, these newspapers have a higher degree, compared with regional and nationwide 

press, of volunteers, either as journalists or distributing the copies (Maristany & 

Musons, 2002), and therefore escaping to a certain degree from the logics of 

journalism previously exposed.  

All in all, these ideas together show how regional press, and concretely neighbourhood 

press, has its own journalistic logics due to the proximity to their territory in covering 
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news, helping improving a stronger capacity for public journalism thus engaging in 

democratic discussions and processes and the different infrastructures by in certain 

cases not having a completely professional staff. 

6. Goals and Hypothesis 

6.1. Goals 

Based on what has been so far expressed, we can formulate some goals that will guide 

our investigation in order to study the construction of the immigration in the 

neighbourhood press of Barcelona.  

The importance of seeing whether we can establish a relationship between the 

immigration rate and the visibility in the neighbourhood newspaper is vital. By visibility 

we understand the number and quality of the appearances of any news or articles 

related to immigration.   

But not only is knowing how visible the immigrants are in a neighbourhood newspaper 

important, we need to understand how they are seen, and how the identity is created, 

by the newspapers. In other words, what the newspaper representation of the 

immigrants that live in the neighbourhood is.  

We have got then two different goals.  

- To see whether we can establish a connection between the immigration rate 

and the visibility on the neighbourhood newspaper. And 

- To see and understand how immigration is represented and constructed by 

these neighbourhood newspapers.  

6.2. Hypotheses 

Following these two goals, the hypotheses will be formulated.  

- Immigrants have a higher visibility in neighbourhood press where there is a 

higher immigration rate.  

According to the characteristics of the neighbourhood press, the function of covering 

news of interest for the whole of their audience, habitants of the neighbourhood, to act 

as a way of counter power in front of the political powers, etc. this press will take into 

consideration the fact that a big number of newcomers are now living within the 

neighbourhood. This collective, the immigrants, then, will be considered and given high 

visibility where there is a high rate of immigration. This is important because, as 

Boomgaarden and Vliegenthart showed (2009), the higher the visibility of the 

immigration in media the less people concerns about them.    

- This visibility leads to a less negative perception of immigration, presenting 

them through positive, or less negative, frames. 

As it has been shown, the regional press, and consequently the neighbourhood press 

of Barcelona, has different logics and treats differently news focusing on civic 
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discussions and paying close attention to the interests of their readers (Ferreira et al, 

2011). Understanding then that this neighbourhood press will have a tendency to not 

stigmatise negatively the immigrants or not use almost exclusively negative frames 

when covering news regarding the immigrants it can be thought that this 

neighbourhood press will use positive, or at least less negative, frames regarding news 

of the immigration.  

- Even with this higher visibility and the less negative perception, the 

neighbourhood press still assigns a virtual social identity to immigration, giving 

them a constructed identity still presenting them as something outside the 

dominant society.  

The fact that neighbourhood press might not use negative frames does not mean that 

the immigrants will be constructed as plain citizens. They will still be assigned a virtual 

social identity, this is, a constructed identity, constructed by the neighbourhood press 

and therefore again using some kind of otherness, being the immigrants the them and 

the nationals the us.   

These hypotheses will be confirmed or denied through different methods of 

investigation. Content analysis will be used in order to establish the relation between 

the visibility of the immigration and the immigration rate of the neighbourhood for each 

one of the newspapers. Also, it will reveal the different frames used by the different 

newspapers when talking about immigration. Put it differently, content analysis will give 

us the visibility of this immigration as well as the frames used in news regarding the 

immigrants.  

As for the third hypothesis, a semiotic analysis will be conducted. In this case only 

editorial and opinion articles will be taken into account. The semiotic analysis will 

provide information of the roles played by the immigrants, and other characters 

interacting with them, in these articles.  

These two methods will offer a different range of answers to the question to investigate. 

And also, they will offer these answers from two different points of views, being content 

analysis a quantitative method and the semiotic analysis a qualitative one. 

7. Universe of study 

The neighbourhood press is a highly changing object of study due to its own limitations 

already pointed out. These newspapers do not have, generally, a long life nor do they 

have in the main highly professional staff. It is obvious then that their logistics do not 

help creating a long life press. However, some of the most important newspapers for 

our investigation do have a long life, or longer than the average neighbourhood 

newspaper, and hold some professional staff, even if it is part time.   
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The investigation will focus on the four districts already cited with a higher immigration 

rate. These are Ciutat Vella, Sants-Montjuïc, Eixample and Nou Barris. These four 

districts have neighbourhood press, and some of them with an active publication and 

quite long history. These newspapers are:  

District Newspaper 

Ciutat Vella El Raval 
La Barceloneta 

Sants-Montjuïc Zona Sec 

La Marina 

Eixample Fort Pienc 

Nou Barris A les Barriades 
Nou Barris Acull 

The research will cover the twelve years from the start of the immigration wave, in the 

year 2000, up to the current year, 2012. Six out of these twelve years will be 

completely studied, being the six even years. It is important to note that further 

research has to be made in order to discover more neighbourhood press that will cover 

the whole twelve years, or at least as much of it as possible. Out of these seven 

newspapers only three will cover the whole twelve years in monthly basis. These are El 

Raval, La Marina and Zona Sec, giving us 216 issues to study. La Barceloneta began 

its publications in March 2001 and thus it will provide fourteen issues less, a total of 60 

issues. 9 Barris Acull started in March 2003 and it is published trimestrally, and a total 

of 16 issue to study. Fort Pienc is the only neighbourhood publication that fits into the 

given definition that has been found in Eixample, as A les Barriades is the only current 

neighbourhood publication in Nou Barris but they do not cover the whole period to 

study or reach enough periodicity. Fort Pienc was created in 2004 and A les Barriades 

in 2011, semestral the former and bimonthly the latter, with ten and four issues to 

investigate. Further research to unearth different publications is key for our 

investigation and will be developed.   

At the moment the universe of study is 306 issues of the seven different publications 

for the even years from the year 2000 to 2012.  

8. Methodology 

Two different methods will be used for our investigation, each one of them of a different 

sort, this is, one of them being a quantitative method and the other one being of the 

qualitative sort. With these two methods we aim to cover diverse aspects of the 

research and to understand the object of study from two different perspectives. By 

using two different methods coming from different angles a wider and deeper 

understanding will be drawn.  

  



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2171 
 

 

8.1. Semiotics 

For our investigation an adaptation of the narrative semiotics will be used following the 

methodology shown by Xavier Ruiz Collantes, Joan Ferrés, Matildre Obradors, Eva 

Pujadas and Oliver Pérez in La imagen pública de la inmigración en las series de 

televisión españolas (2006). 

The semiotic approach analyses the discursive structures through which “the 

formulator of the discourse selects and orders the virtualities offered by the system” 

(Floch, 1988: 234), or again, it analyses the relationships between the invariables of 

the texts taking into account the signs (Floch, 1993). It is “a theory of sign systems” 

(Dastjerdi, et al, 2011, 117). It is important to understand that a text is socially 

constructed but it also constructs reality surrounding it, this is, it comes from a 

standpoint and takes the reader to a different point, however close to the original, 

therefore “[...] a text, taken in and of itself, is an invariant that can receive multiple 

readings because of extratextual changes vis-a-vis the instance of enunciation” 

(Greimas, et al., 1989, 653) and this “constructs a discourse whose function is not 

truthsaying but rather seeming-to-be-true” (Greimas, et al., 1989, 657). This semiotic 

approach unearths the narrative roles played by the actors, in our investigation, 

specially the immigrants. Hence, through the semiotic analysis the relationships that 

the immigrants as characters play with the other actors presented in the narrative 

structure of the articles will be shown and analysed in order to see the way the 

newspapers present these character in relationship to each other.  

Also, through the semiotic approach to the texts, the steps of the classical narrative 

structure will be illustrated showing not only the relationships between the characters 

but as well the functions each one of them plays within the narrative structure. The 

steps in the classical narrative structure are (Floch, 1988, 235): 

- Contract: Acceptance of a programme to carry out. 

- Competences: Acquisition of the abilities to carry out the proposed contract.  

- Performance: Carrying out the contract and the programme with the 

competences acquired. 

- Sanction: Comparison between the fulfilment of the programme and the 

expectations of it. 

As we see, the narrative structure acts as the organiser of the human activity that will 

uncover the signification (Greimas & Courtes, 1982). However, another step will be 

added to the classical narrative structure. This new step is the disadjustment, a step 

that pretends to explain the situation before the contract is set and that allows the 

narrative structure to develop as it classically is. This step was presented by Xavier 
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Ruiz Collantes in his subject “Anàlisi dels discursos persuasius a la publicitat i a la 

propaganda política” within the Master in Estudis Avançats en Comunicació Social at 

the Universitat Pompeu Fabra.  

It is important to clarify that other qualitative methodologies, such as critical discourse 

analysis (CDA) and social semiotics, have been taken into account. These different 

methodologies are not completely dissimilar from the methodology we pretend to use; 

they are part of the same trend as they all have spawned from the classic semiotics. 

However, they do approach the object of study from different points of view and hence 

give different results. However not appropriate for our investigation, these 

methodologies do offer some useful tools that can be used, it cannot be forgotten that 

our research does have a critical point of view and needs to remain that way. CDA 

considers society and the social world a key part of what has to be studied from a 

dialectic point of view, not forgetting inequalities and power relationships that shape the 

world and the relationships between social groups (van Dijk, 1993, 1994, 1999, 2007), 

also, social semiotics propose to deem and give central importance to the social 

environment and the social use of the mass media (Jensen, 1995).  

As seen then, the methodology will have five different stages, following the classical 

narrative structure plus the added step, the disadjustment. And so, according to 

Greimas and Courtés definitions (1982), it follows like this:  

- Disadjustment: In which the original problem expressed in the article is pointed 

out and the main values articulated in the article are identified in order to 

construct the semantic table of values.  The semantic table will be constructed 

following the example laid by Floch: 

 

 

Source: Floch, J. M. (1993: 46) 

- Contract: The contract stage of the narrative structure is the stage in which the 

mission is established. In the contract phase the proponent establishes the 

mission for the contractor, who in his turn, will have to carry out the proposed 

mission. Thus, not only the contract is established but also the mission to be 

carried out and the narrative roles of the proponent, the one that orders the 

mission, and the contractor, the character that will fulfil the mission.  
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- Competences: In this stage of the structure the abilities to be acquired by the 

contractor are set and defined. They may be of two kinds, abilities of motivation 

(To want to/ To have to), and of capacities (To know how/ To be able to). These 

four different abilities, competences, will allow the contractor to achieve and 

fulfil the mission and the contract.  

- Performance: The performance is the stage where the programme set by the 

contract is carried out, or so to say, where the mission is performed. In this 

stage some other narrative roles can be identified. These are: - Subject of 

action (the contractor of the mission) – Subject of state (the character who 

benefits from the fulfilment of the mission) – Helper (the character that helps the 

subject of action to accomplish the mission) - Opponents (the elements that 

harden the accomplishment of the mission) - Adversary (the character opposed 

to the contractor of the mission) 

- Sanction: The sanction is the final stage of the narrative structure. In this stage 

the contractor of the mission is evaluated about the fulfilment of the mission. If 

the mission has been successfully accomplished the sanction will be positive, 

however, of the sanction has not been completely accomplished this sanction 

may be negative.  

The analysis of the chosen articles will be carried out according to this methodology, as 

said before, however, only a sample of the articles will be selected for this purpose. 

The characteristics of the chosen units of analysis will be of a high narrative content, 

not only of an exposition of facts, thus, units of analysis of the editorial or opinion genre 

will be opted for. Editorial or opinion articles have some particularities that make them 

different to analyse. Narratology classifies three temporal moods in order to study 

diverse narrative intentionality. These temporal moods are: Indicative (found in 

narrations regarding the past like historiography, journalism, novels, etc.), interrogatory 

(found in present narrations like live tv news, cinema, music, etc.) and imperative 

(found in future narrations like advertisement, promises, futurology, etc.) (Zhao, 2011). 

Editorial and opinion articles could be found in the three temporal moods since they 

could relate to the indicative mood by referring to a past event, the interrogatory by 

referring to an event that is still occurring, and the imperative mood since the 

characteristics of these kind of article allow the author to write about the future, what he 

or she thinks might happen.  

8.2. Analysis Content  

Content analysis is a method used since the first half of the 20th century that allows the 

researcher to investigate the body of the communication content from a systematic 

point, describe it accurately and interpret it with insight (Berelson, 1971). It is important 
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to note that “content analysis is a summarising, quantitative analysis of messages that 

relies on the scientific method (including attention to objectivity-intersubjectivity, a prior 

design, reliability, validity, generalisability, replicability and hypothesis testing) and is 

not limited as to the types of variables that may be measured or the context in which 

the messages are created or presented” (Neuendorf, 2002, 10). Hence, the fact that 

content analysis is a quantitative method that allows the researcher to summarise the 

analysed content gives the opportunity to “categorise phrases, describe the logical 

structure of expressions, ascertain associations, connotations, denotations, 

elocutionary forces and one can also offer psychiatric, sociological interpretations. All 

of these may be simultaneously valid. In short, a message may convey a multitude of 

contents even to a single receiver”(Krippendorff, 1990, 22).  

This method offers a wide range of techniques “(c)ontent analysis is a way of asking a 

fixed set of questions unfaltering of all of a predetermined body of writings, in such a 

way as to produce countable results” (Carney, 1972, 6). 

Many investigators have used content analysis on their researches as it is a valid 

method, reliable and replicable. Regarding our investigation, content analysis is a 

suitable method. It allows us to systematically record quantitative data from the chosen 

articles. This quantitative data will be compared to each other and conclusions will as a 

consequence be drawn so as to see the way immigrants and the immigration is 

depicted by the neighbourhood press.   

Following the works of Iguartua et al. (2004) the sheet analysis will have three sections, 

each one of them covering a specific section of the information needed for the 

investigation. The sheet analysis, with its three sections will be as follows:  

a) Identification section: In this section basic information for the identification of the 

unit of analysis will be drawn. Information such as: the newspaper, the month of 

publication, the section where the unit of analysis was published and the genre 

of the unit.  

b) Formal information section: This section tries to discover the importance of the 

article regarding the formal format of the unit of analysis, or so to say, it can be 

assumed that, by having stronger links with the cover, bigger formal 

information, etc. the article will be awarded with a higher importance index. The 

variables for this index are: Odd(0) even (1) page, whether the unit refers to the 

opening article/cover(1) or not (0), opening of the section where published(1) or 

not(0), size of the unit of analysis (1= less than a quartes of a page, 2= between 

one and two quartes, 3=between two and three quartes, 4= more than three 

quartes but not the whole page 5= whole page), graphic information(1) or not 

(0). To construct the importance index the results from these variables will be 
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taken into account although the placement of the article in odd or even page will 

not be understood as relevant. The remaining dichotomic variables will award 0 

or 1 points depending on the results, and the size of the unit of analysis will 

award between 1 and 5 points. Therefore the index will be a numeric one 

between 1 (minimum importance) and 8 (maxim importance). This index will 

show the importance given to the published articles allowing to cross it with 

other variable and check the situations in which the articles are more or less 

important (again, importance according to the created index).   

c) Immigration News Framing Analysis: The immigration news framing analysis 

pretends to unearth the main frames used by the neighbourhood newspapers 

studied in the analysis. It follows the idea coined by Igartua et al. (2004) of the 

ENI (Encuadres Noticiosos de la Inmigración). In this case the variables will not 

be completely taken from the author‟s research; rather, the variables will be 

based on the ones from the article. The reason to not do so is that their 

investigation is focused on nationwide press and, as presented before, the 

standpoint of this investigation is that neighbourhood press follows a different 

approach to the immigration issue due to the aforementioned conceptual 

differences between these two kinds of press. For that reason, although Iguartia 

et al. will be followed as a guide, the variables for the immigration news framing 

analysis will have to be constructed anew. In order to do that two main actions 

will be taken. First, the semiotic analysis will be taken into consideration, and 

second, a pre analysis of a smaller sample will have to be conducted. The aim 

of the pre analysis is to discover the main frames where the immigration is set.  

An analysis table of content will be constructed with the purpose of analysing 

afterwards the whole sample. This table will show the following information:  

 Geographic/physical spaces 

 Temporal spaces 

 Main characters 

 Definition of the immigrants 

 Actions by the immigrants 

 Actions to the immigrants 

All these variables will be filled with categories from the qualitative pre analysis and the 

semiotic analysis. The former will fill the geographical and temporal spaces, as well as 

the actions by and to the immigrants. The semiotic analysis will give information 

regarding the main characters interacting with the immigrants as well as the definition 

of the latter. Again, this pre analysis will provide categories to fill the variables with the 

aim of analyse the framing of the immigration in the whole sample. It is important to 
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create the categories so as to be able to compare the results afterwards. In order to 

create the categories the researcher will have to insert units of significance into the 

categories. 

9. Preliminary results 

A small sample of what the semiotic analysis would be was carried out. The analysis 

has been analysed following the methodology explained before. The same pattern has 

been followed in the everyone of the analyses, which is tracking the five different 

stages of the narrative structure, the four stages of the classical narrative structure plus 

the disadjustment and pointing out at the characters, their roles, their missions and 

their actions. .  

As these analyses are only a sample general conclusions are not expected, a small 

sample of editorial and opinion articles are not a representative sample and therefore 

the conclusions that may be drawn cannot be generalised. However, some 

considerations in the form of conclusions will be explained.  

In the first place the articles have some common characteristics as they all are contract 

proposals. The proposing proposed the contract to the contractor, themselves or 

someone else, and the exact way it should be fulfilled, with the exact competences to 

achieve and the sanction it will deserve if successfully completed. Therefore the 

editorial articles have a sense of an instigating speech.  

Regarding the roles of the immigrants, in the editorial articles immigration takes a 

secondary role, as a subject of state, the subject that benefits from the action of the 

subject of action and never takes an active role. Hence, the immigration is given a 

secondary role in matters and subjects where they have an important part.  

However the editorial articles align themselves with the immigrants‟ position, whether it 

is politically or culturally, as one of them calls for an intercultural treatment of the news 

regarding the immigration and another one demands not to use the immigration in the 

electoral campaign as a scapegoat.  

As it can be seen, the immigrants are always treated, by the editorial articles, as a 

differentiated collective, the them different from the us, and hence given a virtual social 

identity, probably different from what the actual social identity could be. Maybe, and 

subjects of state is the other side of the same coin, the coin of stereotypes. Where on 

one side the immigrants are given negative stereotypes, on the other side they get 

stereotypes from a positive point of view (we need to fight for them, they are helpless 

and need our help).  Stereotypes nonetheless. These stereotypes, however positive, or 

from a positive point of view, still carry a sense of social distance, of otherness, and 

thus pointing to a confirmation, although a really mild confirmation, of our third 

hypothesis.  
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1. Introducció 

Les migracions internacionals canvien les identitats individuals i col·lectives, mentre 

que les desigualtats socials augmenten la bretxa entre rics i pobres. En aquest context, 

els joves adults, fills i filles de les famílies immigrades114 són un grup encara molt 

invisibilitzat. No obstant, i malgrat que les discriminacions són ben presents a les 

societats europees i operen com factor de risc d‟exclusió social, cal començar dient 

que molts d‟aquests nois i noies han aconseguit trajectòries d‟èxit. Això vol dir que han 

cursat estudis que els han permès entrar en el món laboral d‟una manera més o 

menys estable i que s‟han equiparat, o han millorat, la posició social dels seus pares. 

Aquesta realitat, però, no amaga les moltes dificultats que han trobat a causa del seu 

origen ètnic, ni la gran quantitat de joves que fan trajectòries d‟exclusió social. 

Malgrat les directrius promulgades per la UE sobre polítiques d'integració i les 

consegüents retòriques d'inclusió (Peró, 2007), les pràctiques socials en la majoria de 

països europeus estan lluny de ser integradores i inclusives, i es generen variades i 

importants situacions de discriminació que afecten un gran nombre de famílies 

immigrades extracomunitàries. Créixer amb diversitat de referents culturals i socials 

genera capital cultural i social, i permet construir identitats flexibles, fluides i múltiples, 

però, a la vegada, pot ser causa de conflictes personals, familiars i socials. Fer-ho en 

contextos d'inequitat, desigualtats i crisi social, econòmica i política augmenta el grau 

de complexitat i el risc d'exclusió social. 

En general, la imatge que la societat té d‟aquests joves està determinada per l'origen 

familiar i el procés migratori, atorgant identitats imposades, diferenciades i, sovint, 

excloents. El nom, el color de la pell i l‟origen ètnic i cultural són els elements que els 

circumscriuen a identitats tancades, des de l‟òptica social. Aquesta categorització 

posiciona socialment als joves que han de lluitar contra un sistema desigual a base de 

resistència i capacitat d'agència (Roca i Caparà, 2011, 2009). Pateixen discriminació 

ètnica, estereotips i racisme, i la seva inclusió social és fràgil. L'adscripció ètnica 

                                                   
114

 Faig servir el qualificatiu fills i filles de famílies immigrades en comptes de “segona 
generació” perquè considero que aquesta categoria pot ser utilitzada socialment com 
discriminadora. 
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assignada (Juliano, 1998, 125-137) dificulta el seu reconeixement com actors amb 

capital social i cultural, i posa barreres a la seva identitat, vinculacions i pertinences. 

Els joves són conscients del context de desigualtat imperant i d‟estar en posició de 

desavantatge. 

En aquesta comunicació es presenten resultats parcials de l‟estudi115 que compara els 

processos de construcció identitària dels joves adults, fills i filles de famílies 

llatinoamericanes migrades a Barcelona, Londres i Oxford, en relació a les situacions 

de discriminació que viuen a causa del seu origen ètnic i social. Els joves d‟origen 

llatinoamericà constitueixen un grup relativament nou en la geografia anglesa, mentre 

que a Espanya i Catalunya el seu nombre ha augmentat de forma significativa en els 

darrers anys. Malgrat ser contextos diferenciats, tots dos es troben en l‟actualitat en 

una profunda crisi social, econòmica i política que està generant i reproduint 

mecanismes d‟exclusió, perpetuant discriminacions i creant noves jerarquies basades 

en la classe social i l‟origen ètnic (Black et al, 2008). 

A partir dels seus relats biogràfics, els resultats analitzen els factors que determinen 

semblances i diferències, en relació a ambdós contextos. En aquest sentit, cal 

destacar que els nivells d'anàlisi micro recullen les experiències individuals i 

identifiquen els recursos personals en quant a capital humà, social i polític per evitar 

aquesta visió problemàtica (Martiniello i Rath, 2010). Per altra part, la comparació 

entre diferents contextos és important per conèixer com afecten i determinen el 

present i futur de nois i noies. En aquest escenari, interessa analitzar si en models de 

societat diferenciats, amb diversitat de polítiques d'immigració i polítiques socials, els 

sentiments de pertinença i les identitats presenten similituds o diferències 

significatives, i de quina manera interactuen amb els processos d'inclusió i exclusió 

social. 

Els interrogants inicials de l‟estudi són diversos. Quina identitat construeixen els fills i 

filles adults de famílies llatinoamericanes a Barcelona, Londres i Oxford? Quines 

situacions de discriminació viuen i com afecten les seves identitats i pertinences? 

Quines diferències significatives trobem en relació als dos contextos? En definitiva, es 

produeixen processos similars de construcció de la identitat en contextos diferenciats, 

en relació a les situacions de discriminació viscudes?  

                                                   
115

 Es tracta d‟un primer estudi realitzat a Barcelona amb joves d'origen marroquí, pakistanès, 
filipí, cubà i llatinoamericà. En conjunt són 31 nois i noies. D'aquest total, 11 són els joves 
llatinoamericans que s'inclouen en aquests resultats parcials. La segona part de l‟estudi fou 
realitzat a Londres i Oxford com Visiting Academic Research del Centre on Migration, Policy 
and Society (COMPAS) de la Universitat d'Oxford. La mostra d'aquest estudi inclou només fills i 
filles de famílies llatinoamericanes immigrades al Regne Unit. 
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La recerca dóna veu a aquests actors socials perquè ens expliquin les seves 

experiències, expectatives i realitats quotidianes amb la finalitat d‟aprofundir en el 

coneixement social i analitzar millor una societat cada dia més diversa però, sobre tot, 

més desigual. 

2. Context de desigualtats i discriminacions 

En aquest context de canvi social, amb pèrdua de drets i desballestament de l‟Estat 

del Benestar, la discriminació ètnica, els estereotips i el racisme afecten les famílies 

immigrades i instal·la als joves en la incertesa. 

L‟Eurobabòmetre 2012 sobre la discriminació a la UE indica que la discriminació és 

comú a tots els estats membre i que la discriminació per origen ètnic és la que es situa 

en primer lloc segons la percepció de la població (56%). Aquesta desigualtat no facilita 

compensar les situacions de desavantatge inicial i la discriminació per origen actua 

com eix de desigualtat destacat en moltes famílies immigrades. Per a molts joves, tot i 

ser catalans o anglesos de naixement, l‟origen ètnic, visualitzat a través del nom o 

l‟aspecte físic, suposa situacions de discriminació i risc d‟entrar en un procés 

d‟exclusió social. 

Per altra part, la construcció de la Unió Europea, i de la ciutadania europea, ha 

suposat la fragmentació de la societat en diferents categories de ciutadans: nacionals 

del país, nacionals d'un altre Estat membre de la UE i estrangers no comunitaris, que 

també es divideixen en regulars i irregulars. La societat queda dividida entre ciutadans 

i no ciutadans, les no persones (Subirats, 2007). La no obtenció de la nacionalitat, o 

dels permisos de residència i treball, manté a les persones immigrades i als seus fills i 

filles en situació de desemparament jurídic i en risc social. "La seva indefensió 

juridicopolítica com a immigrants pobres permet la seva explotació i la seva diversitat 

cultural la justificació" (Stolcke, 2004, 17-45). Preval la condició d'immigrant per sobre 

de la condició de persona amb la finalitat de mantenir la seva situació d'explotació i 

desavantatge. S'imposen majors limitacions a l'admissió de persones i noves 

exigències administratives per a l'obtenció de permisos de residència, de treball, de 

reagrupament familiar i, evidentment, per l'adquisició de la nacionalitat. Recollint les 

paraules d'Arango, podem afirmar que "la relació que la major part de les societats 

europees mantenen amb la immigració es pot qualificar de difícil, incòmoda o reticent" 

(2006, 91-111). Europa els vol com a treballadors, no com a ciutadans, perquè "El 

problema de la ciutadania sempre ha presentat, entre d'altres, el problema de generar-

se des de la dialèctica de la inclusió i l‟exclusió" (Cortina, 2006: 17). 

En època de crisi política, social i econòmica severa, de destrucció del creixement 

econòmic, d'augment important de la desocupació, empobriment de les classes 

mitjanes i treballadores, i grans retallades de l'Estat del Benestar (conseqüència 
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directa de les polítiques d'austeritat i reducció de la despesa pública) les persones 

immigrades i les seves famílies són considerades per la societat receptora com 

competidors pels llocs de treball, recursos sanitaris, educatius i socials. La manca de 

polítiques estructurals basades en la ciutadania multicultural els converteix en grups 

altament vulnerables en situació de risc d'exclusió social. D'altra banda, el context 

dominat per la ideologia neoliberal, basat en la desregularització i el lliure comerç, 

afavoreix la segmentació del mercat laboral en funció de la classe social, origen ètnic, 

edat, gènere i estatus legal.  

La flexibilitat del mercat laboral es tradueix en una disminució dels drets laborals i 

socials, i en importants mecanismes de diferenciació i desigualtat. Subcontractació, 

treball informal, temporal i ocasional afecten especialment les minories: joves, dones i 

immigrants, amb salaris baixos i condicions d'explotació. En aquest sentit, és 

especialment greu la situació de molts joves que són víctimes de la manca de creació 

d'ocupació. Aconseguir treball no depèn tant del capital humà sinó de les desigualtats 

ètniques, de gènere, edat o estatus legal. Amb xifres de desocupació alarmants, els 

joves europeus veuen com les seves possibilitats d'emancipació i expectatives de futur 

empitjoren gradualment. Les desigualtats interaccionen entre elles augmentant la 

situació de precarietat dels fills i filles de les famílies immigrades extracomunitàries a 

Europa, perquè en la majoria de països europeus coexisteixen antigues i noves 

desigualtats socials. A més, la situació actual ha augmentat l'odi i el racisme contra els 

estrangers pobres. La població immigrada serveix de boc expiatori. Indefensa i sense 

alguns drets socials, és víctima de les veus més radicals. En aquest context, alguns 

factors d‟exclusió social interactuen entre ells dificultant la inclusió i integració plenes. 

Desigualtats en l‟educació, l‟accés al mercat laboral, vivenda precària i territori 

segregat, dificultats en les relacions socials, i lleis i polítiques d‟immigració 

discriminatòries són eixos d‟exclusió social que afecten directament les famílies 

immigrades i els seus fills i filles (Fangen et al, 2012, 2010). 

A Espanya i Catalunya, els treballadors estrangers troben les oportunitats de treball, 

de forma majoritària, en l'economia informal amb contractes temporals i processos de 

discriminació ètnica, presentant taxes d'atur, sobrequalificació i temporalitat altes 

(Moreno i Bruquetas, 2011). Com a conseqüència, la població estrangera 

extracomunitària treballa i viu en pitjors condicions que la població autòctona i 

presenta major risc d'exclusió social. Les desigualtats per origen ètnic i nacional que 

pateixen moltes famílies immigrades a Espanya és una evidència en tots els àmbits de 

la seva vida (Informe de la Inclusió social a Espanya, 2009; Informe FOESSA, 2012). 

Per altra part, a Anglaterra s'han aplicat polítiques de discriminació positiva, amb la 

finalitat d'assegurar una major equitat, però no sempre han tingut resultats positius, fet 
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que ha potenciat l'estigmatització d'algunes minories. En general, s'ha treballat per la 

igualtat racial, però no per les relacions interculturals i interètniques (Rex, 2006, 1995, 

197-224). El racisme, l'etnicitat, les desigualtats, el classisme i la discriminació de les 

minories ètniques estan instal·lats en la societat multicultural britànica, on el pluralisme 

cultural s'ha desenvolupat entre la interacció i l'aïllament dels grups etnoculturals 

(Latorre Català, 2008, 97-131). Per Sen (2007) es tracta d'un monoculturalisme plural. 

Els grups ètnics minoritaris han de treballar per reafirmar les seves identitats ètniques, 

limitades pels discursos, representacions i imatges atribuïdes pel grup majoritari 

(Song, 2003). L‟estructura d‟oportunitats i la mobilitat social ascendent de la població 

d'origen estranger estan condicionades per les jerarquies racials i les situacions de 

racisme determinen desigualtats d'accés al dret de pertinença (Back i Sinha en 

Fangen et al. 2010, 51-80), i encara que l'apoderament de les comunitats (o minories 

ètniques) és un tema central en les agendes polítiques, hi ha un buit entre aquestes 

agendes i les estratègies per promoure la cohesió social (Mayo et al, 2009, 23-43). 

3. Joves, migració i identitats 

Els joves sorgits de la migració familiar desenvolupen i transformen la seva identitat a 

través d'un doble referent cultural, amb l'objectiu d'obtenir el reconeixement, la inclusió 

social i sentir-se acceptats. En les societats del segle XXI, diverses i desiguals, les 

identitats són complexes i múltiples, jugant un paper important la identitat socialment 

atribuïda (Bauman, 2005). Donat que la identitat ètnica té un marcat component 

contextual (Barth, 1976), la identitat que desenvolupen els fills de les persones amb 

migració internacional està determinada, en bona part, per les desigualtats socials. En 

aquests joves s'articulen i retroalimenten els problemes propis de la seva edat i la seva 

condició d'immigrants o fills d'immigrants.  

Els estudis sobre la construcció de la identitat indiquen que es produeix aculturació en 

valors de la societat majoritària, mobilitat situacional de la identitat, tensió entre joves i 

pares, i límits preventius d'una plena assimilació (Eriksen, 1993). El nivell educatiu dels 

pares, els resultats educatius dels fills i filles, la incorporació al mercat laboral, el 

context local i règims de ciutadania i polítiques d'immigració són elements clau en els 

resultats de la integració de les segones generacions (Alba, 2005; Alba et al, 2011). 

Encara que l‟heterogeneïtat social i cultural de les societats complexes és un element 

afegit en el procés de construcció de la identitat cultural i ètnica dels fills de famílies 

immigrades, la construcció no lineal sinó complexa i dialèctica, alimentada pel conflicte 

interètnic, amb un procés d'aculturació cap a la cultura majoritària que domina tots els 

àmbits de la vida, pot ajudar a configurar una estructura de personalitat amb fortes 

contradiccions i ambigüitats, però pot tenir, també, tal com assenyala Esteva Fabregat 

(1984), unes qualitats de plasticitat importants que li permetin una major capacitat per 
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a les relacions interètniques i interculturals. És en aquest element de plasticitat que es 

proposa la teoria de la identitat flexible dels joves, fills i filles de les famílies 

immigrades.  

La hipòtesi de partida és que aquests joves construeixen identitats flexibles, resultat de 

la vinculació i pertinença positiva a la societat d‟origen i de destí, que els ajuda a 

afrontar dificultats i discriminacions. 

4. Objectius de la recerca  

L'objectiu general de la recerca és conèixer el procés de construcció de la identitat 

dels fills i filles de famílies llatinoamericanes immigrades a les ciutats de Barcelona, 

Londres i Oxford, i analitzar la relació que s'estableix amb les experiències d'inclusió / 

exclusió social viscudes en ambdós contextos. 

Els objectius específics són: 

• Analitzar quines identitats culturals i ètniques construeixen els fills i filles de famílies 

immigrades llatinoamericanes a les ciutats de Barcelona, Londres i Oxford. 

• Identificar la relació existent entre les experiències de discriminació social i els 

processos de construcció identitària. 

• Comparar els resultats obtinguts a Barcelona amb els obtinguts a Londres i Oxford. 

5. Metodologia de la recerca 

Es tracta d‟una recerca qualitativa de tipus fenomenològic i la metodologia es basa en 

els relats biogràfics. La població d‟estudi són joves adults d‟origen llatinoamericà, fills i 

filles de famílies que han realitzat procés migratori a Catalunya i Anglaterra. La mostra 

és estratègica, no probabilística. Els criteris d'inclusió són residir a les ciutats de 

Barcelona, Londres i Oxford, origen llatí de pare i mare, mínim temps de residència de 

5 anys, edat entre 18 i 30 anys, i indicadors socioeconòmics diferenciats. La recollida 

d'informació s'ha realitzat a través d'entrevistes en profunditat, semiestructurades i 

obertes que recullen les experiències i trajectòries de vida.  

6. Resultats 

Tots els joves entrevistats a Barcelona, Londres i Oxford tenen biografies diferents 

però amb forces similituds. En general, tots els joves entrevistats tenen molts elements 

en comú amb el grup de població de la mateixa edat, tot i que cal afegir la variable 

procés migratori. Entitat de suficient rellevància per modificar les trajectòries de vida. 

Experiències biogràfiques diverses amb un element comú, la migració familiar i amb un 

objectiu final, l'afirmació i l'emancipació personal. Són nois i noies amb trajectòries 

d'èxit escolar i/o acadèmic, amb expectatives de futur professional i amb inserció social 

normalitzada, o en precari, però amenaçats pel risc de les desigualtats per origen i 

classe social, accentuades en aquests temps de crisi i canvi social. 
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Els relats, plens de subjectivitat però també d'objectivitat i rigor, es basen en les 

vivències del passat, la realitat del present i les seves expectatives i somnis de futur. 

Narren el procés migratori familiar a través dels seus records o d'allò que els seus 

pares els han explicat, i també les seves pròpies experiències en una societat que han 

anat coneixent i on s'han acomodat i adaptat, superant dificultats i aprofitant 

oportunitats. Els seus relats mostren que tenen un gran capital humà, social i cultural, i 

que realitzen importants esforços per vèncer situacions de discriminació i tendències 

xenòfobes i assimilacionistes. 

Al tractar-se d‟una investigació basada en el relat biogràfic, el nom de subjectes és 

reduït. No és objectiu d'aquesta investigació extrapolar resultats a la resta de joves 

d'origen llatí a Espanya o Anglaterra. La investigació recull la seva experiència, com a 

actors socials emergents i rellevants en les societats multiculturals, per extreure la 

informació més significativa i d'aquesta manera reconstruir i interpretar el seu univers. 

S‟ha entrevistat onze joves a Barcelona (sis noies i cinc nois) i deu a Londres i Oxford 

(set noies i tres nois). Edats compreses entre divuit i vint-i-vuit anys. Temps de 

residència, mínim cinc anys i màxim vint-i-dos anys. Dos joves nascuts a Londres, la 

resta als països d‟origen (veure taula 1). 

Taula 1: Comparativa de les dades sociològiques dels nois i noies entrevistats 

 Catalunya Anglaterra 

 

Origen 

 5 Perú 

 4 Equador 
 1 Xile 
 1 Colòmbia 

 9 Colòmbia 

 1 Equador 

 
Estudis 

 3 Estudis universitaris 
 6 Estudis formació professional 

 2 Ensenyança obligatòria 

 5 Estudis universitaris 
 5 Estudis formació 

professional 

 
Situació 

jurídica 

 7 tenen la nacionalitat 
espanyola 

 4 tenen permís residència i 
tramitaven la nacionalitat 

 7 tenen la nacionalitat anglesa 
 3 tenen permís residència  

 

Ocupació 

 8 ocupats 

 3 no treballen, solament 
estudien o es troben 
desocupats 

 8 ocupats 

 2 no treballen, solament 
estudien 

Font: Elaboració pròpia a partir de la recollida de dades 

6.1.- La construcció de les identitats flexibles 

Els resultats indiquen que davant les identitats atribuïdes i assignades, els joves es 

posicionen gestionant el conflicte de fidelitats, pertinences i referents culturals 

construint una identitat flexible, oberta i múltiple, resultat d'un fort vincle afectiu amb 

origen i d'unes profundes arrels en destí, mostrant una gran maduresa personal per 

reafirmar la seva identitat i superar circumstàncies i situacions de dificultat. No són 

joves ressentits ni es victimitzen, sinó que es posicionen de manera crítica davant la 



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2187 
 

realitat social. Reivindiquen el seu dret a formar part de la societat des d'una situació 

d'igualtat i rebutgen identitats imposades, diferenciadores i inferiorizadoras. Lluiten pel 

reconeixement social des d‟una posició d‟igualtat. Volen ser vistos com membres de la 

societat majoritària amb igualtat de drets i deures sense perdre la identificació amb 

origen. Són joves que fan una forta aculturació en els valors, pensaments, ideologies i 

normes de la societat de destí, amb la que estableixen una clara identificació  sense 

renunciar als valors que configuren el patrimoni simbòlic d‟origen, en aquest cas per 

respecte als pares, per sentiments, emocions i vinculacions amb la família extensa. 

Evidentment es produeixen conflictes intergeneracionals pels elements propis de les 

cultures juvenils i no tant per conflictes culturals relacionats amb origen. En les noies 

s‟evidencia un posicionament crític amb els rols tradicionals, principalment en les noies 

entrevistades a Barcelona. Així doncs, trobem perspectives de gènere diferenciades 

entre pares i filles. Hi ha un rebuig explícit al masclisme. 

En tots els joves es constata una gran capacitat adaptativa i un fort sentiment de 

pertinença transcultural. Un fet destacable és que tots i totes manifesten que la 

distància cultural entre origen i destí és menor de la que, sovint, s‟explica. Entenen que 

existeixen més interconnexions que diferències culturals. En circumstàncies concretes 

fan mobilitat situacional de la identitat, entesa com més apropament a origen o destí. 

Malgrat les vivències de discriminació, tots els nois i noies entrevistats disposen d‟un 

important capital humà, social i cultural, que els capacita per ser competents en les 

relacions interculturals i per desenvolupar identitats flexibles, complexes, fluides, 

obertes, resistents i positives en les societats culturalment diverses. Aquests nois i 

noies posen en evidència que les identitats culturals flexibles es construeixen en la 

superació de desavantatges, limitacions i categoritzacions socials inferioritzadores. 

Són identitat que cerquen legitimitat a base de resistències i projectes i fan arrelament 

positiu sense perdre els vincles amb el seu origen nacional i ètnic (Roca i Caparà, 

2009, 2011).  

6.2.- Discriminacions, inclusió i exclusió social 

A grans trets, i a partir dels relats biogràfics dels joves, es confirma que les 

discriminacions, inclusió i exclusió social són un fenomen complex i multidimensional 

en el que actuen com a principals eixos de desigualtat la classe social, el gènere, 

l‟edat i l‟origen ètnic. No s‟han observat diferències significatives en les discriminacions 

d‟un context i altre. 

Són joves amb trajectòries escolars que han superat jerarquies socio-culturals i la 

teoria del dèficit, i han estat capaços d‟assolir un nivell de formació mitjà – alt. Aquest 

fet no ha suposat, però, igualtat d‟accés al mercat laboral en relació als joves parells 

autòctons. Un mercat laboral caracteritzat per l‟etnofragmentació i taxes d‟atur més 
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altes entre els joves, principalment els d‟origen immigrat, que s‟ocupen en treballs 

menys qualificats.  

Els nois i noies refereixen situacions de discriminació a l‟escola per part de companys 

o mestres, en la inserció al mercat de treball i a nivell social pel color de la pell, 

aspecte físic o nom. Tot i que alguns manifesten que mai s‟han sentit discriminats, sí 

consideren que la societat exclou a moltes persones immigrades per raó d‟origen i 

classe social, principalment. 

Podem afirmar que alguns d‟ells es troben en situació d‟inclusió social fràgil. No 

obstant, i malgrat aquestes situacions viscudes, tots demostren una forta predisposició 

a formar part de la societat i sentir-se arrelats sense rebuig ni posicionaments tancats 

o negatius. No hi ha tancament en els grups d‟origen, si no que lluiten per sortir 

endavant i assolir una mobilitat ascendent. No es genera negativització de destí ni 

idealització d‟origen. Mostren resistència i es reafirmen davant les discriminacions i les 

dificultats. A més a més, fan una valoració positiva de les societats catalana i anglesa. 

Articulant identitats i discriminacions trobem diferents tipologies de joves. No es tracta 

de tipologies tancades si no que aquesta classificació permet analitzar les 

interrelacions que s‟estableixen entre identitats i discriminacions. De fet, la identitat 

flexible que construeixen els joves mostra que les identitats són obertes, múltiples, 

flexibles i mòbils en context de diversitat cultural. Les agrupacions són les següents:  

 Tenim 2 joves catalans amb trajectòries de llarga socialització i enculturació en 

destí, sense vivències de discriminació personal però crítics amb les 

discriminacions que afecten a altres persones i col·lectius d‟immigrats. Valoren que 

es jerarquitza segons origen. Tenen vivències positives de la seva identitat que 

consideren àmplia, múltiple i complexa. “Em sento entremig. Ni català ni peruà. 

Hauria de dir que sóc més peruà, que sóc d'allà, però la meva cultura és d'aquí. Sé 

què agafar d'un lloc i l'altre. El cos és d'allà però la cultura és d'aquí". Estableixen 

un lligam afectiu amb la societat d‟origen a través de les relacions familiars 

extenses. Són joves amb major vinculació amb context social i cultural majoritari, i 

escàs sentiment de pertinença a la cultura d'origen relacionat amb trajectòries 

d'èxit escolar i / o laboral. Cap dels joves anglesos es troba en aquesta tipologia.  

 També trobem 2 joves a Barcelona amb llarga socialització i enculturació en destí, 

que en aquest cas han viscut situacions de discriminació social i/o laboral, tot i 

bones trajectòries escolars. Consideren que el desconeixement i la ignorància són 

les principals causes de la discriminació i jerarquització vers les persones 

immigrades. Malgrat aquestes situacions, verbalitzen tenir identitats molt 

vinculades a la cultura i societat majoritària. “Em moc com un català. Tota la vida 

aquí. L'únic que no tinc d'aquí és la cara". Es tracta de joves amb identitat cultural i 
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ètnica flexible amb major vinculació al context social i cultural majoritari i escàs 

sentiment de pertinença a la cultura d'origen, relacionat amb vivències de 

discriminació.  

 En el tercer grup tenim 4 joves catalans i 4 anglesos. Són nois i noies molt 

adaptats a la societat majoritària però amb una identitat i sentiment de pertinença 

més vinculat a la societat d‟origen. Es consideren ben adaptats en destí i viuen 

positivament el creuament cultural. En la majoria de casos expressen que 

l‟adaptació no ha estat difícil sinó sinònim d‟enriquiment personal. “Lo más 

ecuatoriano que tengo yo creo que es la forma de hablar y los principios que 

siempre los conservamos y de aquí la forma de pensar…, ha ido cambiando poco 

a poco porque ya vas viviendo, vas conviviendo más tiempo aquí y te acostumbras 

a donde estás”. Tot i no referir situacions de discriminació, també es mostren crítics 

amb les societats catalana i anglesa perquè, segons les seves opinions, les 

persones immigrades de classe social assalariada pateixen desigualtat 

d‟oportunitats i es troben en inferioritat de condicions. Aquests joves els podem 

categoritzar amb identitat cultural i ètnica flexible amb major vinculació emocional i 

de pertinença a la cultura d'origen sense percepció de discriminació escolar i / o 

laboral en les seves trajectòries. Malgrat aquesta identificació amb origen, els joves 

anglesos valoren les oportunitats que troben a la societat de destí, fet que no es 

produeix en els joves de Barcelona. 

 Finalment tenim 3 joves catalans i 6 anglesos que també presenten vinculació al 

context social i cultural majoritari però mantenint una forta pertinença i identitat 

d‟origen. Tots aquests joves han viscut situacions de discriminació i desigualtats 

que es materialitzen en els estudis, en el treball, en les relacions socials, en les 

polítiques d'immigració i normatives frontereres o en la visió que la societat té d'ells 

com a immigrants encara que no ho hagin estat mai. Com el jove nascut a Londres 

que després d'una entrada difícil i decebedora en el mercat laboral, ja que va estar 

un temps treballant en el sector de la neteja (no trobava res més), ha millorat la 

seva posició i actualment treballa de mànager en un museu. Diu haver tingut les 

mateixes oportunitats que els anglesos encara que amb molt més esforç, perquè... 

“de pronto la gente se cree que yo no soy inglés. Por ejemplo en el aeropuerto… 

casi siempre me registran las maletas por ser de origen colombiano. Pero cuando 

enseño el pasaporte, y me preguntan dónde vivo… En ese caso ya está… pero no 

lo veo como una discriminación tan grande. No lo sufro…”. Els podem definir com 

joves amb identitat cultural i ètnica flexible amb major vinculació emocional i de 

pertinença a la cultura d'origen, amb percepció de discriminació en les seves 

trajectòries.  
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Aquestes tipologies ens permeten inferir que la construcció de la identitat i pertinença 

no guarda una relació directa amb les situacions de discriminació (tot i que hi ha 

influència), sinó que el temps de residència i l‟edat de migració actuen com 

determinants més rellevants. 

6.3.- Similituds i diferències entre els joves catalans i anglesos 

Abans d‟analitzar els aspectes diferencials més significatius entre els joves és 

necessari fer una breu comparativa dels contextos en què viuen i creixen els joves 

entrevistats (taula 2). Els aspectes que configuren aquesta comparativa resulten dels 

relats biogràfics dels mateixos joves, de la revisió de fonts documentals i de l‟anàlisi 

del context realitzat durant el treball de camp. 

Taula 2: Comparativa del context entre Catalunya i Anglaterra en relació a la 
immigració llatinoamericana 

Catalunya Anglaterra 

 Relació històrica 
 Col·lectius importants en nombre 

 Immigració política (antiga) i 
econòmica (recent) 

 Diferències culturals però molts 

elements de similitud, principalment 
la llengua 

 Immigració jove i familiar 

 Retòriques inclusives amb 
pràctiques d‟exclusió 

 Mercat laboral irregular 
 Alta concentració laboral en sector 

serveis 

 Discursos xenòfobs i racistes 
 Estat del Benestar feble 
 Famílies en situació de vulnerabilitat 

 Discurs i imatge que associa als 
joves d‟origen llatinoamericà a 
bandes juvenils 

 No relacions històriques 
 Col·lectius poc nombrosos 

 Immigració relativament recent, de tipus 
polític (la més antiga) i econòmic (la més 
recent) 

 Diferències culturals i pocs elements de 
similitud. Llengua diferent 

 Immigració jove i familiar 

 Societat multicultural amb nous postulats 
assimilacionistes (Vertovec, 2010) 

 Mercat laboral precari 
 Alta concentració laboral en sector 

serveis, sobre tot neteja 

 Model social liberal, classista i discurs 
racista 

 Polítiques de discriminació positiva però 

inclusió fràgil 
 Famílies amb grans dificultats inicials per 

acomodar-se i adaptar-se  

 Joves d‟origen llatinoamericà amb nivell 
de formació alt 

Font: Elaboració pròpia 

L‟anàlisi comparativa ens indica que existeixen moltes més semblances que 

diferències entre els joves de Barcelona, Londres i Oxford. En aquest sentit, l‟estudi 

coincideix amb els resultats aportats per Fangen et al (2012). També és important 

posar de relleu que, en relació a les trajectòries acadèmiques, la teoria del dèficit no 

sempre és real ni justificada.  

En quant a les diferències més rellevants observades entre els joves entrevistats, cal 

destacar els següents aspectes: 

Joves catalans 

 Major vinculació amb la societat de destí dels joves catalans. En alguns casos 

s‟observa escàs sentiment de pertinença a la societat d‟origen i percepció 
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d‟allunyament cultural i ètnic. No obstant, els que han fet migració més tardana 

conserven una forta vinculació emocional. 

 Les famílies dels joves catalans entrevistats consideren que s'han beneficiat d'un 

model social de caràcter integratiu, on la vinculació amb Amèrica Llatina constitueix 

un atenuant en les diferències i desigualtats existents. L‟acomodació i adaptació 

social, tot i les desigualtats, ha estat menys difícil que en les famílies d‟Anglaterra. 

 Menor endogàmia relacional de base ètnica entre els joves de Barcelona. Molts 

d‟aquests nois i noies construeixen discursos d‟alteritat per referir-se als parells 

coètnics recent arribats. Els visualitzen com diferents i distants. Aquest discurs es 

pot entendre com una estratègia per formar part de la societat de destí. En aquest 

sentit, les noies catalanes expressen el rebuig a la possibilitat de tenir parella del 

país d‟origen. Ho relacionen amb el masclisme observat en molts homes.  

 A diferència de les noies angleses, el masclisme és un element present en els 

relats de les joves de Barcelona, fins al punt que les més conscienciades i 

reivindicatives reclamen una identitat de dona per sobre de qualsevol altra 

identificació. El contacte cultural amb la societat majoritària els fa qüestionar valors 

i principis que abans eren incontestables, adquirint una nova perspectiva de 

gènere que els permet observar diferències entre les trajectòries i projectes de 

pares i fills, sobretot quan la reflexió i relat prové de les noies. Les desigualtat de 

gènere formen part de la vida familiar en contextos on la tradició i el patriarcat 

determinen les relacions i els rols familiars i socials. Algunes noies ho 

exemplifiquen en fets concrets com són les diferències en les relacions sexuals 

entre joves en origen i destinació i, també, en les expectatives mostrades pels 

pares respecte al matrimoni.  

 Tots els joves entrevistats fan referència a les diferències de tracte cap als nois i 

les noies en l'àmbit familiar. Les noies estan més controlades i els nois tenen més 

llibertat. Manifesten que la societat d'origen els atorga un tracte molt diferent, 

valorant-la com una relació molt masclista basada en el poder de l'home sobre la 

dona i en dinàmiques històricament patriarcals. Tots els nois i noies es mostren 

amb actituds més obertes i igualitàries i refereixen un canvi progressiu de 

mentalitat dels pares durant els anys de residència a Catalunya, tant en les 

relacions entre nois i noies, com en una major obertura de pensament. 

Joves anglesos 

 Major vinculació amb origen entre els joves anglesos. Cap dels joves es defineix 

amb una identitat ni pertinença més vinculada a la societat de destí. Alguns dels 

aspectes que ho expliquen són la major distància cultural entre origen i destí, un 

creixent sentiment d‟identitat panamericana, entre els diferents col·lectius, i forta 
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consciència de desigualtat i de les dificultats d‟acomodació dels col·lectius 

llatinoamericans a Anglaterra. Els joves s‟identifiquen com britànics-anglesos amb 

fort arrelament i identitat llatinoamericana. 

 La relació familiar amb la societat anglesa depèn de l‟aprenentatge de l‟anglès, de 

l‟entrada al mercat laboral, del barri d‟assentament i de les relacions socials. Sovint 

es tracta de relacions amb una forta endogàmia relacional de base ètnica en els 

pares i relacions interculturals dels joves amb els seus amics. 

 Malgrat les dificultats d‟adaptació familiar, per la llengua principalment, de 

situacions d‟inclusió social fràgil, degut a la situació laboral i del no reconeixement 

de l‟alt nivell de formació, entre altres factors, els joves entrevistats valoren les 

oportunitats con un punt fonamental de la societat anglesa. Anglaterra és vista con 

una terra d‟oportunitats, tot i les dificultats que han de superar en les seves 

trajectòries de vida tant pares com fills. 

 La diferència més important entre pares i fills i filles és l‟ús de la llengua. Mentre 

que els pares mantenen el castellà com llengua fonamental de les seves relacions 

socials (fet que sovint els limita la mobilitat ascendent a nivell laboral) els joves 

utilitzen l‟anglès en tots els àmbits de les seves vides, inclosa la relació entre 

germans. Amb els pares parlen castellà i entre germans anglès. Es pot afirmar que 

l‟anglès domina per sobre del castellà. Consideren que el coneixement i la pràctica 

de la llengua anglesa els obre portes en els diferents àmbits de la societat. Parlar 

anglès és vist, a més de necessari, com una oportunitat única d'aprendre una 

llengua universal. 

 L'acostament a altres col·lectius permet als joves entrar en altres contextos socials 

i culturals. Estableixen relacions amb joves autòctons a l‟escola, universitat i món 

laboral, fet que els hi depara un major coneixement i sentiment de pertinença a la 

societat anglesa. Les relacions obertes amb altres col·lectius els suposa un 

aprenentatge de les relacions interculturals i els permet fer de pont entre els seus 

pares i la societat anglesa.  

 Són nois i noies amb un baix nivell de crítica a la ideologia patriarcal i masclista 

que predomina en els rols familiars. No obstant, la vivència de les normes i valors 

de la societat anglesa modifica mentalitats i posicionaments en les generacions 

més joves. 

7. Discussió: 

7.1.- Identitats, pertinences i referents culturals 

La construcció de la identitat i del sentiment de pertinença en situació de 

multiculturalitat i desigualtats ja s'ha descrit anteriorment com un procés complex 

(Roca i Caparà, 2009). La vivència de diversos referents culturals (re)modela la 
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identitat dels nostres joves informants, a través del temps, de les interaccions que 

estableixen i de les situacions que el context social, econòmic i polític imposa. Els 

processos d'enculturació i aculturació generen vincles amb la cultura d'origen familiar i 

la cultura en què es desenvolupen i creixen. Com indica Song (2003) la força del vincle 

familiar s‟expressa en la reafirmació de la identitat ètnica d‟origen. A diferència del que 

apunten Berry et al, (2006), malgrat el seu fort perfil ètnic no mostren problemes 

d‟adaptació psicològica ni sociocultural. Negocien la seva identitat entre el nucli dur de 

la cultura familiar i la cultura de la societat majoritària (Coe et al, 2011). 

Són identitats amb un fort component contextual que construeixen a base d‟elaborar 

estratègies identitàries que els permeten adaptar-se i acomodar-se a referents 

culturals diversos. La identitat dels joves entrevistats confirma el caràcter estructural, 

diacrònic i dinàmic de les identitats i també que es reformulen en la interacció amb el 

context (Camillieri et al, 1990). La cerca del reconeixement social, de la visibilitat i de 

ser subjecte social (Kastersztein, 1990, 27-41) es combina amb la voluntat 

d‟invisibilitat, precisament per ser un més, singular, però no diferenciat. Posen límits a 

una assimilació plena, justament en el sentit contrari que proposa Alba116 (2005) i que 

fan una aculturació additiva. Rebutgen l‟adscripció ètnica assignada però, en canvi, 

mantenen un fort vincle amb l‟origen cultural familiar. Els nois i noies amb identitats 

flexibles són navegadors culturals que poden actuar de pont entre la diversitat de 

col·lectius, si es disposa dels recursos i eines necessaris. “Multicultural navigators 

work to narrow the social divide between the privileged and the disadvantaged by 

acknowledging and communicating the values of both dominant and nondominant 

cultural capital” (Carter, 2005: 152). 

Veiem, en tots els joves entrevistats, que la gestió dels dos sistemes els condueix a la 

formació d'una identitat cultural i social oberta a valors, normes, principis i pràctiques 

apresos en els contextos familiar i social que es complementen i els enriqueix. Són 

identitats i pertinences noves, diferents a les dels seus pares perquè sumen elements 

culturals i socials diversos, que requereixen equilibris entre els valors i pràctiques 

familiars i la necessitat d'un pragmatisme que els asseguri reconeixement social i drets 

cívics. El temps de residència en destí els permet estrènyer vincles amb la societat 

majoritària i actua com a protecció contra identitats tancades i oposades, perquè tot i 

                                                   
116

 Alba (2005) realitza un estudi comparatiu de la “segona generació” de mexicans a Estats 
Units, de nordafricans a França i de turcs a Alemanya i elabora una nova conceptualització 
sobre els límits (boundaries), distingint entre límits clars i borrosos. Quan els límits entre la 
societat i cultura majoritària i la població immigrada són clars, els infants resten fora, quan són 
borrosos, les vies d‟integració social són més grans. Els límits estan determinats per la religió, 
la llengua i la “raça”, i, segons l‟autor, és necessari analitzar-los per entendre com operen. Els 
límits ben definits es relacionen amb exclusió i els límits poc definits amb assimilació. 
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que la migració en edat adolescent o juvenil és més complexa i els genera més 

impacte emocional, els joves es van adaptant a un entorn desconegut i de vegades 

hostil, però que també els atrau i aporta riquesa a nivell personal. No són processos 

lineals en tots els joves (Berry et al, 2006) però sí podem afirmar que els joves nascuts 

o arribats en edat infantil mostren una major vinculació amb destí. 

Es tracta de joves que han madurat precoçment. El procés migratori familiar els ajuda 

a créixer com a adults més ràpidament que molts joves autòctons. Se senten 

responsables i amb un gran sentiment de deute i agraïment cap als pares, dels que 

valoren molt positivament l'esforç realitzat. En els joves amb reagrupació familiar en 

edat adolescent, el procés d'acomodació i adaptació ha estat més difícil. Precisen un 

temps d'aprenentatge que refereixen com un dels moments més difícils de la seva 

vida. No obstant això, el temps de residència ajuda a desenvolupar capacitats i 

competències per a una integració cultural i social positiva.  

7.2.- Relacions familiars 

Els fills i filles són el centre del procés migratori familiar i l‟objectiu prior itari dels pares, 

tal com ja indiquen Coe et al, (2011). 

En ambdós grups, tenim famílies nuclears que han realitzat el procés migratori 

esglaonadament, primer pare o mare, i posteriorment parella i fills. Es produeix una 

pèrdua de la família extensa i es mantenen els rols familiars d‟origen. Les diferències 

de gènere entre pare i mare es mantenen i transmeten a fills i filles. 

Són famílies que han fet un procés d‟adaptació carregat de dificultats, amb una millora 

de les condicions de vida respecte a les d‟origen però que no han aconseguit mobilitat 

social ascendent. En molts casos no s‟ha reconegut la formació acadèmica dels pares 

i la inserció laboral ha estat dificultosa i en sectors laborals de baix reconeixement 

social. En poques ocasions s‟ha aconseguit una millora laboral i social destacable. En 

general, les condicions laborals dels pares s‟han anat estabilitzant però durant molt 

temps han estat precàries, dures i en situacions d‟indefensió i explotació laboral.  

Les famílies idealitzen el país d‟origen i transmeten aquesta mirada als fills. Lleguen un 

fort capital ètnic al fills (Modoob i Salt, 2011). Els sentiments inicials de viure entre dos 

móns diferents va desapareixent a mesura que s‟adapten i coneixen millor la societat 

receptora. En alguns casos persisteix el mite del retorn que no sempre es fa efectiu. 

Els fills i filles són molt conscients de l‟esforç dels pares en el procés migratori. La 

majoria ho valoren com el fet més transcendental de les seves vides i consideren que 

ells i el seu futur seria diferent d‟haver continuat vivint en origen. En aquest sentit, 

pensen que ha estat un canvi de vida radical. Quan viatgen al país d‟origen, tot i els 
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vincles emocionals, es senten “fora de lloc”, sobre tot els que han migrat en edats 

infantils, no així els que ho han fet en l‟adolescència tardana. 

7.3.- Xarxes socials 

La gestió que aquest jovent fa de les relacions interculturals amb altres joves parells és 

un bon indicador del seu esforç d'acomodació i adaptació a la realitat multicultural. L'ús 

d'espais i relacions compartides promou la solidaritat entre comunitats i disminueix 

tensions entre grups, permetent negociar els conflictes des d'un millor coneixement de 

"l'altre" (bridging capital) (Blake et al, 2008). 

7.4.- Discriminacions i mecanismes d’exclusió social 

Aconseguir el permís de treball obre les portes al desenvolupament, creixement i 

emancipació personal. Per aquests joves estar ocupats és una via de reconeixement 

de la vàlua personal, de possibilitats de mobilitat ascendent i una assegurança per a la 

inclusió social. 

No obstant l‟estructura d‟oportunitats, centrades en les seves trajectòries 

acadèmiques, no sempre té continuïtat en el mercat laboral. Tot i l‟alt índex de joves 

que han realitzat formació universitària o professional de cicle superior, l‟accés a 

treballs que els permetin mobilitat ascendent es troba frenat per la situació de crisi, 

manifestat per les altes taxes d‟atur entre els joves a molts països europeus. Veiem, 

doncs, que l‟àmbit laboral actua de fre en el seu procés per aconseguir una inclusió 

normalitzada a la societat, convertint-se la discriminació laboral en la barrera més 

important per una participació activa i normalitzada en el mercat laboral, tal com 

assenyalen Fangen et al, (2012). 

En general es confirma que les barreres estructurals, en les diferents arenes de la vida 

pública, limiten la mobilitat ascendent a Catalunya i Anglaterra. La classe social, 

l‟origen ètnic i les desigualtats per edat interactuen com a eixos de discriminació en els 

processos d‟inclusió i exclusió dels joves fills i filles de famílies immigrades (Fangen et 

al, 2012). 

7.5.- Context social 

Les actituds dels joves vers la societat catalana i anglesa inclouen el reconeixement i 

agraïment per les oportunitats viscudes, el sentiment d'estar a casa i la reafirmació de 

valors com la tolerància, la llibertat i el respecte pels drets humans. Per a ells la 

migració es converteix en una condició de la seva pròpia existència. Els marca les 

seves trajectòries de vida i els obre noves i diferents oportunitats que, no obstant això, 

en èpoques de crisi no sempre es fan realitat (Back i Sinha, a Fangen et al, 2010, 51-

80). També valoren negativament i es mostren crítics davant les desigualtats, les 

dificultats d'adaptació (els que van migrar tardanament), la fredor en les relacions 

socials i les actituds de rebuig vers la població estrangera. Malgrat que alguns no han 
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fet procés migratori perquè han nascut en destí, tots comparteixen l‟etiquetatge social 

d‟immigrats (Carrasco et al, 2012) 

És important tenir en compte, com assenyalen Alarcón y Alcalde (2010), que les 

societats receptores poden reproduir immigrants endògens a través dels seus fills i 

filles, si no s‟aconsegueix una mobilitat ascendent. 

Obtenir la nacionalitat és indicatiu de sentiments d'arrelament i vinculació, i 

d'expectatives de futur lligades al país receptor. Significa voluntat de "formar part" i ser 

partícips de la societat, d'acceptació dels codis socials i culturals encara que no a 

qualsevol preu. 

8. Conclusions 

El mapa de les migracions internacionals ha generat profunds canvis en el món del 

segle XXI. Les migracions canvien la geografia humana i aporten una lògica i dinàmica 

de multiculturalitat. En aquest sentit cal plantejar les migracions internacionals com a 

motor de desenvolupament i revisar les actituds negatives per trencar les asimetries 

(Martiniello i Rath, 2010). Un dels reptes fonamentals és assegurar la cohesió social, 

analitzant quines són les tensions que es produeixen en relació a la població 

immigrada. Un debat capdal és el de les identitats individuals i nacionals, tal com es 

plantegen des de la societat majoritària i un altre és el debat sobre la integració social 

de la població immigrada. Tots dos han de ser respostos i superats identificant les 

situacions i pràctiques de desigualtat i inequitat que agreugen les seves condicions de 

vida i els mantenen com a ciutadans sense igualtat de drets (Andebert i Kamel Dorai, 

2010). 

La immigració internacional és un fenomen fonamental de les societats actuals i un 

tema prioritari en la formulació de les polítiques socials. El futur del model social no és 

un tema marginal. La seva definició és fonamental per a les noves generacions, de les 

quals formen part els fills i filles de les famílies amb procés migratori (Andebert i Kamel 

Dorai, 2010). El reconeixement d'aquests joves amb identitats flexibles, i de les seves 

especificitats culturals i ètniques, com a pont i enllaç entre grups culturals diversos, és 

un deure social ineludible per neutralitzar identitats nacionals tancades i excloents, així 

com per potenciar els elements comuns i anul·lar la construcció de diferències que 

oposen i confronten col·lectivitats. L'acomodació i inclusió problemàtica no és 

inevitable (Berry et al, 2006) i es pot superar a base de polítiques d'inclusió social. 

Tot i l'aportació econòmica dels treballadors estrangers, entesa com a integració 

econòmica, les polítiques de diferenciació (i exclusió) es mantenen al llarg del temps 

en la majoria de països europeus, i en èpoques de crisi reforcen la teoria del conflicte 

entre població immigrada i nativa (hostilitat nativa per la confrontació davant recurs 
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escassos) i entre estat i població immigrada (resultat de distribució injusta de la 

riquesa i de polítiques socials i d'inclusió inoperants) (Dancygier, 2010). 

La construcció de la identitat, com producte simbòlic, es un procés individual 

condicionat pel context social i cultural, i per les dinàmiques relacionals. Les identitats 

del segle XXI són més complexes, canviants i mestisses, alhora que confereixen 

resistències. Els joves entrevistats són joves lluitadors i reivindicatius davant les 

barreres estructurals que la societat imposa. 

Malgrat que el context i la posició en l‟estructura social, juntament amb l‟origen ètnic i 

nacional són factors de desigualtat o inclusió fràgil en les trajectòries vitals dels joves 

entrevistats (Fangen et al, 2012) i que tots han viscut en pròpia persona, o en els 

altres, situacions de discriminació, tots els joves entrevistats a Barcelona, Londres i 

Oxford construeixen una identitat cultural flexible, oberta i múltiple que els atorga un 

potent capital humà, cultural i social per esdevenir actors rellevants de les societats 

culturalment diverses. El seu bagadge multicultural els posiciona amb avantatge en les 

relacions interculturals. 

Es pot afirmar en la majoria de casos que es tracta de joves que han assolit la 

integració social, sense assimilació plena però amb risc de vulnerabilitat per 

condicionants socials adversos. Mantenen un fort lligam ètnic i cultural amb la societat 

d‟origen, i encaixen en la societat complexa socialment i cultural de destí, 

desenvolupant un fort sentiment de transnacionalitat i transculturalitat. 

Cal sensibilitat social i política per marcar les línies del reconeixement d'aquests joves, 

fonamentals per a la construcció d'una societat cohesionada, inclusiva i multicultural. 

Promoure joves amb capacitats interculturals és un deure i una oportunitat de millora 

social ja que les polítiques d'inclusió són imprescindibles per assegurar el model 

democràtic d'integració de la població immigrada en igualtat de drets (Martiniello i 

Rath, 2010). 

Bibliografia  

ALARCÓN, A; ALCALDE, R. (2010). The needs and demands of young people of 
immigrant origins in Catalonia. A sociological approximation. Generalitat de 
Catalunya. Secretaria de Joventut. Disponible a: 

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Aportacions
/aportacions_42.pdf  [última revisió: Juny 2011] 

ALBA, Richard; WATERS, Mary C. (ed) (2011). The next generation. Immigrant youth 
in a comparative perspective. New York and London: New York University Press. 

ALBA, Richard (2005). “Bright vs. blurred boundaries: Second-generation assimilation 
and exclusion in France, Germany, and the United States” en Ethic and Racial 
Studies, Vol. 28 Nº 1. January 2005, pp: 20-49.  

http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Aportacions/aportacions_42.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/Joventut/Documents/Arxiu/Publicacions/Col_Aportacions/aportacions_42.pdf


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2198 
 

ANDEBERT, Cédric; KAMEL DORAÏ, Mohamed (eds.) (2010). Migration in a 
Globalised world. New research issues and prospects. Amsterdam: Amsterdam 
University Press. 

ARANGO, Joaquin (2006). “Europa y la inmigración: una relación difícil” en BLANCO, 

Cristina (ed) Migraciones. Nuevas movilidades en un mundo en movimiento. 
Barcelona: Anthropos Editorial, pp: 91-111. 

BACK, Les; SINHA, Shamser (2010). “The UK: Imperial spectres, new migration and 
the state of `permanent emergency´” en FANGEN, K. FOSSAN, K. MOHN, F.A. 
Inclusion and exclusion of young adult migrants in Europe. Barriers and bridges. 
Surrey: Ashgate. Research in migration and ethnic relations series. pp: 51-80.   

BARTH, Frederik (1976). Los grupos étnicos y sus fronteras. México: Fondo de cultura 
económico.  

BAUMAN, Zigmunt (2005). Identitat. València: Publicacions de la Universitat de 
València. 

BERRY, John W; PHINNEY, Jean S; SAM, David L; VEDDER, Paul (2006). Immigrant 
youth in cultural transition. Acculturation, identity and adaptation across national 

contexts. Mahwah, New Yersey & London: Lawrence Erlbaum Associates, 
Publishers. 

BLAKE, Geraldine; DIAMOND, John; FOOT, Jane; GIDLEY, Ben; MAYO, Marjorie; 
SHUKRA, Kalbir; YARNIT, Martin (2008). “Community engagement and community 

cohesion”. York: Joseph Rowntree Foundation. Goldsmiths College, University of 
London. En: www. compas.ox.ac.uk > people > staff > Ben Gidley   [última revisió: 
Juny 2011] 

CAMILLERI, Carmel (ed) (1990). Stratégies identitaires. París: Presses Universitaires 
de France.  

CARRASCO, Sílvia; BALLESTÍN, Beatriz; BEREMÉNYI, Abel; CASAÑAS, Elisenda; 

ROCA, Núria; MOLINS, Cris (2012). Fills i filles de famílies immigrades als països 
rics. Informe 2012 sobre el cas de Catalunya al context de la Unió Euopea. 
Barcelona: Agència de Gestió d‟Ajuts Universitaris i de Recerca. Universitat 

Autònoma de Barcelona. Centre d‟Estudis i Recerca en Migracions (pendent 
publicació). 

CARTER, P. L. (2006). “Straddling boundaries: Identity, culture, and school”. The 
Sociology of Education. Vol 79(3), pp 304-328. 

COE, Cati; REYNOLDS, Rachel R; BOEHM, Deborah A; MEREDITH HESS, Julia; 

RAE-ESPINOZA, Heather (eds) (2011). Everyday Ruptures. Children, Youth and 
Migration in Global Perspective. Nashville: Vanderbilt University Pres. 

CORTINA, Adela (2006). “Educar en una ciudadanía justa”. Diario El País, 20/6/2006. 
pp: 17. 

DANCYGIER, Rafaela M. (2010). Immigration and conflict in Europe. Cambridge: 
Cambridge University Press. 

ERIKSEN, Thomas H. (1993). Ethnicity and Nationalism. Anthropological Perspectives. 
London and Chicago: Pluto Press. 

ESTEVA-FABREGAT, Claudio (1984). Estado, etnicidad y biculturalismo. Barcelona: 
Ediciones Península. Homo sociologicus.  

FANGEN, Katrine; JOHANSSON, Thomas; HAMMAREN, Nils (2012). Young migrants. 
Exclusion and belonging in Europe. Hampshire: Palgrave Macmillan.  



Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2199 
 

FANGEN, Katrine; FOSSAS, Kirsten; MOHN, Ferdinand A. (2010). Inclusion and 
exclusion of young adult migrants in Europe. Surrey: Ashgate Publishing Limited. 
Mpg Books Group . 

Fundación FOESSA (2012). Exclusión y Desarrollo Social en España. Madrid: 
Fundación FOESSA, Cáritas Española Ediciones.  

http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4314/EXCLUSION%20

Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.%20Versi%C3%B3n%20digital.pdf. [última 
revisió: Abril 2012]. 

JULIANO, Dolores (1998). “Los inmigrantes de segunda. La adscripción étnica 
asignada” en SANTAMARÍA, Enrique; GONZÁLEZ PLACER, Fernando (coord) 

Contra el fundamentalismo escolar. Reflexiones sobre educación, escolarización y 
diversidad cultural. Barcelona: Editorial Virus, pp: 125-137. 

KASTERSZTEIN, J. (1990). “Les stratégies identitaires des acteurs sociaux: approche 
dynamique des finalités” a CAMILLERI, C (et al) Stratégies identitaires. París: 
Presses Universitaires de France. Psychologie d‟aujourd‟hui, pp: 27-41.  

LATORRE CATALÁN, Marta (2008). “Inmigración y conflicto en Gran Bretaña: éxitos y 

fracturas del modelo multicultural”, en CACHÓN, L. (dir.), Conflicto e inmigración: 
experiencias en Europa, Madrid, Observatorio de Seguridad, 2008, pp: 97-131. En: 
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaEmergencias/Con
flictosInmigracion/Parte2.pdf  [última revisió: Juny 2012] 

MARI-KLOSE, Pau (dir) (2009). Informe de la Inclusió Social a Espanya 2009. 
Barcelona: Fundació Caixa Catalunya-Obra Social. Observatori de la Inclusió social.  

MARTINIELLO, Marco; RATH, Jan (eds) (2010). Selected studies in International 
Migration and Immigrant incorporation. Amsterdam: Amsterdam University Press. 

MAYO, Marjorie; BLAKE, Geraldine; DIAMOND, John; FOOT, Jane; GIDLEY, Ben; 
SHUKRA, Kalbir; YARNIT, Martin (2009). “Community empowerment and 

community cohesion: Parallel agendas for community building in England?” Journal 
of Social Intervention: Theory and Practice, 2009 – Volume 18, Issue 1, pp 23-43. 
En: www. compas.ox.ac.uk > people > staff > Ben Gidley   [última revisió: Juny 
2012]  

MODOOB, Tariq; SALT, John (2011). Global migration, ethnicity and britishness. 
Hampshire: Palgrave Macmillan. 

MORENO, Francisco Javier; BRUQUETAS, Maria (2011). Inmigracion y estado de 
Bienestar en Espana. Barcelona: Obra Social La Caixa. Colección Estudios 
Sociales, n 31. 

PERÒ, Davide (2007). Inclusionary rhetoric, exclusionary practices: left-wing politics 
and migrants in Italy. Oxford: Berghahn Books. 

REX, John (2006). “Inmigración y ciudadanía en Gran Bretaña” a BLANCO, C. (ed) 
Migraciones. Nuevas movilidades en un mundo en movimiento. Barcelona: 
Anthropos Editorial, pp. 237-252. 

REX, John (1995). “La metrópoli multicultural: la experiencia británica” a LAMO DE 

ESPINOSA, E (ed.) Culturas, estados, ciudadanos. Una aproximación al 
multiculturalismo en Europa. Madrid: Alianza Editorial, pp: 197-224. 

ROCA i CAPARÀ, Núria (2011). “Young adults of Latin American origin in London and 
Oxford: Identities, discrimination and social inclusion”. COMPAS Working Paper, Nº 
93. 2011  WP-11-93  En:  

http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2011/WP
1193_Roca_iCapara.pdf  [última revisió: Juny 2012] 

http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4314/EXCLUSION%20Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.%20Versi%C3%B3n%20digital.pdf
http://www.caritas.es/imagesrepository/CapitulosPublicaciones/4314/EXCLUSION%20Y%20DESARROLLO%20SOCIAL.%20Versi%C3%B3n%20digital.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaEmergencias/ConflictosInmigracion/Parte2.pdf
http://www.madrid.es/UnidadWeb/Contenidos/Publicaciones/TemaEmergencias/ConflictosInmigracion/Parte2.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2011/WP1193_Roca_iCapara.pdf
http://www.compas.ox.ac.uk/fileadmin/files/Publications/working_papers/WP_2011/WP1193_Roca_iCapara.pdf


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2200 
 

ROCA i CAPARÀ, Núria (2009). Construint identitats flexibles. Joves adults d‟origen 
extracomunitari entre processos d‟inclusió i exclusió social. Universitat Autònoma de 
Barcelona. En: 

www.tesisenxarxa.net/TDX-1222110-182109/index.html  [última revisió: Junio 2012] 

SEN, Amartya (2007). Identidad y violencia. La ilusión del destino. Madrid: Katz 
Editores.  

SONG, Miri (2003). Choosing ethnic identity. Cambridge: Polity Press. 

STOLCKE, Verena (2004). “Qué entendemos por integración social de los inmigrantes” 
a CHECA, Francisco; CHECA, Juan Carlos; ARJONA, Angeles (eds). Inmigración y 

derechos humanos. La integración como participación social. Barcelona: Icaria 
Editorial, S.A. pp: 17-45. 

SUBIRATS, Joan (2007). “Fronteras” Diari El País, jueves 5 de abril de 2007. pp: 28.  

VERTOVEC, Steven (2010). ”Towards post-multiculturalism? Changing communities, 
conditions and contexts of diversity”. International Social Science Journal, vol 61, 

Issue 199. Oxford: Blackwell Publishing Ltd., UNESCO 2010. pp: 83-95. En: 
onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-2451.2010.01749.x/pdf. [última revisió: 
Juny 2012]  

http://www.tesisenxarxa.net/TDX-1222110-182109/index.html


Grup de treball: MIGRACIONS 

 

2201 
 

Autoritat i Lideratge: de l’aprenentatge lingüístic al canvi cognitiu en dones 
musulmanes 

 
Montserrat Ferràs i Múrcia 

montserrat.ferras@gmail.com 

 
1. Introducció 

Aquest article és fruit de l‟experiència duta a terme des de fa més de 3 anys al barri de 

Can Vidalet, Esplugues de Llobregat. Un projecte emmarcat dins la Llei de barris i sota 

la direcció de l‟Ajuntament d‟Esplugues. Un anàlisis de situació va demostrar 

l‟existència d‟una borsa de dones de població musulmana, entre altres, que restaven 

en un tancament cultural, sense aprendre l‟idioma i sense autonomia comunicativa, tot 

i havent recursos formatius al seu abast. El treball va evidenciar que encara estaven 

immerses en un dol migratori i xoc cultural. Calia establir un clima i relació adequats 

per poder treballar els taps emocionals des d‟un espai el més neutre possible, que fes 

possible apropar aquestes dones als recursos existents, participar de la vida pública i 

augmentar la seva comunicació amb l‟entorn. És en aquest punt on el lideratge pren 

una importància cabdal, un aspecte que acostuma a ser deficitari quan la relació amb 

la immigració es mou generalment en extrems: o empatia desmesurada o poca 

acceptació de la diferència. Les polítiques de gestió de la immigració és l‟altra eix que 

cal contemplar, així com l‟aplicació de les accions per part dels professionals en 

primera línia. Per tant, es parteix de 3 eixos  o punts principals:: 

 Dona musulmana i projecte migratori 

 Gestió de la immigració i recursos de foment d‟habilitats  

 Models mentals de les usuàries i Lideratge professional 

L‟article pretén aportar millores per a la conducció d‟un espai que treballi amb dones 

musulmanes immigrants, per a rebaixar el xoc cultural i aconseguir una millor 

convivència comunitària. A partir de conceptes teòrics de la psicologia social i el camp 

organitzatiu, es donen les pautes per augmentar l‟arrelament territorial, la seguretat en 

un mateix i, per damunt de tot, el coneixement i acceptació de models socials 

diferents. Tot plegat ajuda a la convivència comunitària i incrementa la qualitat de vida 

de les persones. 

Paraules clau: Lideratge transformacional, interculturalitat, aprenentatge lingüístic, 

immigració musulmana, dona musulmana, xoc cultural. 

2. El projecte 

Degut a les constants referències al projecte desenvolupat al barri de Can Vidalet, el 

primer punt que crec convenient exposar és el projecte en si: Dones Actives. Com he 

comentat a la introducció, han estat 3 anys d‟acció/investigació, fent formació i atenció 
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a dones immigrants, amb l‟objectiu de rebaixar el xoc cultural existent, entenent aquest 

com el conjunt de frustracions que pateixen les persones que viuen, estudien o 

treballen en un context cultural diferent al seu, durant un temps considerable (J.J.León, 

2002). 

El que va començar com una demanda de l‟Ajuntament d‟oferir classes de llengua i 

coneixement de l‟entorn, dins un procés d‟acollida a dones en risc d‟exclusió social, va 

anar prenen altres consideracions al cap de poc temps. Parlem de dones que tot i dur 

anys en el barri, algunes no assistien a cap formació lingüística i si ho feien, 

abandonaven ben aviat, el que provocava que se les etiquetés de “gandules”o de no 

voler integrar-se. Malgrat no hi havia problemàtiques convivencials greus, es va 

considerar actuar per evitar conseqüències futures, tant intrafamiliars com 

comunitàries. Es va crear una aula d‟acollida on les dones, a partir de 16 anys, podien 

assistir amb els fills menors de 3 anys no escolaritzats, excusa que sempre posaven 

per davant alhora d‟apuntar-se a alguna formació. Una aula destinada només a dones, 

doncs era una altra de les excuses donades. La curiositat va fer que assistissin unes 

10 dones, captades pels parcs. Al cap d‟una setmana, el nombre de dones es va 

duplicar, arribant a més de 70 a l‟acabar el curs escolar del primer any. Ben aviat es va 

fer evident que les etiquetes penjades no corresponien a la realitat. Per altra banda, el 

fet que el curs fos per a dones només, va permetre assistir a aquelles que el marit 

exercia un control estricte en elles. Per tant, teníem dones amb una alta càrrega 

emocional mal portada i amb relacions intrafamiliars difícils. Xoc cultural, repercussió 

del projecte migratori i visió d‟un futur probable gens en consonànc ia amb  el desitjat. 

Es va veure que la formació lingüística havia de passar a segon lloc. En les Taules 1 i 

2, d‟elaboració pròpia, s‟exposa un resum del que ha significat l‟aula d‟acollida durant 

els 3 anys. Val a dir que l‟origen de les assistents ha estat variat, sent però una 

constant que mínim el 80% eren dones musulmanes (Marroc i Pakistan), raó per la 

qual l‟article està centrat en elles. 

El projecte promou una opció intercultural basada en la simetria cultural: model 

d‟educació antirracista, model holístic i model d‟educació intercultural. Tot encaminat a 

una visió igualitària de ètnies i classe social en pro de la igualtat d‟oportunitats. La 

conducció de l‟espai es du a terme sota el “criteri empàtic” i des d‟un punt de vista 

generalista – tractar a tothom igual independentment de l‟origen-, però atenent les 

singularitats de les persones. Les classes giren al voltant de temes significatius amb 

un triple objectiu, que sigui la pròpia alumna la que exposa la seva forma de pensar i 

reflexions respecte a una alternativa, que vagi adquirint prou autonomia per no ser 

depenent i que augmenti la xarxa social amb persones autòctones o altres orígens. Es 

tracta d‟una proposta que té en compte tres aspectes essencials: reconeixement de les 
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pròpies experiències i habilitats, així com de les condicions personals i socials, 

participació activa de l‟alumne en el procés educatiu i apropiació de sabers socia lment 

vàlids sobre la realitat i la seva situació personal. 

 

Taula 1. Dades comparatives per cursos 2009-10 2010-11 2011-12 

Persones ateses durant el curs (informació+derivacio+formació) 106 71 83 

Persones que han rebut formació (continua+discontinua) 72 52 64 

Persones assistents al curs de forma molt continuada 61 44 45 

Persones amb assistència més irregular 11 8 19 

Menors de 3 anys assistents amb les mares 22 11 13 

Menors de 16, esperant formalitzar matricula o per vacances 7 - - 

Edat mitjana de les dones assistents  (entre 16 i 65 anys) 28 anys 30 anys 34 anys 

Alta desigualtat de gènere a la llar (pares o germans autoritaris) 68 45 59 

Mostren temor i tenen poca mobilitat 48 29 30 

Maltractaments detectats en el curs (violència de gènere)  3 5 

Implicació de la família en el procés educatiu de la dona  * Si Si Si 

Implicació de la dona en el procés educatiu del fill/a   **  Si Si Si 

Assistència de la dona (amb menors) a actes públics*** 42% 75% 90% 

Assistència de tota la família a actes públics***  20% 40% 70% 
* Aproximadament el 40% dels marits ha mantingut un contacte, tant a l‟escola com a casa, 
amb la professora.  
** S‟ha tractat el tema de la relació amb l‟escola, l‟educació conjunta i els valo rs. Han pres 
consciència d‟aquest fet com una necessitat. També s‟ha fet el tractament a les mares amb fills 
que havien d‟entrar a P-3 el següent curs. 
*** Festes als parcs, conferències al Municipi o fora (Universitat,...), museus. 

 
Per què separació de gènere? Aquest punt és un dels que sempre aixeca més 

reticències entre altres professionals. “Si permetem la diferenciació no 

s’integraran mai”, reflexió que jo mateixa també feia en un principi. Era evident 

que aquesta mirada etnocèntrica no donaria solució a la situació que es volia 

treballar, per tant es va continuar amb la idea inicial de només dones. Els 

resultats avalen la decisió. Les raons per fer separació de gènere són les següents: 

l‟assistència amb nenes i nens es vista com un rol matern, facilita l‟assistència a dones 

que estan vinculades a comportaments masclistes, permet detectar situacions de 

violència en l‟àmbit domèstic, permet parlar de temes altament significatius per les 

dones i buscar punts en comú, s‟estableix un context de confiança mútua al qual 

s‟incorpora  l‟àmbit familiar, es rebaixen tensions com la por, la vergonya o la 

inseguretat, s‟arriba més fàcilment a l‟empoderament de la dona per fer front a 

situacions de desigualtat de gènere i a introduir els conceptes de la coeducació i de la 

necessitat de la implicació del pare en l‟educació dels fills i filles, les raons migratòries 

d‟aquestes dones són diferents de les seves parelles o pares i, per últim, l‟objectiu 

principal de les dones que es queden aïllades voluntàriament, no és sempre aprendre. 
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En la Taula 2 es presenten els resultats del programa dels tres anys, en forma 

d‟indicadors: 

 Taula 2. Comparativa   d’indicadors    bàsics 2009-10 2010-11 2011-12 

 Inici* Final* Inici* Final* Inici* Final* 

1. Autonomia personal i relacional           

 1.1 Dependents d‟altres persones per comunicar-se 19 10 25 9  20 7  

 1.2 Existeix relació amb alguna persona autòctona 22 42 28 40  15 39 

 1.3 Resten aïllades de l‟entorn  43 15 38 10  25 9  

2. Idiomes          

 2.1 Només parlen i entenen la seva llengua materna  15 0 4 1 10 0 

 2.2 Entenen el castellà molt bàsic però no el parlen 30 5 10 4 15 0 

 2.3 Entenen el català  però no el parlen 0 40 4 25 2 5 

 2.4 S'atreveixen a parlar el català 0 20 2 15 2 40 

 2.5 Mostra rebuig al català 20 0 40 2 55 6 

3. Treball             

 3.1 
Incorporació al món laboral (treballant per compte 
d‟altres o buscant) 25 43 14 18 3 5 

 3.2 
Pensament d‟incorporació al món laboral per 
compte pròpia  0 5 0 0 0 5 

4. Formació           

 4.1 
Incorporació a escola d‟adults o altres centres per 
la llengua 0 23 0 20 0 35 

4.2 Incorporació a estudis d'ESO o FP 0 8 0 3 0 6 

4.3 Incorporació a altres formacions  0 3 0 15 0 30 

4.4 No tenen cap intenció d‟estudiar 20 5 25 10 29 7 

5. Aspectes psicosocials             

 5.1 Actitud depressiva, enllorament, victimisme 32 0 21 4 19 1 

 5.2 Baixa autoestima i inseguretat educativa 35 3 42 8 38 6 

6. Arrelament territorial  i informació          

 6.1 
Mancança d‟informació de recursos formatius del 
Municipi 59 0 39 0 32 0 

 6.2 
Desconeixen el funcionament del Municipi i dels 
serveis 53 3 50 5 39 0 

 6.3 Coneixen només amb el barri i no el Municipi 50 0 45 0 52 0 

*Nombre de persones al començar i a l‟acabar el curs 

 

El primer any d‟aplicació del projecte, curs 2009-10, la meitat de les dones usuàries no 

parlava gens ni castellà ni castellà i tampoc havia anat mai a cap escola al seu país. 

Un 10% havia fet batxillerat, un 10% tenia una llicenciatura i el 30% restant tenia 

estudis bàsics. Una diversitat complicada pel que fa a formació. De comú tenien la 

religió i un patró cognitiu adaptat al sistema polític del seus països, a més a més d‟un 

estat psicològic on la solitud i l‟enllorament hi predominaven. El més important per a mi 

era exercir un lideratge democràtic des del primer dia. Ben aviat va quedar demostrat 

que volien un tipus de professora que respongués als paràmetres del seu país, ja que 

quan més democràtic era, més conflictes dins l‟aula hi havia. Les berebers i les àrabs, 

com elles s‟identifiquen, no s‟avenien. Las pakistaneses, amb un mínim d‟arrels 
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anglòfones, es creien superiors a les marroquines en general. Les que havien anat a 

l‟escola, tenien com a única forma bona la disciplina estricta, més aviat autor itària. Les 

que no, els passava igual, ja que els seus fills sí que hi havien anat. Totes, quan hi va 

haver més confiança entre elles i jo, reclamaven prohibicions i obligacions per 

mantenir ordre i silenci. Quelcom totalment contrari a la meva idea de lideratge 

democràtic. Per tant, per mantenir el seu respecte i obtenir-lo de les noves 

incorporacions, havia d‟exercir un model educatiu conservador, basat en el 

conductisme i no en el cognitiu/constructivista i de caire autocràtic, sense perdre de 

vista l‟atenció emocional. El resultat? “Estic tranquil·la i m‟agrada molt venir, per que la 

professora  és algú que t‟accepta tal com vas i ets. Poca gent ens tracta així a les 

musulmanes. Per a mi és com la meva germana” L‟assistència a classe va millorar i la 

disciplina de mares, també. Es movien en paràmetres que coneixien. Una situació que 

havia d‟anar canviant, ja que el manteniment d‟aquests esquemes no generava 

integració social ni cultural. Reafirmava una conducta que passava del laisser faire a 

l‟autoritarisme. Val a dir que la majoria d‟elles educa als seus fills en el laisser faire, per 

contrarestar la disciplina que reben dels pares, segons expressen elles mateixes: “es 

que quan el seu pare arriba de treballar no poden fer soroll, s‟enfada”.  La forma 

d‟aturar l‟excitació del nen o nena, era pegar o amenaçar o, ben al contrari, 

recompensar amb menjar o abraçades, amb la qual cosa el nen o nena parava un 

moment i ràpidament incrementava el seu comportament de crits i corredisses. Per un 

cantó tenim doncs un costum de reconeixement i submissió a l‟autoritat total. Per 

l‟altra, tenim un comportament exigent amb els drets de ciutadania, punt altament 

conflictiu en l‟espai comunitari.  

Les entrevistes fetes a les dones, així com als seus fills adolescents, ens aporten 

informació sobre el tema drets i també intrafamiliar. Respecte als drets “.... és racista. 

No em vol donar l‟ajut i a tots els meus „paisanos‟ si que els hi ha donat”, “jo ho 

necessito més que un espanyol”, “els ajuts són per tothom, tenim dret”,... Comentaris 

que creen conflictes, com ja he dit, argumentats en bases infundades. Pel que fa al 

tema intrafamiliar, els nois adolescents afirmen que  al pare li tenen por i que “la meva 

mare és el més sagrat per a mi”, mantenint una postura de reproducció de rol femení 

ajustat a patrons de societat masclista. Un rol que les noies comparteixen plenament. 

El fet que la mare no domini el castellà o el català o no sàpiga escriure ni llegir, les 

situa en inferioritat davant els fills. Així ho afirmen ells mateixos. Nois i noies prenen 

una actitud protectora de la mare, el que rebaixa l‟autoritat d‟aquesta davant d‟ells. Els 

rols es canvien. Els fills petits mostren sense problemes la seva opinió: “és tonta, no 

s‟entera de res”. Les entrevistes fetes amb marits no van gaire lluny de l‟opinió dels 

fills: “Et porto la meva dona per que li ensenyis, necessito que aprengui, no puc plegar 
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sempre de la feina”, “és gran i no sap anar enlloc sola”, “ella no sap res”, “jo ja li dic: el 

teu cap no dóna més”. Frases que repetides contínuament, van sumint la dona en la 

certesa de les afirmacions, minvant autoestima i enfortint el sentiment de incapacitat 

d‟aprenentatge”. La mateixa dona expressa la seva resignació a aquestes pautes. No 

és que li agradi, no és que ho trobi “normal”, és que en el nou entorn es troba sola i no 

té les condicions socials per recuperar l‟estatus que tenia abans de venir. Una dona 

amb autoestima baixa i inseguretat és de per si molt vergonyosa. No està acostumada 

a cridar l‟atenció. Realment se sent “tonta” davant l‟aprenentatge de les llengües, una 

de les raons per abandonar cursos formatius. Pensa que és gran amb 30 i pocs anys. 

No mesuren l‟edat pels anys, si no per estatus social (de dona casada amb fills 

adolescents), i una dona gran “té el cap tancat”. Si a l‟escola d‟adults té el sentiment 

de vergonya, abandona.  

3. Dona musulmana i  projecte migratori 

El primer eix centra la dona en el paper d‟acomodació i integració familiar i social i en 

el procés migratori en que està immersa. En primer lloc, podem definir el concepte 

migrant com “la persona que trasllada la seva residència d‟un lloc a l‟altra i que  

comporta un canvi social, polític i/o administratiu significatiu, així com la necessitat de 

reorganitzar la seva vida en el seu nou entorn” (Blanco, 2006). “Passat un temps, si 

assumeix aquest lloc com  a lloc d‟assentament, deixaria de ser una persona 

immigrada per passar a ser una persona d‟aquell lloc, sense menystenir el significat 

que vulgui donar als seus orígens ni tampoc la doble pertinença” (GRM, 2002). 

Aquesta definició conceptual es pot convertir en mera utopia. El projecte migratori és 

ple de variables intervinents com poden ser l‟esperança, el possibilisme, la por, la 

il·lusió i, per molts, el desig de retorn passat cert temps, fugint de l‟etiqueta de 

fracassat. Assumir el nou lloc com a lloc propi, continua sent un gran repte social, tant 

des de la visió del propi immigrant com des de la mirada dels autòctons. La gestió del 

canvi no és una tasca fàcil quan ets actor del mateix. La desorientació i la frustració 

són característiques massa comuns que podem observar en forces persones 

nouvingudes. El sistema sanitari i  l‟educatiu se‟n ressenten. El sanitari directament a 

través de depressions, somatitzacions o traumes, entre altres. L‟educatiu,  

indirectament, ja que els objectius de l‟escola i els objectius de les famílies semblen 

ser diferents.   

La lògica migratòria de la dona musulmana reagrupada és diferent que la de l‟home. 

Mentre l‟home es mou en una lògica més econòmica, la de la dona és social, de 

manteniment de la família: “la decisió és del meu marit”, “fa molts temps que estem 

separats i no pot ser”, “el meu lloc està on digui el meu marit”. Cal entendre aquesta 

diversitat de lògiques d‟actuació per saber quina és la millor acció professional ha 
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emprendre. “No es posible entender ni las migraciones ni al inmigrante teniendo en 

cuenta sólo su vida aquí” (Aguilar, 2011). La dona reagrupada ve amb unes 

esperances i ideals que difícilment són coberts després.  

La dona immigrant es mou en una constant dualitat emocional. El punt d‟origen és 

l‟etern record (alimentat gràcies a les telecomunicacions), on els rols estan clars i on 

una persona analfabeta pot ser autònoma. S‟idealitza el que s‟ha deixat i es rebutja el 

que és desconegut  o implica un alt esforç adaptatiu creant una distància emocional 

entre origen i  destí i un tancament en les costums per evitar l‟oblit de referents 

culturals. Al mateix temps se li demana que remodeli  la seva identitat en el nou espai 

social. Ha d‟acceptar unes regles de joc que desconeix o no vol conèixer –dissonància 

cognitiva de Festinger-, com a reacció i també degut a l‟alt nombre de persones 

migrants del mateix origen. La majoria de dones musulmanes nouvingudes afegeix a la 

dicotomia origen-destí, la percepció d‟estar de trànsit permanent per la idea de que en 

altres països tot és millor: “a França et donen casa, a Alemanya també i són molt 

grans, al Anglaterra et donen ajuts només arribar,....” Una sèrie de idees no 

contrastades, fruit de la informació de la xarxa familiar o coneguts establerts en 

aquests països, els quals relaten la part positiva i obvien la negativa, per demostrar el 

triomf del seu projecte i evitar la decepció en el seu país, el que demostra la por al 

fracàs que té la persona que emigra i, la por al que pensin els altres. Càrrega 

psicosocial, desdibuixament de rols, violència de gènere o tancament cultural entre 

altres, són factors que priven d‟un bon procés d‟integració social i generen tensió 

comunitària.  

La dona, doncs, juga un paper força important, ja que  esdevé un lligam entre les 

esferes pública i privada, a través del centre de salut, l‟escola i el barri. Claudia 

Pedone (2008), ens alerta del perill que suposa oblidar o diluir l‟impacte que suposa un 

projecte migratori, més enllà de l‟econòmic. Porthé et al. (2009) ho relacionen amb la 

salut. Una bona tasca pot posar al descobert i facilita l‟obertura a la resolució de 

conflictes que puguin existir en el nucli familiar, ja que es pren consciència de la 

problemàtica. En definitiva, es tracta de treballar a partir d‟un dels agents principals, la 

dona migrant, la cultura de l‟acomodació que ja apuntava Ricard Zapata (2004), partint 

del principi d‟acollida. 

Paradoxalment, en l‟àmbit local la dona musulmana és invisible econòmicament, però 

molt visible socialment. En el camp econòmic, no treballen o si ho fan, és 

precàriament. En el camp social, es manté aïllada dels recursos i de la comunicació 

amb el nou entorn per motius psicològics, socioculturals o religiosos. Compren en 

comerços del seu país, es relacionen amb gent del seu país i només parlen la seva 

llengua materna. Una situació donada per dos motius. Un, degut a l‟alt nombre de 
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persones nouvingudes del mateix origen, el que fa que se sentin còmodes de moment 

- i controlades posteriorment.  Dos i més greu, degut al control i/o l‟aïllament a que 

estan sotmeses per la seva pròpia família, normalment el marit o germans. Una dona 

que s‟amaga o posa per davant seu altres membres de la família i dóna menys 

importància a la seva pròpia persona, mantenint la falta d‟autonomia personal, la 

reproducció d‟esquemes socials i la dependència amb serveis socials. És tractada com 

eterna estrangera, en escoles, al parc, pel carrer, i actua en conseqüència. Es tanca 

més en sí mateixa i en el seu col·lectiu d‟origen, el que comporta més incomunicació 

amb l‟exterior i amb els propis fills, els quals han de compaginar la vida privada i la 

pública de manera que encaixin a les dues. No és gens fàcil, molts cops els hi és més 

complicat que als seus pares. Entre tots, família i societat, aconseguim crear una sèrie 

d‟inseguretats que obliga a escollir constantment, als adolescents sobretot, en qui són i 

què fer, quelcom ja complicat de per sí en un adolescent. L‟impacte social és que a les 

dues esferes, pública i privada, es confonen problemes intergeneracionals amb 

interculturals. Problemàtiques que acostuma a viure (patir) més la dona/mare que 

l‟home/pare. 

En el barri on s‟ha fet l‟estudi, s‟ha detectat un gran nombre d‟homes que no volen que 

la seva dona es relacioni amb altres dones musulmanes. Fet que cal sumar a que les 

dones desconfien del seu propi col·lectiu i preferirien establir relacions d‟amistat amb 

dones autòctones, una fita gairebé impossible sense intervenció social. Tot plegat  

ocasiona un impacte personal i social. Personal, ja que van generant una baixa 

autoestima, alhora que es lluita en contra gràcies a un sentiment d‟orgull que afecta les 

relacions convivencials. Social, ja que incrementen la fragmentació del barri i 

augmenten la percepció negativa bidireccional. El significat de l‟origen i la doble 

pertinença costa de gestionar i la part visible del manteniment de costums xoca de ple 

en una societat acostumada massa a una homogeneïtat. Utilitzant paraules d‟usuàries 

del curs: “com podem sentir-nos catalans si ni als nostres fills se‟ls considera catalans. 

Havent nascut aquí i parlant el català, continuen sent tractats com a estrangers”. El 

més fàcil és dir que tenen raó amb aquestes paraules, però no deixa de ser un peix 

que es mossega la cua. La societat d‟acollida ha d‟aprendre i ha de fer un  esforç 

d‟acceptació de la nova estructura social, però la nouvinguda també. Ha d‟intentar 

conèixer allà on viu i comprendre que l‟acoblament no és fàcil per ningú. La realitat és 

que moltes dones nouvingudes perceben la seva estància en el nostre país com una 

obligació de la qual no poden escapar. El retorn comporta un problema en l‟educació 

dels fills, ja que han de començar de zero, a diferència del nostre sistema educatiu, 

que els insereix per edat. Massa càrrega negativa, el que fa impossible aconseguir una 
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pertinença al nou entorn i que crea actituds difícilment acceptables per la societat 

d‟acollida.  

4. Polítiques, gestió de la immigració i  recursos de foment d’habilitats  

El segon eix, es basa en el que marca la Llei d‟Acollida i el Pacte Nacional per a la 

Immigració (PNI) i repassa ràpidament la gestió, intervenció i creació de recursos que 

es fa. Caldrà revisar els models teòrics d‟integració, el pes que se li dona a la llengua i 

les competències interculturals. L‟establiment d‟un diàleg intercultural que contemplen 

tant les Directrius Europees com el Pacte Nacional per a la Immigració, per fer 

possible la convivència en la diversitat, s‟ha d‟assentar sobre la tolerància a 

l‟ambigüitat (Rodrigo, 1997), el mateix que defèn Pascual Ochando (2006),  tot 

controlant el relativisme cultural per damunt del moral (Munévar, 1998). Per altra 

banda, s‟expressa la necessitat de treballar des d‟una escola inclusiva que aporti 

competències interculturals, amb la finalitat de treballar la igualtat d‟oportunitats i, 

paral·lelament, la integració familiar. Una integració entesa des d‟una vessant 

bidireccional on el paper  de l‟escola per aconseguir canvis, interns i externs és 

imprescindible. Pascual Ochando (2006) reitera la importància de treballar a través de 

la dimensió intercultural des de l‟escola, implicant altres agents per a reforçar les 

actituds d‟obertura, respecte i acollida.  

Entre les polítiques socials existents i la seva aplicació real, s‟observa un recorregut 

que, de vegades, tergiversa els objectius inicials, ja que la interacció entre individus 

està carregada de variables personals que provoquen situacions diverses. Des del 

Pacte Nacional per a la Immigració es parla d‟una cultura pública comuna basada en la 

interculturalitat, un concepte que inclou el d‟integració. Parlar d‟interculturalitat és 

donar una volta al concepte integració, un discurs que el PNI té superat, però que tal i 

com s‟entén integració des del carrer, encara va carregat d‟un biaix unilateral i s‟acosta 

massa als d‟assimilació encoberta i aculturació, creant una realitat basada en la 

diferenciació i el victimisme com elements conductors al replegament cultural tant en 

els col·lectius nouvinguts com en els autòctons. És dóna doncs, una constant 

demostració identitària i de lluita pels recursos, sobretot en nuclis d‟alta densitat i 

component multicultural.  

Des de projectes empresos pels ens locals es treballa  per acostar la informació al 

nouvingut, ja que es dóna massa sovint que pateix d‟una manca d‟informació o bé d 

‟una saturació que desinforma. Dins dels plans, es dóna importància a crear prous 

recursos per poder aprendre la llengua, sens dubte quelcom que facilita l‟acomodació 

al nou entorn, però no és suficient. Una intervenció amb “mirades” ben plurals. És en 

aquest punt quan el paper dels professionals i investigadors socials pren un 

protagonisme especial. El primer que es fa és classificar al que arriba, al diferent: 
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origen, religió, vestimenta, educació, família, llengua i edat. Una gran quantitat de 

variables classificades sota una sola etiqueta: immigrant.  Se‟l dirigeix  cap a la 

immersió lingüística, pensant que n‟hi ha prou per la integració i, per part de certs 

col·lectius, se l‟informa dels seus drets per evitar abusos, com a mesura de protecció 

al més dèbil. Resumint, s‟ensenyen els deures legals per obtenir acreditació 

administrativa, es marca un camí i s‟informa d‟uns drets de protecció. No és fàcil 

enfrontar-se a una inèrcia d‟actuació personal i cultural. Molts professionals que fan 

intervenció social, creient-se portadors d‟idees clares, comprensives, integradores i 

tolerants fan la comparació amb la  pròpia experiència i el resultat és una visió 

d‟endarreriment de l‟altra cultura.  

La tendència, doncs, és treballar partint la societat en dues comunitats, l‟autòctona i la 

nouvinguda.  Les accions que s‟emprenen per enfortir l‟arrelament social del nouvingut 

són, per una banda, la immersió lingüística i la creació de serveis liderats per la 

mateixa Administració o per associacions sense ànim de lucre, però hi ha un sector 

important  de la població immigrada que queda fora, com són les dones usuàries del 

projecte dut a terme a Can Vidalet. La realitat ens mostra, però, que el coneixement de 

la llengua per si sola no implica integració, malgrat la facilita, però l‟estat psicosocial de 

les persones actua de fre. De bona fe es busca la igualtat social evitant fer 

discriminacions alhora que es fa discriminació positiva per aconseguir la igualtat, 

confonent-ho masses cops amb paternalisme i assistencialisme. L‟assistencialisme 

esdevé un recurs pal·liatiu de situacions de desigualtat, però resulta un dels punts més 

candents alhora de l‟acceptació “del nou” en barris d‟alta densitat migratòria. 

Paral·lelament es duen a terme accions de sensibilització destinats a la societat 

d‟acollida com pot ser la xarxa antirumors. Accions que en aquest article no entraré a 

criticar, però que es mostren com insuficients. Per altre banda, la discriminació positiva 

que algunes polítiques fan respon a un model compensatori, que va en contra de 

l‟estimulació i crea la idea d‟una jerarquia vertical entre la cultura d‟origen i la 

d‟acollida.  

En general, la societat catalana es mou en una dualitat contraposada. Per un cantó es 

fa a l‟immigrant el culpable de tots els mals i per un altre, se‟l converteix en víctima en 

un excés d‟empatia descontrolada. S‟ha de ser molt il·lús per no entendre la utilització 

que la persona nouvinguda en fa d‟aquesta dualitat. Simplement es pensa i es fa allò 

al que aboca una construcció social determinada, allò inherent a l‟etiqueta immigrant. 

Una situació que no passa desapercebuda ja que la nova Llei d‟Acollida sembla voler 

rebaixar el tall existent entre filosofia i intervenció.   

Per què es produeixi un bon procés d‟integració abans s‟ha de fer un bon procés 

d‟inserció social. Ajudar a l‟acomodament, fugint de la diferenciació i promovent el 
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tracte igualitari, incrementa la convivència social i redueix riscos. Catalunya ha seguit 

els últims anys un model d‟integració que faciliti la convivència i minimitzi els conflictes, 

un enfocament que, en principi, permeti mantenir la pròpia identitat. Si se‟n fa un 

anàlisis acurat descobrirem que, malgrat la predominança política d‟un enfocament, la 

realitat social, i a vegades individual de l‟educador, desdibuixa la puresa que les 

definicions acadèmiques els hi atorguen: 

 Cap a l’afirmació hegemònica de la cultura del país d’acollida: model 

assimilacioniste, model segregacioniste i model compensatori. Els programes 

d‟immersió lingüística poden convertir-se en autèntics programes d‟assimilació 

segons per qui són conduits, malgrat no sigui la política que se segueix a 

Catalunya. Pensar que la cultura d‟origen entorpeix la tasca educativa 

tradicional i és una càrrega que molesta a la persona i a la societat, va per 

aquest camí. Per altra banda, les aules d‟acollida reben crítiques per crear una 

segregació d‟entrada. La discriminació positiva que es fa a persones 

nouvingudes respon a un model compensatori, que va en contra de 

l‟estimulació i crea la idea d‟una jerarquia vertical entre la cultura d‟origen i la 

cultura d‟acollida. 

 Cap a la integració de cultures: model de relacions humanes i d‟educació no 

racista. Un model d‟integració necessita un mínim de condicions socials, el 

més important és el reconeixement al dret de la diferència cultural, que si no 

existeixen es converteix en assimilacionisme.  

 Reconeixement de pluralitat de cultures: model de currículum multicultural, 

model d‟orientació multicultural, model de pluralisme cultures i model de 

competències multiculturals. Un relativisme que condueix a situacions 

d‟estigmatització, augment d‟estereotips,  reforçament de fronteres grupals, 

cosificació de la cultura i ruptura entre desenvolupament personal i social, 

entre altres. Ve a ser el contrapunt de les assimilacionistes i la tendència 

ideològica de molts professionals que volen treballar amb nouvinguts, amb tota 

la bona fe, sense tenir en compte les perversions que pot comportar confondre 

el relativisme moral amb el cultural. 

 Camí d’una opció intercultural basada en la simetria cultural: model 

d‟educació antirracista, model holístic i model d‟educació intercultural. Defèn 

que les diferències culturals són un enriquiment comú. Es reconeix l‟existència 

del pluralisme cultural com una realitat social i es treballa la comprensió de la 

diversitat en l‟entorn on es viu, augmentant les capacitats de comunicació 

entre persones de diverses cultures, creant actituds positives i favorables a la 
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interacció. La gran diferència amb l‟enfocament C és que es treballa el conjunt 

de les persones, no només amb els nouvinguts.  

Aquest últim enfocament, intercultural, es duu a terme en alguns centres educatius 

però no es treballa tant en centres per adults ni en cursos d‟acollida, que normalment 

el que fan es fer una immersió a l‟entorn i a la llengua. Holísticament parlant, tothom el 

que està involucrat en els projectes educatius ha d‟aportar els valors i forma de fer 

adequats a mantenir-ho, és a dir, competències interculturals. Pel que fa a les 

competències, la Unesco al 1993, establia els 4 puntals bàsics de l‟educació: aprendre 

a conèixer, a fer, a conviure i a ser. L‟objectiu actual és reconvertir els quatre puntals 

segons l‟educació intercultural. Aprendre a conèixer l‟altre;  a fer, com a competència 

professional i també com fer front a situacions diverses; a conviure dins un entorn 

plural i a ser, des del dret a la diferència i possibilitant el seu potencial cultural. Les 

competències interculturals ajuden a reconstruir la identitat (Buendia et al., 2004). Tal 

com diu Aneas (2005) són una base primordial per a l‟exercici de la ciutadania en 

especial per les persones immigrants. Són eines d‟aplicació intencional, que permeten 

entendre unes regles de joc sense haver de renunciar a unes creences i valors, però 

que permeten modificar la pròpia actitud, tenint la seva màxima representació en la 

conducta, en com vivim i afrontem el passat, present i futur.  

Pel que fa a formació, els recursos d‟adults existents van dirigits sobretot a les dones. 

Empoderar-les s‟ha convertit en l‟objectiu per excel·lència, creient que empoderar vol 

dir integrar -una visió etnocèntrica. Des de les associacions sense ànim de lucre més 

petites i del les grans organitzacions,  proveïdors de serveis a l‟administració local,  es 

duen a terme accions formatives per que les dones facin front a aquells aspectes de la 

seva cultura que les perjudiquen. Què pretenem amb la "integració" de la dona? 

convertir? occidentalitzar? salvar? Hem de saber que acostumem a treballar seguint 

unes visions o models que el que fan es perpetuar allò que volem canviar. Mª Dolores 

Pérez (2008) ho explica perfectament en la seva descripció de 4 models d'acció: 

 Model paternalista victimista: veiem la dona com una persona indefensa i 

vulnerable que necessita el nostre ajut i orientació, ja que per ella mateixa "no 

és capaç". En aquest cas li ensenyem habilitats adaptatives al medi. 

 Model de valoració social negativa: s'apercebeix la dona immigrant com 

persona de conductes desviades i estranyes, que venen de cultures 

endarrerides. Se les culpa de la seva marginalitat. Acció: tractar de convertir, 

conscienciar o reprimir conductes. 

 Model feminista salvacionista: la dona immigrant està atrapada en societats 

patriarcals, on la subordinació les incapacita per rebel·lar-se al seu destí. És 

una dona submisa i resignada. Es dibuixa també un retràs cultural al nostre 
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com explicació. Acció: reivindicació de gènere, de veu, de problemàtica a 

través de fòrums de debat o altres, per incentivar la participació, però tot es fa 

sense comptar amb la mateixa dona a la que s‟ha de “salvar”, és a dir, es fa 

des del etnocentrisme i del despotisme il·lustrat.  

 Model del xoc cultural: la distància cultural amb la dona “d‟aquí” és el 

problema,  per tant l‟acció s‟encamina a ensenyar la cultura autòctona a la 

dona immigrant amb la finalitat de minvar la distància existent.  

Evidentment, endegar accions mai té un transfons neutre. Cada model va acompanyat 

d‟una visió del món, d‟una ideologia determinada, de la qual en som seguidors potser 

per falta de visió general fruit, mo ltes vegades, d‟estereotips o/i bones intencions. El 

cert és que, normalment, el que menys compta en tot el procés és el pensament o 

decisió de la dona que volem integrar. “El teu marit et maltracta? Separat”. “El teu fill 

no et fa cas? Parla amb ell”. El primer cas necessita un temps d‟assimilació per part de 

la dona. S‟ha de treballar la solitud que suposarà aïllar-se de tota la família, en 

especial si està casada amb un cosí. Un handicap massa gran per que faci el pas en el 

temps que nosaltres creiem bo. El segon cas, menys colpidor però no menys 

important, va lligat a la pèrdua de rol i d‟autoritat comentat al principi. Dir que 

Institucions i ONG veuen el mocador com un problema i una voluntat d‟autoexclusió, 

no és nou. “Aunque se exprese siempre una tolerancia acerca del uso del pañuelo, 

algunos representantes institucionales alegan que la mujer musulmana no debería 

exagerar ni vestirse como si estuviera en Marruecos, ya que eso dificulta que los 

vecinos católicos la acepten. Una trabajadora social ...... opina que algunas de ellas 

cubren su cabeza para autoaislarse” (G. Dietz, 2004, 13) Com es pot veure, és difícil 

escapar del biaix propi. 

Si parlem de simple formació lingüística, estem incloent conceptes com 

empoderament, integració, canvi cultural, occidentalització i aprenentatge, per tant, el 

que s‟imparteix tampoc és neutre. Les persones que hi treballem, professionals 

assalariats o voluntariat, tenim al cap el concepte integració en general. L‟acció queda 

supeditada al que entén cadascú per integració. Val a dir, que si és massa neutre 

l‟acció, l‟educació és poc significativa. En cas contrari, és dogmàtica i amb caires 

transformadors immediats. Un extrem i l‟altra són refusats per les dones usuàries. 

Antonio Bolívar (2005) proposa una educació per la ciutadania (EPC) definida pel 

Consell d‟Europa (1997) com “el conjunt de pràctiques i activitats dissenyades per 

ajudar a totes les persones, nens, joves i adults, a participar activament en la vida 

democràtica, acceptant  i practicant els seus drets i responsabilitats en la societat”, és 

a dir, promoure una ciutadania activa, informada i responsable en una cultura 

democràtica. L‟EPC pretén conciliar el pluralisme i la diversitat cultural i fer-ne una 
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educació intercultural. Independentment de l‟ús polític que se li hagi donat a l‟educació 

per a la ciutadania, la seva definició ens ajuda a establir uns criteris que emmarquen 

l‟objectiu de l‟acció formadora que retrata l‟article. 

En definitiva, l‟acció social i també la part política no té clar quin tipus d‟integració és el 

que s‟ha de dur a terme i que vol dir interculturalitat. Sota criteris democràtics, 

Bauböck (1994) estableix tres tipus d‟integració: legal, social i cultural. Per legal 

s‟entén un marc comú de ciutadania. La social agrupa els drets de benestar social que 

possibiliten la participació. La integració cultural, en un marc democràtic, inclou 

l‟acceptació de la diferència sempre respectant els drets humans per part de tots. Pel 

que he pogut comprovar en la realitat, una està supeditada a l‟altra i de la suma de les 

tres se‟n diu integració. Ho veiem en els models d‟acció que presentats més amunt. El 

treball amb la dona no marca la separació teòrica de les diferents integracions, ni 

exactament el que Bolívar defineix amb l‟EPC. 

5. Models mentals de les usuàries  i lideratge professional 

El tercer eix exposa els models mentals de les dones musulmanes i la importància del 

lideratge, l‟autoritat per aconseguir aprenentatge i canvi cognitiu encaminat a una 

societat intercultural. El nucli de l‟acció recau en el lideratge, la seva evolució i en la 

integració de models. Val a dir que un bon lideratge no exclou les competències 

interculturals.  

S‟ha comentat al principi que posar un peu en un nou país i cultura no comporta 

l‟acceptació d‟unes normes i costums de facto. Actuar en contra del corrent cognitiu 

establert pot ocasionar un replegament cultural voluntari o, pitjor encara, obligatori. En 

aquest escenari cal tenir clar quins patrons mentals, cognitius, tenen les persones 

que estem tractant. Centrar tot el debat en la religió emmascara el poder que les 

institucions burocràtiques tenen en la socialització de les persones. S‟ha de tenir en 

compte el sistema socio-polític. Factor que ha construït una identitat i unes actituds 

generals. Com diu Basabé (i altres, 2006), passar d‟una societat tradicional, 

col·lectivista i jeràrquica a una societat individualista i postmoderna, té un cost i 

requereix un esforç de comprensió. Per exemple pel que fa als rols: “Ellas aceptan la 

asignación diferencial de tareas sociales y económicas y ven las diferencias de género 

expresadas en dichas tareas, públicas o privadas, como algo natural o práctico” 

(G.Dietz, 2004,14), contraposat a la visió de la dona occidental post-moderna. També 

es pot parlar del respecte a les institucions, o la falta de respecte, que creen alguns 

sistemes polítics. Potser hauríem de parlar de por. Com elles mateixes expressen “al 

meu país s‟ha de „pagar‟ per que els tràmits obligatoris no triguin més temps del 

normal, per que si no..... S‟ha de pagar per tot. Millor no haver d‟anar mai”. El lideratge 

tradicional weberià que comporta una monarquia, en el cas de Marroc, o el lideratge 
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autocràtic que comporta el sistema de Pakistan, no marquen diferències en els patrons 

ciutadans. Un apunt pel que fa al Marroc, és interessant la visió que en fan les dones 

entrevistades de l‟actual rei Mohamed VI, que el veuen com a transformador de la 

tirania del seu pare Hassan II, aportant-li un punt carismàtic. Venir d‟un sistema 

monàrquic fa que prestin atenció a la figura del rei espanyol. Pensen que “ell paga tot i 

tot és d‟ell, no? com a Marroc”, un pensament que situa a les institucions politiques en 

últim terme. Podria ser una de les raons per que poques d‟elles, a l‟inici del curs, 

pensin en demanar informació al mateix ajuntament o veure‟l com quelcom positiu. És 

el que ha de donar “el que em toca”.  

Per fer front al xoc cultural, establert per patrons polítics diferents, es necessita un 

lideratge transformacional. No es tracta només d‟aportar informació. Ja sabem que la 

neutralitat en les accions no existeix. Es tracta de canviar mentalitats, no ens 

enganyem, però fins on i com? Si el que volem és aportar qualitat de vida a les dones i 

al mateix entorn, hem d‟acceptar la definició d‟interculturalitat de l‟últim model dels 

presentats anteriorment a l‟apartat 4. Prenem com exemple una organització bàsica i 

minúscula, com és una simple aula de trobada i formativa, nucli del present article. La 

persona conductora de l‟espai, gràcies a l‟estil de lideratge, es converteix en el referent 

de les dones, el que farà que gairebé totes les propostes de participació en l‟espai 

públic siguin acceptades (veure anterior Taula 1) 

Però, passem a definir el lideratge transaccional, que sorgeix arrel del lideratge 

carismàtic de Weber i s‟aplica sobretot en l‟àmbit organitzacional. Shamir (i 

altres,1993, citats per Vázquez, 2013) mantenien que l‟èxit del líder carismàtic ve 

donat per: 

 Administració de la impressió que causa per demostrar competència 

 Articulació d‟objectius ideològics 

 Promoció de sí mateix com a model 

 Comunicació d‟altes expectatives i confiança en els altres 

 Disseny d‟actitus que afavoreixin els motius dels altres 

Dins el transformacional, les habilitats requerides apunten al tipus descrit per Burns 

(1978) com a reformador, barrejat amb el proselitista de Westley i Mintzberg (1989). El 

reformador és el que té habilitats polítiques, és estratègic, gran poder de negociació i 

estableix un lideratge moral. El proselitista ve definit pel compromís total del líder amb 

les seves idees, en les que creu fermament i una gran habilitat d‟interacció, així com 

de preveure el potencial necessari.  

La taula 3, íntegrament d‟Antares Vázquez (2013), presenta les característiques del 

lideratge transformacional. La seva comparació amb el transaccional, exemplifiquen 

millor les que ens interessen aquí. La taula 4 (Vázquez, 2013), recull el marc de valors 
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competitius de Cameron i Quinn (2006), en el marc de les organitzacions. Cal fixar-se 

en la cultura tipus clan que, tal com descriuen els autors, és com una gran família amb 

metes compartides, cohesió, participació, treball en equip i compromís mutu. El breu 

repàs del lideratge transformacional aplicat al camp organitzatiu fet fins aquí, el podem 

aplicar a l‟àmbit educatiu gràcies a Leithwood (1994, citat per Vázquez, 2013). 

Taula 3. Comparació entre el líder transformacional i el transaccional. (Sheard i 

Kakabadse, 2004, citats a Vázquez, 2013) 
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Taula 4. Marc de valors competitius. (Cameron i Quinn, 2006, citats a Vázquez, 

2013)

 

6. Conclusions 

La comprensió de les llengües ajuda a entendre el nou entorn en que es viu però, per 

si sola no implica una integració. Cal que vagi acompanyada d‟una atenció formativa 

que sigui significativa  i que ajudi a viure la complexitat i gestionar una càrrega 

psicosocial que impossibilita avançar individualment. Professionalment, es fa necessari 

un coneixement social més ampli que el que esdevé de separar la població entre 

autòctons i nouvinguts i ensenyar el català. Conèixer facilita la comprensió de la/les 

realitat/s. L‟estratègia més important és donar a les dones adultes la mateixa formació 

en valors que es dóna en el marc d‟una educació intercultural,  inclusiva i 

constructivista, fins ara destinada als menors. L‟aprenentatge significatiu i el marc 

d‟una educació constructivista i inclusiva ajuda a trencar o rebaixar resistències 

induïdes per patrons de pensament i culturals. Hi ha unes variables que afecten més a 

l‟èxit del treball comunicatiu, com pot ser la comunicació verbal i no verbal, com 

s‟entén el món, els rols que tenim i els propis patrons de pensament (Argyle, 1982). 

Els tòpics, fruit d‟una sociologia popular (Bonal, 2005), ajuden a preservar models de 

funcionament, emmarcats dins una perspectiva funcionalista.  

El canvi determina el tipus de líder i, a la vegada, el tipus de lideratge influeix en el 

camí del canvi. Segons la teoria, partim d‟uns trets  que acompanyen al líder 

transformacional, com són: carisma, motivació inspiracional, estimulació intel.lectual i 

consideració individual. Convertint aquests trets a dimensions, podem definir uns 

ítems, com a tipus ideal weberià, que marquin les característiques requerides per 
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conduir un espai social de caire formatiu, des d‟un lideratge transformacional, amb 

l‟objectiu de treballar per a la intercultura litat/interacció social:  

Carisma 

 Identificar i proporcionar clarament la visió 

 Tenir inclosa l‟educació emocional  

 Respectar la diversitat, sent coherent amb accions i llenguatge 

 Generar confiança 

 Influir més enllà del grup 

 Influenciar per transformar 

 Desenvolupar un rol simbòlic de l‟autoritat que permeti fer el traspàs de 

patrons. 

Motivació inspiracional  

 Mantenir una visió global 

 Actuar de model referent 

 Orientar al grup a l‟acceptació de les metes  

 Generar expectatives possibilistes 

 Proveir de models apropiats 

Estimulació intel·lectual 

 Comunicar sense “instruir” 

 Motivar 

 Facilitar l‟autoresolució de problemes 

 Treballar valors comunitaris i personals 

 Fomentar l‟educació continuada o un entorn educador 

Consideració personal 

 Recolzar individualment  

 Creure en les persones 

 Controlar l‟evolució del propi rol: de més jeràrquic a més col·laboratiu 

 Tenir paciència amb les persones i amb el procés de transformació 

 Fer conscients les realitats subconscients 

 Tenir professionalitat 

És important mantenir un contacte constant basat en el tractament emocional. 

Comprendre sense caure en paternalisme, la qual cosa no seria inspiradora del canvi, 

si no del manteniment de pautes que porten a una baixa autoestima, dependència i 

inseguretat en un mateix. Cal saber veure que mo lts cops, darrera d‟actituds d‟orgull i 

desafiament, com s‟interpreta quelcom tant simple com dur mocador o xil·laba o no 
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saludar als veïns, hi ha una problemàtica psicosocial al darrera carregada de 

prejudicis.   

El lideratge és útil i necessari en moments de canvi. Un procés migratori suposa un 

canvi social i psicològic massa important per incloure‟l dins la mateixa dinàmica social. 

Pensar que té solució d‟equilibri per si sol – voler-se integrar – o intentar un canvi 

unidireccional – model polític conservador - és un error. En aquest cas, perseguim un 

canvi cognitiu en les persones immigrants, sense canviar la seva pròpia identitat, que 

permeti una convivència democràtica  tant a l‟espai públic com privat. Més enllà de la 

comunicació o participació de les dones musulmanes tancades culturalment, és 

important trencar els patrons de dependència (al marit, a les institucions) i aconseguir 

que la reproducció social inclogui conceptes com la coeducació, la igualtat, el control 

emocional, la justícia social o la solidaritat, entre altres.  Valors, alguns dels quals, 

formen part de les persones immigrades quan arriben i que perden el seu valor amb la 

percepció subjectiva que en tenen de la societat occidental. Una subjectivitat que es 

mou entre mite i realitat, tant per immigrants com per autòctons.  

Amb el projecte realitzat, s‟ha demostrat que el canvi és possible. Han estat més de 

tres anys d‟errors i encerts, reconduïts per crear un estil. La visió de resultats ha de ser 

a llarg termini, ja que obté més consistència i més impacte al voltant de cadascuna de 

les dones usuàries. Resultats que afavoreixen l‟entorn comunitari, creant lligams entre 

Administració, societat i recursos. Evidentment, hi ha altres factors que s‟han de 

treballar pel que fa a aquest lligam amb altres actors, com pot ser el lideratge de la 

pròpia administració local en temes d‟inclusió, ciutadania i educació d‟entorn. 

Igualment necessari és veure la relació existent entre la mateixa societat civil i la 

informació que en té el ciutadà individual, independentment de l‟origen, sobre l‟oferta 

de recursos del seu municipi. L‟ampliació de tipus de tasca encomanada actualment 

per l‟Ajuntament d‟Esplugues al servei d‟acollida formativa exposada, va en aquest 

sentit, en crear xarxa social i relacions comunitàries. Elements necessaris que minven 

el risc d‟exclusió social.  
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Resum 

La comunicació presenta alguns dels resultats d‘una investigació empírica realitzada 

fonamentalment amb metodologia qualitativa (41 entrevistes en profunditat) sobre les 

experiències de les dones en reproducció assistida. En concret, analitza el procés i els 

mecanismes de construcció de la representació de les Tècniques de Reproducció 

Assistida com una eina per a la gestió del temps. Aquesta representació es nodreix en 

gran mesura del discurs mèdic que defineix la infertilitat en termes temporals i que 

presenta l‘augment de l‘edat reproductora com el principal factor desencadenant de les 

demandes dels seus serveis. Segons les dades de la Sociedad Española de Fertilidad, 

en 2010 més del 61% dels cicles de Fecundació In Vitro iniciats en centres espanyols 

corresponien a dones de més de 35 anys. En la investigació que ací es presenta es 

constata la progressiva penetració del discurs mèdic sobre la infertilitat en la societat i 

la seva influència en la generació de la demanda. Gran part d‘aquestes dones han 

construït el seu projecte vital immerses en el conflicte que dificulta la conciliació de la 

maternitat amb la inserció laboral. En el discurs que articula l‘explicació dels seus 

motius per utilitzar les TRA, es pot observar l‘emergència de dues línies de temps que 

discorren paral·leles en l‘organització social però que hi convergeixen en la biografia 

de les dones: la del temps públic-laboral, visible i hegemònica socialment i la del temps 

de la reproducció biològica, oculta i relegada. Les dones que vulguin transitar per 

ambdues se les hauran d‘enginyar per articular en un únic traçat temporal, el de la 

seva edat, dues línies dissociades en l‘organització social. En aquesta tessitura, les 

TRA es configuren com un recurs creixentment normalitzat que ofereix una solució 

incerta, al preu de la dependència tecnològica. 

1. Introducció  

Les TRA formen part del paisatge quotidià de la nostra societat. Des de la seva 

incorporació a la pràctica clínica el nombre de centres no ha deixat d‘augmentar, al 

temps que ha crescut extraordinàriament la demanda per part de la població. Gran part 

d‘aquest increment ha estat propiciat pels factors de tipus socials que estan en la base 

del progressiu retard de l‘edat de la maternitat. Ara bé les instàncies mèdiques han 
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actuat com a mediadores a l‘hora de orientar la recerca de solucions als problemes 

derivats d‘aquest retard cap a les Tècniques de Reproducció Assistida (TRA). I ho han 

fet, fonamentalment, mitjançant el desplaçament cap a la dimensió temporal de la 

forma de definir la infertilitat. 

La comunicació aborda en primer lloc el mode en que el discurs mèdic contribueix a la 

construcció dels problemes de fertilitat i acaba desencadenant, en la població 

susceptible de convertir-se en usuària la imatge de la cerca de la maternitat com una 

batalla contra el temps. En segon lloc analitza amb certa profunditat les experiències 

de les dones que han passat per tractaments de reproducció assistida, per mostrar 

com la conjunció entre els conflictes socials actual que envolten la possibilitat de ser 

mares i la penetració del discurs mèdic contribueix a convertir les TRA en una eina per 

a la gestió del temps, més enllà de ser un recurs per combatre la infertilitat.  

Aquesta segona part pren com a base empírica el material produït des d‘una 

metodologia qualitativa, amb la realització d‘un total de 41 entrevistes obertes 

realitzades en dos períodes temporals distints: 1997-1999 y 2009-2010, a dones que 

han estat usuàries de les TRA, de diferent perfil social i amb diferents resultats. 

2. La construcció dels problemes de fertilitat com una batalla contra el temps 

Les indicacions per a l‘ús de les TRA han evolucionat des dels moments inicials de la 

seva aplicació en la dècada dels anys 1970, i ho han fet desplaçant en gran mesura 

els factors orgànics envers els temporals. Prenent com exemple la tècnica central: la 

Fecundació in Vitro (FIV), es pot observar que el discurs mèdic va destacar en primer 

lloc el seu potencial terapèutic per als casos d‘esterilitat derivada de l‘obstrucció 

tubàrica, però les seves indicacions varen anar ampliant-se ràpidament a qualsevol 

tipus d‘esterilitat o infertilitat. El següent pas, va ser el de presentar la FIV (i les TRA en 

general) com un procediment que permet o agilitza el procés de concepció, fent 

indiferent la possible causa orgànica o fisiològica que l‘està dificultant.  

La dinàmica de desenvolupament de les TRA i la seva presentació social com un 

servei d‘assistència a la reproducció va comportar la revisió del concepte teòric 

d‘esterilitat i va donar lloc a una definició clínica, que permetés establir d‘una manera 

molt més flexible les indicacions de tractament i que proporcionés, al temps,  les bases 

per que les persones potencialment destinatàries poguessin identificar els seus 

símptomes. Aquesta definició clínica es va establir en termes temporals. El seu 

objectiu és identificar quan es pot parlar de problemes de fertilitat i la manera de fer-ho 
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és prenent com a referència el que es podria considerar normal i esperable en la 

població jove i sana, en definitiva, a partir d‘estimacions estadístiques1. 

El resultat ha sigut que -en absència d‘altres símptomes o patologies diagnosticades-, 

en termes generals, es considera que una parella té problemes de fertilitat si no ha 

aconseguit un embaràs després d‘un any de relacions sexuals freqüents sense 

protecció2. Els efectes que açò comporta a l'hora d'establir les bases sobre les quals 

les persones usuàries decideixen que necessiten assistència mèdica són indubtables. 

―Es confon la incapacitat per a concebre amb la dificultat de fer-lo amb certa rapidesa‖. 

D'aquesta manera, ―s'està etiquetant d‘infèrtils a persones que no ho són i se'ls 

pressiona a sotmetre's a tractament quan bastaria amb que esperaren una mica més 

de temps‖ (Birke et al, 1992:66; Laborie, 1992: 33). Aquesta dinàmica es relaciona així 

mateix amb les estimacions de les xifres de prevalença de la infertilitat i de les 

dificultats per a tenir fills/es. La seua incidència en la generació d'una demanda que no 

deixa d'augmentar pot considerar-se inqüestionable.  

El factor temps esdevé l‘element central en la construcció de la percepció de les 

dificultats reproductores. Dificultats que es veuen posades al límit quan entra en joc la 

consideració de la cronologia vital, es a dir, de la edat, sobre tot, de les dones. En 

termes globals, es constata que la fertilitat disminueix amb l‘edat, i existeixen 

arguments biomèdics que ho avalen, vinculats, fonamentalment, a la disminució de la 

reserva ovàrica i a la pitjor qualitat dels òvuls disponibles. A partir d‘estimacions 

estadístiques, des de la medicina s‘estableix una tipologia que descriu l‘edat idònia per 

a la reproducció entre els vint i el trenta anys; a partir d‘aquesta edat, i sobretot a partir 

dels 35 anys, la fertilitat decau abruptament.  

La referència a l'edat de la dona i la seua importància a l'hora d'orientar tant els 

tractaments aconsellables com de definir el risc de patir esterilitat, és una constant en 

la informació mèdica que proporcionen els centres de reproducció assistida. Un dels 

                                                   
1
 ―La definición clínica de esterilidad se establece a partir de la fecundabilidad promedio, 

cuando ha pasado un año de relaciones sexuales frecuentes sin protección y no se ha 
conseguido un embarazo‖. 
Fecundabilidad: ―es la probabilidad de concebir en un sólo ciclo menstrual, situándose su valor 
promedio alrededor del 0,25 (25%) en parejas sanas jóvenes. A partir de la fecundabilidad 
acumulativa se estima que al cabo de un año -13 ciclos- de cada 100 parejas, 85 habrán 
conseguido un embarazo‖.  
(Torres, 2009: 1) 
2
 L‘establiment d‘aquest límit temporal és convencional. De fet, el termini establert ha variat en 

el temps i encara en l'actualitat existeixen organismes mèdics que ho defineixen de manera 
distinta (Athéa, 1990:65; McNeil, 2007: 92). Amb anterioritat a la dècada de 1990 podien trobar-
se fonts en les quals es parlés de cinc anys, posteriorment es va establir en dos i des de meitat 
de la dècada dels 90 se situa, en la majoria de les referències, com a màxim, en un any. 
En l'actualitat la OMS adopta el termini d'un any per a la definició clínica de la infertilitat, tal com 
es recull en el document: ―Revised Glossary on ART Terminology‖ (Zegers-Hochschild et al, 
2009) 
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aspectes que es veu afectat de manera central és el termini temporal durant el qual 

s'ha intentat l'embaràs sense aconseguir-lo i, per tant, el temps d'espera recomanat 

per a valorar que existeix un problema i prendre la decisió d'acudir als serveis mèdics. 

Tal com s'ha assenyalat anteriorment, si en el moment actual es considera establida la 

infertilitat quan no es concep després d'un any, aquest termini es redueix 

considerablement a mesura que augmenta l'edat de la dona. En la majoria dels 

centres s'estableix un termini de sis mesos quan la dona supera els 35 anys , i la 

tendència creixent és la d‘aconsellar la consulta mèdica immediata.  

Tenint en compte que la fonamentació de la definició del termini temporal d'un any 

resideix en la taxa de fecundabilitat normal -estimada per a dones joves i sanes- la 

seua reducció o eliminació en les dones a partir dels 35 anys no deixa de constituir, en 

certa manera, una paradoxa. Les dones no són necessàriament infèrtils i de fet moltes 

dones han tingut i tenen descendència després d'haver superat aquesta frontera 

temporal. El que ocorre és que probablement la seua fertilitat disminueix. Però, si 

efectivament la fertilitat de la dona es redueix, encara que no s'arribe a anul·lar amb 

l'edat, el termini temporal en el qual se situaria la probabilitat real de quedar 

embarassada hauria d'augmentar. El problema és que allargar aquest termini suposa 

un increment en l'edat de la dona i per tant en les seues dificultats reproductores.  

Tot i estar construït sobre bases científiques, el missatge que arriba a les parelles i a 

les dones és inquietant, ja que dibuixa un panorama preocupant i contradictori del que 

difícilment podran desentendre's. El cercle es tanca d'aquesta manera construint la 

imatge de la recerca de la maternitat certament com una batalla contra el temps. Si 

tenim en compte, a més, que els índexs d'èxit dels tractaments decauen a mesura que 

augmenta l'edat de la dona, la representació del temps com enemic cobra encara 

major força. La recerca de l'eficàcia tècnica es converteix en el motor d'aquesta 

acceleració, i la complicitat de les dones es veu afavorida pel marc representacional en 

el qual s'inscriu la demanda.  

L‘edat és, òbviament, un factor de risc, però, amb aquest procés, queda convertit en la 

primera causa d‘infertilitat. De fet, conforme s'ha anat normalitzant la presència social 

de les TRA, l'edat es destaca, cada vegada, més com factor principal per a explicar no 

tant o no només l'augment de la infertilitat, sinó l'increment de la demanda de 

tractaments i el canvi en els perfils de les persones que acudeixen als centres de 

reproducció assistida3.  

                                                   
3
 Segons dades del registre de la Sociedad Española de Fertilidad (SEF), en l‘any 2007, el 

92,6% de les dones usuàries de FIV-ICSI era major de 30 anys i el 60,5 %, major de 35. En 
l‘any 2010 aquesta última xifra se situa en el 61%.  
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El desplaçament cap a les raons de tipus social són indubtables. Les referències a les 

tendències de canvi social com causa propiciatòria de l'augment de l'esterilitat i dels 

problemes reproductors apareixen en el discurs mèdic dónes-de la dècada dels anys 

vuitanta i han anat afermant-se amb el pas el temps, cobrant un protagonisme cada 

vegada més destacat. Aquestes tendències es tradueixen en considerar que les 

persones, i en particular les dones, planifiquen i prenen decisions sobre el seu curs 

vital que les allunya del model tradicional de vida. La importància i dedicació concedida 

als estudis, la presència en el mercat laboral i, en definitiva, l'adopció d'estils de vida 

acords amb els temps que corren, donen com resultat que les parelles i les dones es 

plantegen d'una manera més deliberada i conscient que antany la seua decisió de ser 

mares. Açò comporta, en gran nombre de casos, el retard en l'edat de la maternitat, 

així com la voluntat de, una vegada presa la iniciativa, realitzar-la en el menor termini 

de temps possible. Es configura d'aquesta manera una situació conflictiva, ja que com 

més retarden les dones la maternitat, les seues possibilitats de ser mares i de ser-lo a 

més en poc temps decauen, ja que la fertilitat disminueix amb l'edat.  

La dissociació entre els temps biològic i el temps social  és percebuda per les 

persones que administren les TRA i expressada de forma molt il·lustrativa, per 

exemple, per autors com Belaish-Allart, Devaux, Payel y Mouzon quan diuen que en la 

pràctica clínica ―sovint ens enfrontem amb dones joves en la vida [però] anyoses per a 

la reproducció‖, reconeixent que, en molts casos l‘única causa identificable d‘infertilitat 

és l‘edat (Belaisch-Allart et al, 2004: 230). 

Cada cop més, emergeixen veus dins de la medicina que reconeixen que la causa 

originària de molts casos d'esterilitat associats a l'edat és de tipus social i fins i tot 

plantegen la necessitat o almenys la conveniència que es prenguen mesures polític-

socials referent a això. Però, en termes generals, el discurs mèdic i el 

desenvolupament tecnològic en el camp de la reproducció assistida es mouen i 

avancen en el seu propi terreny. Quan incorporen el plantejament sobre els factors 

socials, assumeixen com dada inqüestionable les tendències socials en les pràctiques 

reproductores i orienten la resolució del ‗problema‘ cap a la tecnologia. De fet, la 

diversificació de la ‗carta de serveis‘ en reproducció assistida reflecteix com se segueix 

aquest camí. La utilització d'òvuls procedents de donació es recomana com opció 

preferible per a les dones ‗majors‘ ja que les possibilitats d'èxit en l'assoliment d'un 

embaràs i d'un naixement augmenten. Els serveis de preservació de la fertilitat són 

una de les ‗novetats‘ en reproducció assistida. El seu desenvolupament pot prendre's 

com exemple de com el procés d'innovació tecnològica articula factors pròpiament 

tècnics amb interessos d'investigació així com amb previsions de mercat. La 
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possibilitat d'oferir aquest servei deriva de l'avanç en les tècniques de crio-preservació 

que permeten la vitrificació dels òvuls immadurs o del teixit ovàric. 

En aquest sentit, pot considerar-se que  les TRA emergeixen com una resposta tecno-

mèdica a una ‗realitat social‘ i situen l'acció resolutiva en el terreny de les opcions i 

decisions de les dones individuals. Un dels arguments que defensen la bondat social 

de les TRA, i que emfatitza els beneficis que pot reportar per a les dones, és que 

permeten a les dones controlar o superar el ‗rellotge biològic‘, de manera que puguen 

ajustar el seu projecte vital sense que la maternitat interferisca inevitablement en els 

seus plans i sense que hàgen de renunciar a ella si no ho desitgen. L'argument pot ser 

dut més lluny, fins a afirmar que la tecnologia afavoreix d'aquesta manera la llibertat i 

la capacitat d'actuar com subjecte -en defensa dels seus interessos- de les dones. 

S'al·ludeix amb freqüència a l'ajuda que l'ús i disponibilitat d'aquestes tècniques poden 

suposar per a estendre el període formatiu o per a combinar dedicació i/o la carrera 

professional amb l'experiència de la maternitat.  

Des de la major part de les posicions feministes, aquest raonament ha estat acollit 

amb reticència o amb franc rebuig. La suposada llibertat d'acció guanyada es fa a 

costa d'augmentar la dependència de la tecnologia mèdica; una tecnologia que, d'altra 

banda, no està a l'abast de totes les dones.  

Des d'una perspectiva sociològica és també fàcilment discutible. Si a més s'adopta una 

perspectiva de gènere, les possibilitats de discussió augmenten. La pregunta pertinent 

és: per quina el rellotge biològic s'interposa en la vida i en els projectes de les dones? 

Des de la sociologia d'orientació feminista s'han formulat nombroses crítiques 

denunciant els riscos que comporta l'assumir una perspectiva individualista en l'anàlisi, 

ja que oculta o minimitza la importància dels factors socials. Aquest tancament de la 

perspectiva entorn de la dimensió individual-privada dels conflictes en matèria de 

reproducció ofereix una imatge de control i d'augment de les possibilitats d'elecció 

obertes a les dones que resulten, en molts casos i en diferents nivells, il·lusòries. Les 

Tècniques de Reproducció Assistida han contribuït a reforçar aquesta manera 

d'enfocar el tema. Nombroses autores coincideixen a afirmar que l'intent de 

compaginar activitat laboral i maternitat -obligat per a aquelles que vulguen situar-se 

en ambdós terrenys- es porta a terme per les dones adaptant el seu calendari 

reproductor a les exigències de l'eix temporal socialment hegemònic, el que descriu i 

marca el treball remunerat . 

Maureen McNeil, per exemple, fa una interessant reflexió sobre les dones que van 

tenir accés a mètodes anticonceptius eficaços a partir de finals de la dècada de 1960. 

Elles van exercir un major control sobre la seua capacitat reproductora i, quan 

decideixen ser mares a una edat considerada per la medicina com excessivament 
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avançada, poden trobar-se en una situació en la qual probablement es sentiran 

penalitzades quan se'ls diu ―que ho han deixat per a massa tard‖. Els problemes per a 

aconseguir l'embaràs es poden representar com el resultat d'haver pres decisions 

equivocades. Assenyala l'autora que, en molts casos de manera explícita i en uns 

altres de manera indirecta, els missatges que reben les dones des del discurs mèdic 

indueixen a la culpabilitat. També al·ludeix al fet que la difusió mediàtica dels 

missatges que alerten sobre els problemes de fertilitat vinculats a l'edat s'utilitzen per a 

―reorientar de forma insidiosa‖ a les dones joves, advertint-les que no cometen els 

errors en els quals van incórrer les seues predecessores generacionals (McNeil, 2007: 

46). 

Ens trobem amb que el pas del temps ha situat en un primer plànol de rellevància les 

reflexions crítiques que ja es van plantejar des del feminisme -en particular des de la 

sociologia- a la fi de la dècada dels anys vuitanta i principis dels noranta del passat 

segle . Gran part dels problemes reproductors que les TRA es plantegen resoldre, són 

-en la seua base- conflictes socials que podrien i haurien de ser abordats principalment 

d'una altra manera. Amb les TRA s'està efectuant un autèntic procés de medicalització 

que comporta, a més, la relegació de vies col·lectives per a incidir en els problemes i 

que haurien de ser considerades, almenys, com complementàries. 

La recerca de solucions tecno-mèdiques a problemes socials relacionats amb el 

calendari reproductor és exposada també per Susan Harwood. En opinió de l‘autora, 

es mostra de nou la tendència -ja coneguda en altres camps- a fer recaure sobre les 

dones, en aquest cas sobre els seus cossos i els seus ritmes biològics, les solucions  a 

les necessitats d'ajustament del sistema social. El llenguatge de l'elecció individual, la 

llibertat i el control sobre el procés reproductor s'utilitza com un mitjà eficaç per a evitar 

la dura tasca de modificar la societat en una direcció més justa i equitativa. També 

contribueix a configurar una representació dels nadons, el seu naixement i la seua 

criança, exclusivament com un desig privat i com una font de satisfacció personal. 

S'oculta d'aquesta manera la importància social que aquesta tasca té per a la societat i 

el paper que en ella ocupen, fonamentalment i de manera gratuïta, les dones. L'escàs 

suport i reconeixement que es rep per part de la societat és un problema que queda 

relegat. En aquest sentit, l‘abordatge de les reivindicacions de canvis socials en lloc de 

respostes tecnològiques individualitzades i asimètriques -entre homes i dones- suposa 

una qüestió no només de justícia social sinó també d'equitat de gènere. En relació 

amb el desenvolupament de les TRA, Harwood afirma explícitament que la relació 

entre l'increment del retard en l'edat reproductora -almenys entre les dones blanques 

de classe mitja- i l'increment de l'ús de les TRA no pot considerar-se en absolut una 

mera coincidència. Es planteja la pregunta de si en certa manera l'existència de les 
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TRA no està contribuint a aquest retard. ―Potser les TRA puguen arribar a superar de 

fet el rellotge biològic, però fer-lo d'aquesta manera no és necessàriament una cosa 

bona‖ (Harwood, 2007: 2-5). 

3. Actituds, opinions i experiències de les dones. 

En la investigació que serveix com a base a aquesta comunicació es constata la 

progressiva penetració en la societat del discurs mèdic sobre la infertilitat i els seus 

efectes en la generació de la demanda de reproducció assistida.  

3.1. Efectes de la penetració del discurs mèdic i de la normalització social de les 

TRA 

En l‘anàlisi del material procedent de les entrevistes, es posa de manifest que s‘ha 

produït un canvi significatiu, entre les realitzades en la primera fase i les realitzades en 

la segona, en la forma de detectar el problema de fertilitat, de ―construir‖ el problema i 

de recórrer a les TRA cercant solucions. Tot apunta que la difusió del coneixement de 

les TRA i la normalització del seu ús han incidit clarament, configurant el que podríem 

denominar un canvi de tendència. De manera que, així com en les primeres 

entrevistes la detecció del problema generava inicialment perplexitat i suscitava la 

consulta mèdica sense que estigués necessàriament present el recurs a les TRA, en 

les segones s'observa una consciència més generalitzada de les dificultats per a 

concebre, de l'elevada prevalença dels problemes de fertilitat i de la disponibilitat i 

normalització de l'ús de les TRA per a abordar-los. 

Un dels principals elements que marquen aquest canvi és la percepció de la dificultat 

inherent a la consecució de l'embaràs. En les entrevistes realitzades a la fi dels anys 

noranta pot veure‘s amb claredat que les representacions sobre el procés reproductor 

estan fortament influïdes per l'extensió i normalització de la pràctica anticonceptiva. 

Estretament vinculada a la idea de planificació i presa de decisions sobre nombre de 

fills/es que es desitgen tenir i a l'elecció del moment adequat, aquesta pràctica se situa 

en el terreny de la prevenció, de l'evitació de l'embaràs no desitjat i està present de 

manera molt activa. La percepció de l'embaràs com un risc del que cal protegir-se fins 

al moment decidit per a abordar la maternitat, genera la idea -i la voluntat- que es 

produirà de manera immediata quan deixe d'evitar-se. En aquest sentit són freqüents 

les manifestacions de sorpresa i de contrarietat quan açò no ocorre. 

Siempre has ido con cuidado ¡madre de Dios, si me quedara!, siempre has 
pensado que quedarte era…tan fácil como beber un vaso de agua…que, 
en realidad, quién iba a decir que pudiera ser tan difícil (E12)  

 

En les entrevistes realitzades en 2009 i 2010, continua sent habitual la pràctica 

anticonceptiva, i la voluntat de planificació i ajustament del moment de tenir fills/as pot 

arribar a ser tant o més intensa que la que podíem trobar en la dècada anterior. El 
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canvi resideix en la percepció molt més generalitzada -a priori- que assolir la 

concepció no és sempre un procés senzill i ràpid. Aquesta apreciació està vinculada 

directament a la imatge que els problemes reproductors presenten una alta prevalença 

social, coneguda a través de la difusió mediàtica i al fet de contar en el seu entorn 

pròxim amb persones que els han experimentat i han recorregut a l'ajuda mèdica per a 

aconseguir tenir descendència.  

Muchas veces cuesta…bueno, y luego tengo muchas amigas alrededor 
que…que se han quedado embarazadas, que han buscado y les ha 
costado también mucho, entonces parece…luego tengo también un caso 
de una amiga que se quedó enseguida, pero, que no es tan fácil, ¿no? 
siempre. Claro, además, como solamente ovulas, pues tres días…dos, 
cuatro, depende ¿no? entonces tienes que acertar muchísimo para… 
(E37) 

Un altre dels canvis observats en les entrevistes actuals és el coneixement generalitzat 

de la norma establida per les instàncies mèdiques que fixa el període d'un any com el 

termini mig per a concebre de forma espontània. Aquesta pauta temporal s'integra com 

referència normalitzada, tant per a establir la presència de problemes reproductors, 

com per a elaborar i gestionar les estratègies personals en l'ús de les TRA. 

A lo mejor en las últimas décadas hay muchas más mujeres, porque como 
planificamos tanto nuestra vida, pues en el momento que decidimos tener 
un hijo, si en unos meses no estás embarazada pues ya estás preocupada. 
A nivel médico es un año de espera. Pues yo me esperé un año. Pero, 
claro hay muchas parejas que ni al año llegan y ya están buscando las 
técnicas (E31) 

Les dones entrevistades interpreten aquesta norma situant-la en el terreny que 

podríem denominar burocràtic, en el sentit que es percep el seu caràcter convencional 

i no es pren al peu de la lletra a l'hora de pensar en l'existència de problemes orgànics 

per a aconseguir l'embaràs. Més aviat es tracta del criteri que regeix el funcionament 

de les pràctiques de reproducció assistida, ja estesa al camp de la ginecologia en 

general. La percepció dels possibles problemes reproductors s'allunya de la dimensió 

orgànica, que la vincula a l'esterilitat, i s'inscriu plenament en la dimensió de la gestió 

del temps. A partir d'aquesta inscripció, l'edat es consolida com un dels factors centrals 

per a decidir la urgència amb la qual s'ha de cercar la intervenció mèdica en el procés. 

La base estadística que fonamenta el criteri perd sentit quan l'edat es considera 

avançada. En aquests casos, els criteris utilitzats s'entrecreuen de tal manera que el 

resultat és, quasi de manera irremissible, que han de sotmetre's a tractament de 

manera immediata. La seua taxa de fecundabilitat és menor, pe la qual cosa el temps 

d'espera per a aconseguir un embaràs espontani és -estadísticament- major, però, 

precisament per això no poden concedir-se'l ja que, a més, la probabilitat que les TRA 

siguen efectives si escau és menor i descendeix notablement conforme avança l'edat. 

Si decideixen donar-li temps a la naturalesa, corren el risc de tancar-se tota possibilitat 

d'arribar a aconseguir un resultat positiu. Davant un missatge tan contundent i 
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àmpliament difós, certament les opcions entre les quals decidir són enormement 

constrictives, per no dir inexistents. La incorporació de l'edat com factor de risc de tenir 

problemes en la conformació del fetus -reflectida en la norma també coneguda de la 

pràctica de la amniocentesis a partir dels 35 anys- no fa sinó tancar encara més la 

possibilitat de dubtar davant la proposta mèdica d'entrar immediatament en els 

tractaments. 

Al cabo del año dije: pues no tenemos hijos, pues qué putada, porque 
como me quede embarazada me tienen que hacer la prueba ésta. Pues 
vamos a ir a una clínica de fertilidad. Entonces, fui a una clínica 
de…fertilidad y me hicieron pruebas, no encontraron nada y dijeron, bueno 
pero ya con, creo que tenía yo 37 años o 37 y medio, con esta edad ya 
tienes que ir a algún, a alguna técnica a, que en fin, que avance las cosas 
y tal porque esto, esto no puede ser, ya es tardísimo (E25) 

La normalització de l'ús de les TRA, la presència en el discurs social de la pauta 

temporal per a definir l'esterilitat i la dissociació entre problemes d'esterilitat i 

problemes de gestió del temps, queden patents en els testimoniatges que mostren les 

estratègies utilitzades per algunes dones per a aconseguir l'accés als tractaments en 

la sanitat pública. Així com en la medicina privada el termini d'un any s'utilitza com 

referència per a orientar la decisió, en el cas de la medicina pública s'incorpora al 

protocol d'admissió en els serveis de fertilitat. En els casos en els quals prèviament a 

la sol·licitud no s'han diagnosticat problemes concrets que aconsellen l'ús de TRA, el 

requisit formal és dur almenys un any intentant l'embaràs sense èxit. Això indueix a 

una representació del criteri temporal com criteri burocràtic i dóna lloc a una apropiació 

en l'ús de la norma per part de les dones que acudeixen als centres públics que 

introdueix la pràctica d'una certa ‗picaresca‘. 

Y no me quedaba, ¡vamos! no me quedaba en los tres o cuatro primeros 
meses, ¿me entiendes? Que no es que fue… Y una amiga mía también 
había estado, también estaba buscando y tampoco se quedaba y ella me 
dice, dice: pues ve a la ginecóloga y le dices que no te quedas, pero dile 
que llevas más de un año buscando, dice, porque si no, te dice que si 
llevas tres o cuatro meses, que es muy poquito, que quedarte embarazada 
tampoco es llegar y cargar (E41) 

Es posa de manifest de manera clara que les TRA, a més o per sobre de ser un mitjà 

per a resoldre un problema d‘infertilitat, s'erigeixen com mitjà rutinari per agilitzar el 

resultat, com una eina útil en la gestió del temps. Probablement, en molts d'aquests 

casos, la imatge que la prevalença dels problemes per a concebre és elevada estiga 

influint en la decisió d'adoptar aquesta estratègia. Tot i que, com es deia en la cita 

anterior, se sap que concebre no és tan senzill com ―arribar i carregar‖, el temor a 

veure's afectada per problemes percebuts com comuns, unit a les llistes d'espera i als 

lents ritmes que s'atribueixen als tractaments en la sanitat pública, contribueixen a 

configurar-la. 
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Yo, por ejemplo una vez, cuando estaba en la sala de espera para la 
inseminación una chica me dice: y tú ¿cuánto tiempo llevas casada? Yo 
pensé: ¿casada, qué más da casada que no casada?, pero bueno, vale, le 
dije: ¿intentándolo?, pues casi dos años. Me dice: yo es que llevo menos, 
llevo seis meses, pero es que si no dices un año no te cogen. Y entonces 
yo pensé:…. Yo sabía que tenía treinta y cuatro años. Sabía que era un 
pelín más joven que yo. Pensé: es más joven que yo y se angustia de esta 
manera porque lleva seis meses sin... Y entonces le hemos dicho al 
médico que llevamos un año intentándolo, me dijo. Claro, nadie comprueba 
que lleves un año intentándolo (E28) 

En qualsevol cas, queda clar que les TRA es dissocien en gran mesura dels 

problemes d'esterilitat i cobra força la representació que són un instrument, un servei 

per a aconseguir el que vols de la manera més ràpida possible o, almenys, per a no 

incórrer en el risc de no assolir-lo. La desigualtat social i econòmica travessa l'ús de 

les TRA i això està molt present en les dones que, per la seua posició, tan sols poden 

plantejar-se el recurs als mitjans públics. Les dones entrevistades mostren l‘existència 

d‘una clara distinció en la percepció de com funcionen els serveis públics i privats. Els 

centres privats van directament ―al gra‖, guanyant temps sobre la base de protocols 

menys estrictes en la seqüència dels tractaments, i els requisits d'admissió són 

senzills: voler passar pel tractament i estar disposada a pagar-lo. En la sanitat pública 

el protocol és més rígid i ―es perd molt temps‖, entre les esperes i els tractaments 

seqüenciats que t'obliguen  -si no hi ha una causa que justifique el contrari- a passar 

primer per cicles de Inseminació Artificial i tan sols quan aquests fracassen, pots 

intentar procediments més efectius com la FIV o la ICSI.  

3.2. Les TRA, una eina “anticipada” als problemes de conciliació? 

La representació de les TRA com una eina per a la gestió del temps adopta encara 

una imatge més clara quan s‘analitzen les diverses formes en les que les dones 

entrevistades inscriuen la maternitat durant el procés de construcció del seu projecte 

vital.  

Un del resultats més interesants i originals de la investigació va ser l‘elaboració d‘una 

tipologia de les 4 matrius discursives que emmarquen aquesta diversitat4. Anem a 

presentar una d‘elles, la que dóna peu al que hem anomenat ―discurs racionalista-

conciliador‖. És el discurs en els termes del qual construeixen el projecte vital les 

dones que representen els grups d'edat que fan un major ús de les TRA. Són les 

dones que es plantegen la maternitat a una edat, entre cometes elevada, i que 

encarnen els conflictes socials que estan en la base del comentat augment de la 

infertilitat. 

                                                   
4
 Aquesta tipologia està composada per 4 discursos: Tradicionalista, inercial adaptatiu, 

racionalista-conciliador y, per últim, autonomista. 
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La denominació ―racionalista-conciliador‖ respon a que en aquest discurs la maternitat 

es representa com objecte de decisió, una decisió meditada que, a més, ha de ser 

planificada de manera que no interferisca en altres plans, com els estudis i/o inserció 

laboral. Es desmarca del mandat patriarcal que prescriu la maternitat a les dones i 

també dels discursos que ho situen sense més en el seguiment d'una ‗llei de vida‘. Es 

tracta d'una decisió personal. Les raons que poden allunyar a les dones del desig de 

ser mares no tenen perquè ser justificatives. Resulta legítim el motiu de voler estar 

lliure de lligaments, d'optar per una vida ‗lliure de fills‘ . La maternitat comporta 

responsabilitat i dedicació, pel que la decisió de ser mare no pot prendre's a la 

lleugera.  

Els límits i els condicionaments a la iniciativa de tenir fills/as, més enllà de la voluntat 

personal, es dibuixen des de la percepció i la valoració de la situació en la qual es 

troben i aquesta es troba al seu torn estretament relacionada amb les condicions que 

configuren el panorama social, en el marc del qual s'avaluen els recursos particulars 

disponibles. En termes generals, s'al·ludeix a la posició econòmica i a l'estabilitat 

laboral, a més de la qualitat de la pròpia relació de parella. El criteri de responsabilitat 

preval però no censura la legitimitat d'un plantejament hedonista en la projecció de la 

trajectòria vital. En aquest sentit, la voluntat de gaudir de la vida personal i també de la 

relació de parella -abans d'entrar en ―la nova etapa‖ que suposa l'arribada dels/as 

fills/as- forma part dels criteris que delimiten el moment idoni per a portar a terme 

l'elecció. 

Nos casamos en el año 2.000 y en principio no estábamos...vivíamos muy 
a gusto, viajábamos mucho. El tenía su parcelita y yo la mía y después la 
conjunta. Entonces los niños no era un tema que corriera mucha prisa, 
además él y yo nos llevamos 6 años, yo me casé con 27. Comencé a 
trabajar también como maestra el mismo año que me casé y, claro, la 
independencia económica que no había tenido hasta ahora, eso yo creo 
que también ayudó a que a corto plazo no pensáramos en tener familia [...] 
Yo tenía claro que quería ser madre. Pensaba que ya, tenía treinta y tres 
años, que había disfrutado mucho de la vida, que habíamos viajado 
mucho, que lo habíamos pasado muy bien los dos juntos, que habíamos 
ido de fiesta. Ahora era otra época. Él iba a cumplir cuarenta años y 
también...veía que era el momento. Era el momento ideal.(E27) 

Els termes del discurs discorren així articulant un plantejament racional i 

racionalitzador, característic d'aquesta posició, que percep de manera potser més 

intens que uns altres la idea del projecte vital com el resultat d'apostes entre les 

diferents opcions obertes al llarg de la trajectòria temporal de la vida. Precisament, 

aquesta inscripció en una concepció lineal del temps i l'ús del llenguatge de l'elecció -

que remet a la dimensió individual- propicia l'emergència de conflictes i contradiccions 

en les quals el gènere i la tensió entre allò personal i allò social resulten centrals. 

Aquest discurs incorpora una lectura de les condicions socials generals que delimiten 
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la presa de decisions. Entre elles apareix amb claredat la desigualtat de gènere. Es 

pren en consideració el fet que tenir fills/as pot plantejar disjuntives a les dones que no 

se solen presentar d'igual manera als homes, i que deriven de les condicions socials, 

del funcionament del mercat laboral i de les pràctiques de divisió sexual del treball 

familiar més freqüents. En general, l'arribada de fills suposa majors costos per a les 

dones en termes de dedicació i assumpció de tasques i responsabilitats quotidianes. A 

més, el convertir-se en mares pot plantejar -quasi amb seguretat- obstacles per a la 

seua inserció, estabilitat i trajectòria laboral.  

La dedicació de les dones a l'activitat laboral no només es considera legítima sinó que 

també es reconeix com una pràctica normalitzada i fins i tot convenient. Pot ser 

necessària en termes econòmics, però aquesta no és la principal font de legitimitat. 

Altres motius, com la independència econòmica, la presència social i el 

desenvolupament personal poden ser tan o més importants i defensables. 

S'allunya, així, definitivament de la idea que la maternitat i la dedicació a la família és 

l'obligació primordial de les dones i que hagin d‘anteposar-la a la dedicació laboral. El 

raonament, arrossegat per la lògica discursiva abans esmentada, tendirà a considerar 

que la manera en el qual distribuïsquen els seus interessos i el seu temps, i el valor 

que li concedisquen a la maternitat i a l'activitat laboral, seran una qüestió d'elecció, 

que cada dona i que cada parella portarà a terme d'acord amb les seues possibilitats i 

preferències. Existeix una actitud de tolerància cap a les diferents opcions que adopten 

les dones i, en els discursos de les entrevistades, cadascuna inscriu el seu cas 

personal en aquest espai de diversitat. Hi ha dones que prioritzen la maternitat sobre 

l'activitat laboral en termes de valor, dedicació i sentit vital. Unes altres equilibren més 

la seua aposta entre ambdues i hi ha dones que donen major importància a l'activitat 

laboral, sobretot si aquesta es planteja en termes de carrera o trajectòria professional.  

Les consideracions sobre com són les coses en el món en el qual els ha tocat viure 

enterboleixen aquest tipus de representacions tan centrat en les oportunitats i les 

eleccions. Emergeix així una idea de llibertat condicionada que mostra com el traçat 

del seu projecte vital es veurà -saben- contínuament voltat per les condicions socials 

generals i pels recursos particulars dels quals cadascuna dispose, sense que siga en 

absolut desestimable la disposició i l'actitud de la parella, tant en termes de pressió 

cap a la qüestió de decidir el moment idoni per a tenir els fills/es com en termes de 

compartir les obligacions que el seu naixement i criança reportaran.  

En aquest context s'articula la relació entre el grau d'intensitat amb el qual inicialment 

perceben la seua voluntat de ser mares i la importància que concedeixen a la seua 

activitat laboral i al desenvolupament professional. Es tracta d'una articulació complexa 

que dóna lloc a una combinatòria relativament àmplia, que dibuixa diferents perfils 
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d‘experiències i actituds. D'una banda, la importància concedida inicialment a la 

maternitat pot dur a establir els diferents models de projecte descrits, atorgant major 

pes -en el que es percep com ‗les seues prioritats‘- a la maternitat o a l'activitat laboral 

o equilibrant ambdues. Però, d'altra banda, les condicions i oportunitats laborals, la 

inversió en formació i la importància concedida a l'activitat laboral i/o a la carrera 

professional modifiquen l'espai concedit a la maternitat, en termes de calendari, 

dedicació i importància que revesteix per a elles.  

El discurs racionalista-conciliador incorpora la percepció que en la societat actual les 

dones són mares a edats més avançades que en altres moments de la història recent. 

Aquest retard en l'edat respon en la majoria dels casos -i com factor principal- al fet 

que les dones donen major importància a la seua formació i inverteixen major temps 

en ella del que ho feien les seues predecessores. Aquest augment en els nivells 

formatius està a l‘hora estretament relacionat amb la seua orientació cap a l'activitat 

laboral. Es representa com una pràctica que respon a una modificació -consolidada en 

el moment actual- en la concepció de la identitat femenina i que constitueix un avanç 

en la consecució de la igualtat social entre dones i homes, afavorit pels canvis socials. 

Les dones ara es plantegen -majoritàriament- un projecte vital en el qual la maternitat 

pot figurar o no, però que incorpora sempre la dedicació a l'activitat laboral. Emergeix 

des d'ací una imatge que les dones al fer-lo estan actuant des de l'exercici dels seus 

drets i en defensa dels seus interessos.  

Les exigències derivades de l'activitat laboral són d'aquesta manera percebudes com 

les quals marquen principalment el calendari, l'ordenació temporal de les seues 

decisions, i la de ser mare -si es pren- ha d'adequar-se a elles. Les dificultats per a 

aconseguir una inserció laboral acceptable, que garantisca una certa estabilitat, són la 

norma en el mercat laboral actual i, encara que afecten a totes les persones joves, en 

el cas de les dones són especialment intenses i estan estretament vinculades amb la 

maternitat. 

Mira, yo doy clases en la Universidad, ¿vale? yo tengo alumnas, ahora 
mismo en cuarto de, de carrera, con lo cual tienen 20 años, bueno 20, 21, 
22 porque hay… Cuando esas niñas salen al mundo del trabajo tienen que 
ponerse a trabajar y entonces no se pueden dedicar a tener niños, porque 
además son gente, por ejemplo a las que yo les doy, son de ciencias 
ambientales, esas van casi todas a empresas y los empresarios no quieren 
mujeres, hombre…el gobierno pues da ayudas y, y está…, pero de todas 
maneras la casa la lleva una mujer y entonces claro, tú no puedes 
empezar a tener niños con 25 años, entonces ¿llevas, toda tu vida 
estudiando para meterte en la casa? Eso es una barbaridad, entonces…y 
yo no sé los hombres, que sí, que ayudarán, pero el peso lo ha llevado 
siempre la mujer (E26) 

El mercat laboral penalitza a les dones i les càrregues derivades de l'arribada dels fills 

recauen en la majoria dels casos fonamentalment en les dones. Dues raons 



Grup de treball: GÈNERES 

 

2236 

relacionades -encara que d'ordre distint- que obliguen a ajornar la maternitat si es vol 

mantenir la coherència del projecte vital ‗triat‘. En aquest marc se situa la demora en 

l'elecció del moment adequat, que serà potencialment major quanta més inversió 

educativa realitzen i majors siguen les seues aspiracions professionals.  

El temps corre en un sentit lineal i amb ell l'edat de les dones. L'ajustament temporal 

de la decisió de tenir descendència desembocarà amb freqüència que sense adonar-

se han arribat a una edat per a ser mares més avançada del que es considera adequat 

i a ella es vincularan els seus problemes reproductors. Emergeix així altra dimensió 

temporal que elles han hagut d'ignorar per a poder seguir amb la seua trajectòria, a 

pesar que la coneixen, tant per la difusió del discurs mèdic referent a això com pel 

record que d'ella els va fent l'entorn pròxim. 

Yo a los treinta y tantos, a los 34 dije: ¡uy! pues parece que hay que tener 
hijos, a ver si me voy a quedar sin ellos, pero […] yo veía que se 
me…bueno, me lo decían gráficamente ¿no? mi suegra me decía: hija mía, 
se te va a pasar el arroz (E25) 

Des de la perspectiva de l'anàlisi resulta molt interessant observar com afloren dues 

concepcions lineals del temps discorrent en paral·lel i que són la font del conflicte en el 

qual es veuen immerses les dones. Es veu reflectida amb tota claredat la qüestió de 

com la societat està organitzada sobre la preeminència de la dimensió públic-laboral 

que exigeix una dedicació contínua i una disponibilitat plena a qui vulga sobreviure i/o 

prosperar en ella. L'altra línia de temps, la del temps de la reproducció biològica queda 

oculta i relegada. Les dones que vulguen transitar per ambdues hauran d'enginyar-se-

les per a intentar aconseguir el que els està negat per endavant, ja que és impossible 

en les condicions socials actuals. Hauran d'articular en un sol traçat temporal, el de la 

seua edat, dues línies dissociades en l'organització social. La seqüencialitat amb la 

que han ‗resolt‘ els homes la seua manera de respondre a les exigències dels àmbits 

de la producció i de la reproducció no serveix en aquest cas a les dones, ja que si 

tarden molt en decidir-se a ser mares potser es troben culpables per haver ―esperat 

massa‖.  

La paradoxa queda enunciada. ―Se't ha passat el temps‖ és una frase que corren el 

risc d'escoltar les dones facen el que facen. Si has estat mare massa prompte 

l'escoltaràs des de la veu del mercat quan intentes reprendre els teus projectes 

professionals. Si anteposes la teua dedicació laboral, quan vulgues ser mare 

escoltaràs que et diuen que ―se't ha passat l'edat‖ des de la veu de la medicina.  

La situació de doble vincle (Bateson, 1977) en la que la incompatibilitat entre 

maternitat i treball mercantil tanca a les dones es fa palesa en aquest discurs, però 

emergeix inicialment situada en el plànol de les vivències, les condicions i les 

decisions individuals. Malgrat que el caràcter col·lectiu del problema -o almenys 
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compartit per la majoria de dones- sí que s'enuncia quan es refereix a la inexistència 

de coresponsabilitat en el treball familiar i al sexisme en el mercat laboral, quan es 

tracta de la maternitat, el salt des de la dimensió individual -situada en l'àmbit de la 

vida privada- a la dimensió col·lectiva -situada en el plànol polític-social- es resisteix, 

és difícil d'articular. Les dones entrevistades que reconstrueixen les seues 

experiències en els termes d'aquest discurs elaboren un relat de les mateixes en el 

qual les expressions: ―vull‖, ―hauria de‖ ―he de‖ apareixen permanentment 

entrellaçades i apunten clarament a la identificació dels agents i factors que ho 

propicien. Però no van més enllà. 

4. Conclusions 

L'extensió  de les pràctiques de reproducció assistida són un fet innegable, fins al punt 

que pot afirmar-se que formen part de l'escenari reproductor normalitzat, sobretot en el 

cas de dones que han arribat a una edat propera o superior als 35 anys. Aquest fet 

desvetlla que les TRA són alguna cosa més i, en cert sentit, quelcom distint a un 

recurs per a solucionar problemes d'infertilitat.  

El discurs mèdic sobre la infertilitat va experimentar un progressiu desplaçament des 

de les causes orgàniques identificables -que van continuar sent motiu clar d'indicació- 

cap a la definició dels símptomes en termes temporals, culminant en la reducció dels 

límits estàndard al termini d'un any.  El fet de situar la identificació en l'eix temporal 

converteix al temps en el principal escenari en el qual es desencadenen gran part dels 

problemes reproductors actuals. La consideració de l'edat de la dona com el principal 

factor de risc no fa sinó reforçar aquesta configuració. 

Quan les dones són designades -en la consulta mèdica- com ―majors per a la re-

producció‖ es troben atrapades irremissiblement en la situació de no poder renunciar a 

les TRA, i açò ocorre fins i tot en els casos en els que disposen d'una perspectiva 

crítica sobre el discurs mèdic sobre l'esterilitat, en el qual identifiquen l'ús potser 

innecessari i abusiu d'aquestes tecnologies. Malgrat que pensen que és possible 

aconseguir un embaràs espontani, ja que la seua edat comporta tan sols un descens 

de la fertilitat i no esterilitat, prendre la decisió de no sotmetre's als tractaments o de 

abandonar-los després d'algun intent fracassat, implica un risc -el de no arribar a ser 

mares i penedir-se per això- que no deixa d'acréixer-se amb el pas del temps.  

La importància que ha adquirit l'edat en la definició i percepció dels problemes 

reproductors, posa de manifest com a l'analitzar les causes de l'elevada prevalència de 

la infertilitat i l'increment de l'ús de les TRA, es produeix un clar desplaçament des de 

la dimensió orgànica a la social.  

La conclusió a la qual s'arriba en el present treball ratifica les afirmacions que ja es van 

fer des de posicions feministes crítiques a la fi de la dècada de 1980 i principis de la de 
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1990: gran part dels problemes reproductors que les TRA es plantegen resoldre, són -

en la seua base- conflictes socials que podrien ser abordats -principalment- d'una altra 

manera. Amb les TRA s'està efectuant un autèntic procés de medicalització que 

comporta, a més, la relegació de vies col·lectives per a incidir en els problemes. 

Emergeixen com una resposta tecno-mèdica a una ‗realitat social‘ i situen l'acció 

resolutiva en el terreny de les opcions i decisions de les dones individuals.  

Des del punt de vista social i sociològic resulta enormement significatiu el caràcter de 

resposta individual davant els problemes col·lectius que planteja l'ús de les TRA en 

aquesta tessitura. Ens trobem amb que l'oferta no crea el problema social, però si que 

parteix d'ell per a configurar la seua oferta i ampliar el seu repertori i la seua difusió. En 

aquest sentit, les TRA contribueixen a reforçar els esquemes individualistes 

d'interpretació dels problemes socials i generen en les dones representacions i 

sentiments en els quals la idea de llibertat i de disponibilitat de recursos pot duur 

aparellada la de responsabilitat, obligació i culpa. 

Bibliografia: 

ATHÉA, Nicole (1990) «La estérilité: une entité mal définie» en TESTART, Jacques 
(1990) Le magasin des enfants. Paris. Gallimard. François Bourin. 

BATESON, Gregory (1977) Doble vínculo y esquizofrenia. Buenos Aires.Ediciones 
Carlos Lohlé.  

BELAISCH-ALLART, J.; DEVAUX, A.; AYEL, J. P et DE MOUZON, J. (2004) «La 
femme de 40 ans et plus en FIV et en ICSI: données FIVNAT». Gynécologie 
Obstétrique & Fertilité. vol. 32, nº. 9. 730-736.  

BIRKE, Lynda; HIMMELWEIT, Susan y VINES, Gail (1992), El niño del mañana. 
Barcelona. Pomares-Corredor. 

HARWOOD, Karey (2007) The Infertility Treadmill. Feminist Ethics, Personal Choice, 
and the Use of Reproductive Technologies. Chapel Hill. The University of North 

Carolina Press.  

LABORIE, Françoise (1992) «Rapports sociaux de sexe dans le nouvelles 
technologies de la reproduction». Cahiers du GEDDIST, nº. 3. 27-34. 

MCNEIL, Maureen (2007), Feminist cultural studies of science and technology. 
London; New York. Routledge. 

SAMPEDRO, Rosario; GÓMEZ, Mª Victoria y MONTERO, Mercedes (2002) 
«Maternidad tardía: incidencia, perfiles y discursos». EMPIRIA. Revista de 
Metodología de Ciencias Sociales, nº. 5. 11-36.  

TORNS, Teresa (2005) «De la imposible conciliación a los permanentes malos 
arreglos». Cuadernos de relaciones laborales, vol. 23, nº. 1. 15-33.  

TORRES GALLACH, José V. (2009) Esterilidad e Infertilidad I. 
www.uv.es/jvtorres/Tema15.pdf.  

ZEGERS-HOCHSCHILD, F.; ADAMSON, G. D.; DE MOUZON, J.; ISHIHARA, O.; 
MANSOUR, R.; NYGREN, K.; SULLIVAN, E. & VAN DER POEL, S. (2009) «The 

International Committee for Monitoring Assisted Reproductive Technology (ICMART) 
and the World Health Organization (WHO) Revised Glossary on ART Terminology, 
2009». Fertility and Sterility, vol. 92, nº. 5. 1520-1524.   

http://www.uv.es/jvtorres/Tema15.pdf


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2239 

Porn dreams come true: La influència de la pornografia en les primeres relacions 
sexuals 

 
Anna Obach Lapieza, Josh Morales Quirós, David Jou Bueno 

anna.obla@gmail.com 

 
Resum 

En aquest treball volem estudiar la influència que tenen les imatges pornogràfiques en 

la comprensió de la sexualitat, tant en el discurs com en la pràctica. Entenem que la 

major influència es dóna en les primeres relacions sexuals, on no hi ha cap 

experiència prèvia, i les normes i expectatives sobre la relació sexual satisfactòria 

s‘infereixen, entre d‘altres, de la pornografia. En les següents relacions l‘exploració i 

l‘experiència faran variar les nostres preferències i expectatives. 

Tant rellevant és comprendre la influència en quines són les pràctiques que es 

realitzen, com en el context i significat que se li atorguen. La popularitat d‘una 

pornografia que fomenta relacions sexuals violentes o, fins i tot, no socials, on el sexe 

masculí ―objectivitza‖ el femení, seria motiu de preocupació en el cas que aquesta 

tingués alguna permeabilitat en la realitat quotidiana. Els resultats d‘aquesta 

investigació no sols són rellevants en l‘àmbit de la sexualitat, doncs si pot establir-se 

una relació causal entre la pornografia i l‘actitud sexual, teòricament pot inferir-se 

causalitat entre els mitjans de comunicació digital (televisió, cinema i internet) i el 

comportament individual. Amb aquest propòsit realitzem un anàlisi qualitatiu de les 

pel·lícules pornogràfiques més consumides a portals populars d‘internet, i un anàlisi 

quantitatiu de la ―Encuesta Nacional de Salud Sexual (ENSS)‖, feta pel CIS el 2008, on 

enfoca variables sobre sexualitat fins ara poc estudiades. 

Paraules clau: pornografia, sexualitat, gènere, mitjans de comunicació, internet. 

1. Breu introducció o el perquè de silenciar gemecs 

Per començar un estudi sobre les relacions entre pornografia i la realitat sexual dels 

joves hauríem de definir d‘un principi què és la pornografia. La paraula prové del grec 

pornê, que significa ―prostituta‖, i graphein, que designa l‘art d‘escriure o representar. 

No existeix una definició de pornografia que agradi a la totalitat dels agents 

interessats, ens trobem davant de moltes definicions semblants que disten en els 

matisos. Una fórmula sovint emprada és la següent:  

―Tota representació pública (text, imatge, etc.) d‘activitat sexual explícita no és 

pornogràfica; però tota representació pornogràfica conté activitats sexuals explícites.‖ 

(Ogien, 2003, 49) 

Com a definició formal peca d‘ambigüitat, però un aprofundiment semàntic provocaria, 

segurament, la disconformitat de moltes persones interessades en la pornografia, ja 

sigui des d‘un punt de vista industrial o acadèmic. En aquesta odissea per 
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conceptualitzar, trobem opcions interessades en la intencionalitat del productor de fer 

pornografia. Aquest és el cas de Donald van de Veer, que a l‘entrada de Pornography 

a la Encyclopdia of Ethics ho defineix com a: 

―Una representació sexual directa o explícita és ―pornogràfica‖ si la intenció de l‘autor 

és estimular o excitar sexualment al consumidor.‖ 

D‘altres la defineixen segons si l‘individu que consumeix el material representat ho 

tracta com a pornografia. El que sembla clar, és que allò entès com a pornogràfic varia 

segons el context històric. Un nu pot resultar subversiu i pornogràfic en un context 

històric, i eròtic en un altre.  

El nostre treball està enfocat a com afecta la pornografia a la població espanyola en 

les seves primeres relacions sexuals, caldria doncs apuntar que no tot tipus de 

pornografia es consumida per igual; per això és possible diferenciar la pornografia 

convencional d‘altres. La definició que millor descriu aquest tipus de pornografia més 

popular és un tipus de pornografia destinada cap (i consumida pel) gran públic, 

característicament masculí, en la que els actors i actrius, home-dona o dona-dona, 

practiquen relacions sexuals explícites que acaben en ejaculació, també explícita.  

A la pornografia convencional s‘hi accedeix actualment amb facilitat a través de 

pàgines web o servidors de descàrregues P2P. La capacitat de decidir quin tipus de 

pornografia es vol consumir ha passat en part, gràcies a Internet, a mans de l‘usuari. 

Internet ha donat la opció a cada individu a triar amb privacitat quin tipus de 

pornografia vol consumir, quin tipus de relació vol que hi apareguin i quin tipus de 

cossos, donant la possibilitat a més, de crear material audiovisual amb aquell tipus de 

relació que es vol i donar-ne difusió.  

1.1. Altera la pornografia la conducta sexual?  

La bibliografia sobre pornografia és molt reduïda, segurament per semblar una 

temàtica poc rellevant, tractar-se d‘un tema tabú, i ser relativament moderna. La 

bibliografia més moderna que existeix sobre el tema careix de rigidesa ni voluntat 

científica. A més, la totalitat dels estudis coneguts, si més no per nosaltres, que tracten 

sobre la influència de la pornografia en la sexualitat dels individus, només ho fan en 

termes de violació o delicte sexual. En aquest estudi no ens centrem en aquest tipus 

de dominació delictiva, sinó en una dominació més subtil, a vegades consensuada, a 

vegades assumida tal i com denuncien algunes branques del moviment feminista, 

declarats en contra d‘aquesta indústria. No només afecta en termes de dominació 

home-dona, sinó en les expectatives sobre el sexe que tenen els usuaris, en aquest 

cas els joves, en els tipus de pràctiques acceptades i en com s‘han de dur a terme. 

Volem estudiar si existeix una alteració de les relacions sexuals degut al consum de 

pornografia, a l‘autoadjudicació de rols per imitació.  



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2241 

Segons Carlos E. Figari, a la constitució del model erogen masculí a les societats 

complexes es basa en la pornografia, acompanyada del no-consum de les dones. 

―Tots aprenem veient als altres, i això no hauria d‘estranyar-nos respecte la 

pornografia i els adolescents‖, conclou.  

Un d‘aquests estudis que em anomenat va ser dut a terme pel Congrés dels EUA, al 

1969, que va creure que al Govern Federal li concernia la responsabilitat d‘investigar i 

determinar si els materials pornogràfics eren perjudicials per al públic. Amb aquesta 

finalitat en Congrés va establir una Comissió, el propòsit de la qual consistia en un 

estudi que inclogués un examen de la relació causal d‘aquests materials amb 

conductes asocials. Van preestablir-se tres hipòtesis: una considerava l‘efecte negatiu 

i per tant proposava que l‘exposició a la pornografia augmenta la tendència a la 

violació i altres agressions sexuals. El consumidor de pornografia aprèn ―rols sexuals 

agressius‖, que posa en pràctica pel mecanisme d‘imitació. L‘efecte zero: cap relació 

significa entre l‘exposició a la pornografia i agressions sexuals. Efecte positiu: 

l‘exposició a la pornografia disminueix la tendència a la violació i altres agressions 

sexuals. (Ogien, 2003, 116-117) El mètode de la investigació incloïa enquestes 

d‘opinió que preguntaven a la gent que recordés el seu contacte amb la pornografia i 

es referís a la seva conducta sexual i a les seves actituds al respecte; comparació 

entre delinqüents sexuals i grups equivalents de no delinqüents en relació a l‘ús de la 

pornografia; i experiments en els que es demanava a voluntaris, generalment 

estudiants universitaris i parelles casades, que usessin llibres i/o pel·lícules eròtiques 

per períodes que anaven des d‘una hora de sessió fins a sessions diàries de noranta 

minuts durant tres setmanes.(Osborne, 1993, 91) En els resultats, les pautes de la 

conducta sexual es van manifestar com a estables i no susceptibles d‘alteració per 

contacte amb la pornografia. En el cas de que es seguís alguna activitat sexual 

després de consumir el material, s‘interpretava com una activació temporal de les 

pautes de conducta sexual preestablertes en l‘individu. Els joves, delinqüents sexuals 

o no, havien tingut un contacte similar amb la pornografia, és a dir, que la pornografia 

no era un factor causant de la delinqüència juvenil. En el cas dels adults, els estudis 

indicaven que els delinqüents sexuals havien tingut, en forma significativa, un menor 

contacte amb material eròtic que la població adulta general. La conclusió més rellevant 

va ser que el vincle causal entre pornografia i violència no havia estat provat. 

(Osborne, 1989)  

Zillmann i Bryant (Zillmann i Bryant, 1982, 10-21) van fer un experiment per a 

comprovar si la pornografia produïa un canvi en la concepció sexual dels individus. 

Cent seixanta voluntaris, homes i dones, s‘exposaven durant sis setmanes seguides a 

sessions de cap de setmana de projecció de pel·lícules porno d‘uns cinquanta minuts 
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de duració. Es formen quatre grups a l‘atzar, el primer exposat a material pornogràfic. 

El segon alternant material porno i altres pel·lícules no pornogràfiques. Un tercer grup 

exclusivament de pel·lícules no pornogràfiques i un quart en el que no se l‘exposa a 

res. En finalitzar la visualització se‘ls va presentar un article periodístic en el que es 

descrivia la violació d‘una dona de la qual encara no hi havia resolució jurídica. Es 

demanava als voluntaris que definissin la duració exacta de la pena de presó que 

hauria de complir el violador. Els homes del primer grup, el de només pornografia, va 

recomanar penes de presó d‘uns quatre anys, les dones de set. Els homes del segon 

van recomanar penes de vuit anys, i les dones de deu. Els autors conclouen que en el 

cas dels individus exposats massivament a la pornografia la sensibilitat cap al patiment 

de les dones disminueix, així com es trivialitza la violació.  

1.2. El gènere a la pornografia convencional  

Els mitjans de comunicació influeixen en la manera que ens relacionem i les conductes 

que duem a terme. Fins i tot podríem dir, que part de la socialització de gèneres es du 

a terme a través de pel·lícules, publicitat o d‘altres materials com les novel·les, els 

contes, que mostren com és la dona ideal, com és l‘home ideal, tot i no tenir una 

voluntat explícita d‘imposar o normativitzar aquestes qüestions. El príncep salva la 

princesa, l‘estudiant demana per anar al ball a la jove. L‘home es  converteix en un 

individu amb unes característiques totalment oposades a la dona. Força i delicadesa, 

societat i natura, activitat i passivitat es converteixen en patrons masculins o femenins. 

El mateix passa a la pornografia. Segons la crítica feminista, la pornografia reforça 

estereotips de gènere. (Osborne, 1995) L‘estructura narrativa de la pornografia 

caracteritzada per llargues sessions de sexe oral cap a l‘home, pràctiques centrades 

en la penetració i l‘ejaculació masculina filmada i dirigida cap al cos femení com a 

recompensa (“l‟orgasme est transformé en impératif” (Despentes, 2007)), i els grans 

membres sexuals masculins permanentment erectes, grans pits, i el desig sexual 

femení fruit del desig masculí mostren una lògica de l‘estètica i l‘ideal eròtic masculí. 

Això fa que el porno tradicional renaturalitzi la diferència sexual, fixi les identitats de 

gènere i les pràctiques sexuals. 

David Loftus, a Watching sex, how men really respond to pornography, entrevista cent 

nois de diferents perfils sobre la seva relació amb el porno. Tots reconeixen haver-ne 

vist abans de l‘edat legal. Cap d‘ells confessa haver-se sentit malament en el 

descobriment de la pornografia. El descobriment del material pornogràfic l‘associen a 

records agradables, constructors de la masculinitat de diverses formes, sovint excitant, 

sovint lúdica. Dos nois homosexuals, però, van reconèixer haver tingut dificultats i 

confusions degut als models de gènere que veien representats i els que ells volien ser. 

(Despentes, 2007)  



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2243 

Existeixen produccions pornogràfiques, més o menys exteses, que trenquen amb 

aquesta construcció extesa del gènere. Una és la creació de pornografia destinada a 

les dones, l‘objectiu de Petra Joy, directora de Female fantasies, entre d‘altres. Una 

altra és la creació de pornografia destinada indistintament a homes o a dones, seguint 

la premisa de que a homes i dones els pot excitar el mateix. Maria Llopis, creadora de 

post-pornografia, és d‘aquesta branca. Renega amb la idea de que a una dona li hagi 

d‘excitar només escenes de sexe lent, i a l‘home les escenes de sexe frenètic. 

Finalment trobem la proposta de Beautiful agony, una pàgina web on individus 

d‘ambdós sexes pengen vídeos creats per ells, masturbant-se, on només se‘ls veu el 

rostre. Aquesta proposta és revolucionària per considerar, representar i demostrar el 

rostre, la respiració i la mirada com a la part més radical de la intimitat i la sexualitat.  

La creació de la identitat de gènere per mitjà de la producció pornogràfica no suposaria 

cap perjudici si no reflexés relacions de dominació de l‘home cap a la dona, ni 

estigmatitzés relacions minoritàries. ―El porno és un gènere (cinematogràfic) que 

produeix gènere (masculí/femení). El postporno és un subgènere que desafia el 

sistema de producció de gènere i que desterritorialitza el cos sexuat (desplaça l‘interès 

dels genitals a qualsevol altra part del cos). (Sáez, 2003) Cal tenir en compte el 

contingut de la producció pornogràfica perquè d‘aquest depèn part de la creació de la 

identitat masculina o femenina que puguin tenir les pròximes generacions. 

En aquesta última qüestió és en la que ens agradaria aturar-nos en el present treball; 

ens preocupa saber si la pornografia és peça clau de la creació de rols sexuals i per 

tant, tant la teoria feminista com d‘altres teories que la criminalitzen parteixen de 

consideracions encertades. O bé, la pornografia potser és un reflex del que els 

gèneres i les conductes associades a ells comporten en quant a conducta sexual. 

Mitjançant un anàlisi de l‘exposició a material pornogràfic i les relacions sexuals 

associades a cada individu, pretenem desxifrar el paper de la pornografia en aquest 

repartiment de rols. 

2. Anàlisi de dades i resultats 

Per a aquesta investigació em volgut realitzar un anàlisi quantitatiu de dades entorn el 

consum de pornografia per part de joves de 16 a 29 anys, tot relacionant-ho amb les 

seves pràctiques sexuals. La nostra població és exclusivament de sexe masculí i 

manté relacions sexuals principalment amb dones, així, podríem dir que ens fixem en 

joves heterosexuals. Aquesta qüestió tan sols respon a un criteri de possibilitats, 

creiem que ampliar el perfil sexual dels enquestats considerats seria fora de les 

nostres capacitats i ampliaria desmesuradament el paper del gènere a considerar. 

El motiu pel qual tan sols analitzem els resultats presentats per població masculina, és 

perquè aquesta és la principal consumidora de pornografia o com a mínim, així ho 
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admeten quan se‘ls pregunta. A més, les edats escollides responen a criteris d‘accés 

al material que ens interessa. Amb la proliferació de pornografia a Internet i en d‘altres 

tecnologies de reproducció audiovisual, des de ben joves se‘ns brinda la possibilitat de 

consumir-ne; aquestes edats, a més, responen a  exposició anterior al inici del 

manteniment de relacions sexuals, i per tant, aquestes se‘n poden veure més 

afectades. Tot plegat a partir d‘una creació d‘expectatives que pot comportar el fet de 

prendre un primer contacte amb pornografia, a més del procés d‘imitació que abans 

comentàvem. 

Les dades relacionades amb les pràctiques sexuals, tenint en consideració els 

diferents hàbits, segons el nivell de satisfacció que aporta als individus el fet de 

consumir pornografia; aporten poques dades significatives. Segons les dades 

analitzades, sembla que no hi ha massa relació entre una exposició gaudida a la 

pornografia i les pràctiques sexuals que es realitzen efectivament. Tot considerant que 

les pràctiques sexuals, són la manera més efectiva de valorar les actituds dels 

individus, encara que no la més adequada.  

Amb aquest estudi preteníem observar les diferències que podrien existir en quant a 

actituds com penetració o ús de preservatiu en la primera relació sexual; i així valorar 

si la pornografia suscita visions del sexe centrades en el coit o fins i tot una relaxació 

en quant a mesures de protecció5. Una de les preguntes de l‘enquesta, s‘inclina en 

direcció a saber sobre la primera actitud, preguntat als enquestats si el sexe de 

―veritat‖ suposa penetració i orgasme. Tampoc en aquests termes em localitzat 

diferències significatives entre els diferents grups d‘enquestats. 

Sembla doncs, que l‘exposició a imatges sexuals explícites no contribueix a redefinir el 

concepte de relació sexual. Però, suposa això que la pornografia forma part de les 

nostres vides d‘una manera estèril? Tot i les dades aportades no ho considerem 

d‘aquesta manera. No pas per frustració, sinó per autoconeixement de les limitacions 

en que aquest estudi ha estat realitzat: des de la naturalesa de l‘enquesta emprada, a 

partir de la qual ha estat difícil establir un grup d‘individus homogenis, en quant a la 

seva exposició a material pornogràfic.; com també el propi objectiu de realitzar-ne un 

estudi quantitatiu, ja que les limitacions trobades ens susciten que un estudi a base 

d‘entrevistes o d‘altres tècniques semblants, ens seria més fructífer i revelador. Tenint 

en comte aquestes limitacions, ens atrevim a afirmar algunes qüestions entorn la 

problemàtica que ens preocupa. 

  

                                                   
5
 En la pornografia convencional l‘ús de preservatiu és més aviat anecdòtic. 
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3. Conclusions i propostes 

Durant el procés d‘investigació i treball, han estat molts els punts interessants que ens 

han acostat a la qüestió; i alguns d‘ells ens permeten traçar algunes pinzellades en 

quant a l‘efecte de la pornografia i el seu paper dins la construcció de gèneres i 

sexualitats. El que és ben clar, és que els resultats revelats no ens permeten 

assenyalar a la pornografia de la mateixa manera que moltes teòriques s‘hi atreveixen; 

però no per això considerem totalment desafortunades aquestes teories.  

Al nostre parer, la pornografia forma part de tot un entramat en el qual la nostra 

sexualitat ha estat plasmada i predefinida. Així, el concepte del que és sexe en cada 

societat es troba en multiplicitat d‘elements amb els quals interactuem de forma 

quotidiana. Així ho mostra el fet que en altre tipus de material audiovisual, on les 

relacions sexuals no són explícites, el tipus de pràctica sexual que s‘hi suggereix és 

sempre coital. I per tant, aquesta idea del sexe és la que forma part del nostre 

imaginari, i per tant es normalitzada.  

Tal representació de la nostra sexualitat emmotlla les nostres actituds i desitjos a partir 

d‘una visió masculina, pel fet que la indústria pornogràfica està dirigida a aquest públic. 

Així, la popularització d‘aquests modes de sexualitat conforma unes constriccions a 

tota la població, especialment a la sexualitat femenina però també a perfils sexuals 

que no responen a l‘hegemònic. Caldria, doncs, en aquest sentit, realitzar una 

aproximació amb èmfasi en els orígens de les definicions del què és sexe; considerant 

a més del paper de la pornografia en aquesta construcció, també el d‘altres mitjans.  

Per altra banda, encara que lligada a aquesta definició latent del que es considera 

relació sexual, trobem el tema de la masturbació. Considerem que la pornografia 

convencional ha mercantilitzat el desig masculí, i per tant, procura satisfer les 

necessitats dels consumidor d‘immediat.6 D‘aquesta manera, la masturbació, com a 

part de la sexualitat de l‘individu, pateix una mecanització i per tant, deixa d‘estar 

inclosa dins la vida sexual. Ens sembla interessant en aquest sentit, explorar en 

futures investigacions el protagonisme de la masturbació en la sexualitat de les 

persones; diferenciant entre homes i dones, a més de considerar també la pornografia 

com a variable potencialment determinant. Tot avançant en els interessos de la 

present investigació. 

Tal i com suggereixen algunes autores, obrir la producció pornogràfica i eròtica a la 

visió femenina redefiniria alguns dels clixés que es tenen actualment sobre aquests 

tipus de produccions (Juliano, 2002, 87-93), multiplicant-ne la diversitat i dotant de 

                                                   
6
 Part d‘aquesta immediatesa l‘observàvem en un petit visionat de les pel·lícules pornogràfiques 

més vistes de buscadors gratuïts de pornografia. En aquestes llistes, la durada de les 
seqüències superava en pocs casos els 5 minuts. 
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perspectiva femenina l‘imaginari sexual. Enriquint alhora que alliberant sexualitats. 

Però no només amb aquesta obertura el concepte de sexe es modificaria, ja que a 

partir de noves tendències en la producció de pornografia, tal i com presentàvem a 

l‘inici del document, els nostres conceptes es trobarien en present modificació. Caldria, 

a més, una redefinició de la indústria pornogràfica més enllà dels directors de les 

pel·lícules per tal de contribuir a una reconceptualització de la nostra sexualitat. 
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Resum:  

Moltes de les autores feministes (Sandra Harding, Donna Haraway...) porten anys 

defenent la idea de una ciència feminista feta ―des d'a baix‖: objectivitat forta, 

coneixement situat... Aquesta és la gran proposta després de posar la ciència "oficial" 

potes avall amb les seues crítiques epistemològiques, però encara hi ha molt que fer. 

La proposta d'aquest treball és que reflexionar sobre les grans epidèmies del segle XX 

(malalties coronàries, tabaquisme i alcoholisme, sida i accidentabilitat) és un marc 

idoni per a trobar algunes idees rellevants sobre com construir una ciència feminista. 

Un marc privilegiat el de la salut on allò biològic, cultural i social perd les demarcacions 

estances que tant agraden a aquesta ciència acceptada com l'única ciència. En estes 

pandèmies es repeteix la següent estructura: es inicien masculines i es tornen,  amb el 

temps, femenines (així com també parlem d'un desplaçament soci-geogràfic). Aquesta 

irrupció femenina no es deu a una ―evolució natural‖ sinó que és resultat de la 

construcció científica biomèdica: entre altres, per que el que mesurem són 

comportaments públics i masculins (el món del treball, l'agafar riscos...) i d'aquesta 

comparació surt la invisibilitat de les dones. La proposta recull que la principal força 

analítica l'obtenim d'observar la posició que ocupen les dones, i per això el títol 

planteja  ―on són les dones?‖. Però no es tracta únicament de cercar a elles, sinó que, 

assumim que al trobar-les i visibilitzar-les conjuntament amb les relacions que les han 

ocultat, trobem una mirada de la totalitat social. Una totalitat que agafa allò privat com 

allò del ―anem a les cases‖ de Sandra Harding i el punt de vista  des de els no 

privilegiats que destaca Donna Haraway. 

Paraules clau: Epistemologies feministes, estadístiques, epidèmies, ciència 

1. Introducció 

El títol d'aquesta presentació es ―On són les dones a les estadístiques de salut? 

Algunes pistes sobre com fer ciència feminista‖. Moltes de les autores feministes com 

la Sandra Harding o la Donna Haraway porten anys defenent la idea d'una ciència 

feminista feta des d'una objectivitat forta, aconseguida per fer un coneixement situat 

segons la mateixa Haraway i ―des d'a baix‖ segons la Harding. Aquesta és una de les 

gran propostes del món del coneixement actual, després de posar la ciència "oficial" 

potes avall amb les seues crítiques epistemològiques. No obstant això, encara hi ha 

molt que fer.  

mailto:m.teresa.samper@uv.es
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Fins ara s'han fet moltes coses  des de la etnografia, des dels estudis que donen la 

veu als no protagonistes, que cerquen la perspectiva de l'altre... I en aqueixa tasca, 

tant de cercar nous espais i àmbits per a la recerca com de millorar formes –

metodologies i tècniques de recerca– d'afrontar-los, no s'ha d'abandonar la tasca de 

produir estadístiques. Tot i que sembla contrari a les idees del pensament feminista. 

La Haraway ens diu: ―La estadística tiene una historia importante, aunque cargada, en 

la creación del pensamiento autoritario impersonal de las sociedades democráticas. La 

historia de la estadística está directamente relacionada con los ideales de objetividad y 

democracia‖ (1997, 230). Haraway porta a col·lació el treball de Theodore Porter per a 

afirmar –en termes purament hegelians– que ―[L]a impersonalidad de la estadística es 

uno de los aspectos de la compleja intersubjetividad de la objetividad; es decir, de la 

calidad pública del conocimiento científico. (…) Porter creía que este tipo de 

objetividad es inherente a comunidades de especialistas que confían en la experticia 

más que en la comunidad, y que substituyen representaciones cuantitativas por la 

confianza y las interacciones cara-a-cara‖ (Haraway, 1997, 230). No obstant açò, tant 

Haraway com altres feministes de la tecnociència com Wajcman (2004) estan d'acord 

en que el treball estadístic, una vegada mostrada la seua hipòcrita objectivitat, pot 

complir una gran funció alliberadora en desemmascarar condicions diferencials entre 

els individus.  

La proposta, expressat encara d'una manera ambiciosa, d'aquest treball és que 

reflexionar sobre les grans epidèmies del segle XX —tant infeccioses, en el cas de la 

sida, com no infeccioses, en el cas de les malalties coronàries i l'alcoholisme— és un 

marc idoni per a trobar algunes idees rellevants sobre com construir una ciència 

feminista des de aquests aspectes macros. El de la salut és un marc d'estudi privilegiat 

on allò biològic, cultural i social perd les demarcacions estances que tant agraden a la 

ciència única. El que ens crida l'atenció i li dóna aquest protagonisme és que en estes 

pandèmies es repeteix la següent estructura: s'inicien masculines i es tornen, amb el 

temps, femenines. No sols parlem de gènere, també es produeix un desplaçament 

soci-geogràfic i ètnic, tot i que, en aquesta comunicació, ens centrarem en els 

aspectes derivats del sexe. Partim de la acceptació de que aquesta irrupció femenina 

no es deu a una ―evolució natural‖ de les epidèmies, i que proposem com a hipòtesi 

que és el resultat de la manera de fer científica heretada del discurs de la modernitat.  

En línia amb la provocativa metodologia de la filòsofa Sandra Harding en el seu últim 

llibre Sciences from below (2008) es tracta de començar la recerca des de ―la vida de 

les dones en les cases‖. Per a comprendre quines poden ser les bases en les quals 

s'assenta el plantejament de recerca de Harding, propose començar en l'inici del 

discurs de la modernitat: el trajecte cap al coneixement –marcat en la Fenomenologia 
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de l'Esperit de Hegel– que va deixar fora de l'àmbit públic a la dona, un àmbit públic 

que ha sigut l'objectiu de la ciència. Així és com entenem que el privat, amb la dona 

dins, va quedar fora de l'enfocament científic. Des d'aquest punt de partida és d'on vull 

que siga comprensible la rellevància de la mirada investigadora cap al privat –―la vida 

de les dones en les cases‖– que volem aportar i que representem de forma analítica 

en la qüestió ―On són les dones?‖ 

Els elements que han configurat aquest discurs de la modernitat –separació de l'ètica i 

el saber, la superació del transcendental, el llenguatge com a mediador i possibilitador 

d'aqueix eixir-se–, excloents de la dona o potenciadors de l'home, han fet d'allò Públic 

el principal protagonista de la història. Fins a la Revolució francesa, el privat encara té 

cert protagonisme, però que amb la instauració de l'Estat de Dret ha quedat relegat en 

l'esdevenir de la Història Occidental a un segon pla. Les filosofies feministes giren 

entorn d'açò: reclamar els drets universals, eixint de l'esfera privada, mostrant-se en 

l'esfera pública, seria un dibuix grosso modo de la posició dels feminismes de la 

igualtat; o, en l'altre extrem, el feminisme de la diferència, reclamant aqueixa posició 

que des del privat li dóna el privilegi de romandre més prop de la naturalesa, rebutjant 

un model, el de la igualtat, que se'ls antulla antropocèntric. Relacionem, doncs, privat 

amb l'àmbit on s'han quedat les dones i privat com allò que el coneixement científic 

actual —el científic derivat directament de la modernitat— ha deixat fora. 

2. El procès d'invisibilització 

Qüestionar-se ―on són‖ fa referència a que suposem que estan però no les veiem. El 

pas ha sigut donat per molts treballs que parlen de la ―invisibilitat‖ de les dones.  

A l'any 2010, Fernando Savater (El Pais, 2 de març) va publicar un article d'opinió 

titulat «¿Fueron ellas?». Afirmava Savater que la autoria de certes obres literàries no 

pertanyien als homes que les signaven, si no a les seues companyes. En concret, ell 

exposava això com excusa per a parlar d'allò tant  que li agrada: el treball de Dick 

Francis, i que per a ell, qui fos l'autor real –Tracy, la seua esposa Mary o, en els 

darrers llibres, el seu fill Fèlix– no es rellevant, allò important és que ell ha gaudit amb 

la lectura de l'obra. Sona bé, no obstant quan hi ha tanta obra de dones que ha estat 

coneguda amb el nom d'un parent masculí o be ―ningunejada‖ no és baladí. És molt 

diferent dir que les dones no hi eren a l'art o a la ciència, que dir que estaven 

invisibilitzades: és a dir, que hi eren però no les veiem. Aquí està el gran pas donant 

amb el treball de visibilització.  Compositores darrere del  seu marit com ara Alma 

María Mahler o de Clara Schumann o la tan desconeguda Nannerl Mozart.  Al segle 

XIX, es va descobrir que alguns quadres atribuïts a Frans Hals, en realitat, pertanyien 

a Judith Leyster. 



Grup de treball: GÈNERES 

 

2250 

A l'àmbit científic-tecnològic, no deixa de ser sorprenent el poc coneguda que és Ada 

Lovelace com iniciadora dels llenguatges de programació o el tan rellevant com ignorat 

paper que va jugar Rosalind Franklin en la identificació de l'ADN. Amb formes de 

relegació molt intricades, com ho defén Eduard Punset en el seu llibre Adaptarse a la 

marea: ―Paradójicamente, los dos científicos que descubrieron «el secreto de la vida» 

—la estructura del código genético de los organismos vivos— tenían el don de 

interrelacionar ideas y acontecimientos dispersos. Su vocación era la de atar cabos y 

rabos; en lenguaje menos popular: multidisciplinar. Ni Crick ni Watson podían ser 

calificados como de los mejores en su especialidad. Eran demasiado jóvenes para 

ello, y habían científicos igual de jóvenes –como Rosalyn Franklin– que sabían más de 

lo que hacía falta saber para descubrir la estructura de la molécula, concretamente la 

disciplina de la cristalografía.‖ (p.38). 

També m'agradaria destacar ací un cas tan controvertit com a fascinant. La 

correspondència entre Albert Einstein –representant màxim del cim dels assoliments 

d'Occident i la seua ciència– i la seua primera esposa, Mileva Maric, qüestiona la 

paternitat de la fórmula més famosa dels temps moderns (e = mc2). De moment, sols es 

posa en qüestió l'exclusivitat de les seues aportacions, no un canvi d'autoria, encara que 

se sap que Mileva era una bona matemàtica, amiga i deixebla de Nikola Tesla, tots dos 

serbis. Ara bé, s'imaginen el xoc universal si aqueix carismàtic senyor de pèl canós i 

aspecte tan bondadós s'haguera apropiat del treball de la seua senyora? Si Savater 

titulava aqueix article amb el ―Van ser elles?‖, per a respondre que si fos així no és 

rellevant per al producte final; jo proposaria canviar-ho per un ―I si no... van ser ells‖. Això 

voldria dir que la historia de la humanitat (al menys la occidental) ha estat contada de 

forma equívoca. D'aquesta manera podríem entendre el  «l'efecte matilda» com a biaix 

de gènere de «l'efecte Mateo». 

De fet el camp de la sociologia no s'escapa d'aquest proces de invisibilització. Segons 

Arango (2005, 3-5) entre molts altres treballs, resulta revelador el treball de Patricia 

Madoo Lengermann i Jill Niebrugge-Brantley (1998) que rescaten les biografies i 

contribucions científiques de 15 sociòlogues fundadores, actives entre 1830 i 1930 i 

excloses de la construcció masculina de la història de la disciplina. Entre les autores 

rescatades de l'oblit, inclouen pensadores angleses com Harriet Martineau i Beatrice 

Potter Webb, l'alemanya Marianne Weber, sociòlogues de l'Escola de Chicago com 

Florence Kelley, Edith Abbot i pensadores afro-americanes com Anna Julia Cooper. En la 

seua introducció, les autores aclareixen que aquestes dones no van ser ―invisibles‖ sinó 

literalment ―esborrades‖ (written out) de la història. Per a la majoria d'elles, es veien 

participes d'un projecte de crítica social en el qual la recerca i la teoria havien de 

concentrar-se en la descripció, l'anàlisi i la superació de la injustícia social. Durant el 
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període comprès entre 1890 i 1947, les elits sociològiques acadèmiques arriben al 

consens que el paper apropiat per al sociòleg era el compromís intel·lectual amb el rigor 

científic, la neutralitat valorativa i l'abstracció formal. Aquest consens deslegitimava el 

treball de les dones fundadores i de molts homes que van practicar una posició 

alternativa en defensa d'una sociologia compromesa, crítica i activista. Així la política de 

coneixement justifica una política de gènere. La explicació que donen Lengermann y 

Niebrugge-Brantley està recolzada en la teoria fenomenològica d'Alfred Schutz, segons 

la qual la capacitat de conèixer a una altra persona s'adquireix en una situació de relació 

cara a cara en la qual una consciència reconeix a l'altre com a humà. Continuem doncs 

en el camí del discurs científic de la modernitat: la identificació entre consciència i 

llenguatge. Mai s'afronta directament el desplaçament de la dona fora de la capacitat de 

produir, ja siga art o ciència, si no que és desplaça tot allò que comporta ser dona. 

Aquestes reflexions sobre la invisibilitat i els processos de visibilització no són 

producte ―d'una evolució‖ si no de la voluntat de voler trobar-les. Quan em pregunte 

―on estan les dones‖ i les descobrisc, em sembla obvi que afecta quantitativament, 

però afecta qualitativament a la meua forma de mirar la realitat? Fins ara s'acceptava 

que les dones estaven fóra de la Història perquè no havien participat en ella; avui, tal 

com he exemplificat, se sap que moltes d'elles van silenciar/els van silenciar el seu 

protagonisme. Açò és, estaven però no les vèiem; les dones estan i han estat en la 

seua casa, ja que ací les va deixar Hegel en el seu capítol VI de la Fenomenologia de 

l'Esperit. La tesi d'aquest punt és: en tant que estaven a casa no li les veia, ja que 

aquest mateix discurs de la modernitat va ser el que va fer que la Ciència i la Història 

estiguera centrada en el món públic. L'acció que em propose realitzar és raonar sobre 

aqueixa consciència moderna, construïda sobre l'Absolut Hegelià, que deixa fora a la 

dona, o que només veu a l'home capaç de tal empresa. No es tracta d'afirmar que 

Hegel i deixebles llançaren de la Història de la Humanitat a les dones; tal com ens 

arriba tota la informació dels nostres avantpassats i altres cultures, les dones mai van 

ser el centre. L'assumpte ho situem que Hegel aparta de la narració –deixa fora 

d'aqueix explicar l'important– tot allò referent al privat, al domèstic, a allò que fa 

referència al quotidià, a les necessitats bàsiques. La història, com és ben sabut, passa 

a escriure's amb majúscules i, ací, qualsevol possibilitat que les dones s'incorporaren 

queda totalment tallada. Ja no cal parlar de petites històries quotidianes. És a dir, el 

que ens demana la Sandra Harding ―és tornar a les cases‖, revertint aquest punt de la 

modernitat. 

Això m'ajuda a tornar tot aquest raonament en una qüestió epistemològica: la Història 

ha estat contada assegurant que elles no hi eren i per això no es parlava de elles. La 

invisibilitat ens diu que elles estaven, però que no les veiem. I, ja sabem per alguns 
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estudis que en molt casos ―alguna cosa‖ les havia deixat fora de la mirada "oficial". 

Que passava perquè no les veiéssim?, contestem dient que sols veiem el que passava 

en el món públic, que era un àmbit ocupat per els homes. A elles no les vèiem per que 

hi eren a l'àmbit que no estudia la ciència, l'àmbit privat.  

La meua hipòtesi és que d'aquesta comparació surt la invisibilitat de les dones. La 

proposta recull que la principal força analítica l'obtenim d'observar la posició que 

ocupen les dones, i per això el títol planteja ―on són les dones?‖ Però no es tracta 

únicament de cercar a elles, sinó que, assumim que, al trobar-les i visibilitzar-les 

conjuntament amb les relacions que les han ocultat, trobem una mirada de la totalitat 

social. Una totalitat que agafa allò privat com allò del ―anem a les cases‖ de Sandra 

Harding i el punt de vista  des dels no privilegiats que destaca Donna Haraway; les 

dones són sols un punt d'arrancada, hem de continuar preguntant-nos on estan els 

altres éssers no privilegiats, perifèrics, apartats de la narració moderna. 

3. La força analítica de preguntar-se “on són les dones? 

Aquesta pregunta la presente com a qüestió essencial que busca trobar certa 

estructura o ordre, tracte de veure com podem traduir aquesta qüestió a una qüestió 

d'estudi sobre fenòmens socials.  

En aquesta comunicació, tracte d'exemplificar amb el cas d'algunes epidèmies. 

L'exercici és un assumpte de saber ―mirar d'una altra manera‖, de trobar els buits, els 

silencis, per que segurament en ells estan invisibilitzats els éssers no privilegiats, en 

general, i les dones, en particular. Plantejaré en el darrer punt d'aquesta comunicació 

que no es tracta d'altres mètodes, de nous mètodes, si no de cercar altres realitats, de 

mirar d'altra mera començant a fer-se altres preguntes. Pot ser que mirar cap a eixos 

buits i a eixos silencis hi ha un plantejament més de tipus ontològic. Repassaré tres 

casos: un clàssic sobre la síndrome de Yentl i les malalties coronaries, l'actual consum 

d'alcohol en les noies més joves i m'estendré un poc més detingudament sobre el 

paper de les relacions socials i el matrimoni en l'epidèmia de la sida. Per que el tema 

de ―les dones‖ no es un tema sols de quantitats, de dades desagregades per sexe. 

El primer cas a esmentar, el de les malalties cardiovasculars, forma ja part de la 

història de gènere i salut sota el nom de la ―síndrome de Yentl‖. Un important estudi 

amb més de 80.00 pacients (Ayaniean et alia, citat per Cao Torija et alia, 2005, 192-5) 

havia posat de manifest —amb les taxes ajustades per edat i sexe— que les dones 

hospitalitzades tenien molts menys procediments diagnòstics i terapèutics que els 

homes; també van observar que, a igualtat de sintomatologia, quan arribaven a 

l'hospital, els procediments, tant terapèutics inicials com per a conèixer l'extensió del 

problema, eren diferents i de menor esforç terapèutic en les dones. Aquest article 

publicat l'any 1991, en la revista The New England Journal of Medicine anava 
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acompanyat d'altres de la mateixa temàtica i d'una editorial firmada per Bernardine 

Healy anomenada ―Síndrome de Yentl‖. Sota aquet terme, Healy, definia aquest 

infradiagnòstic dels infarts en les dones i aquest biaix el remuntava als estudis dels 

anys vuitanta, quan els programes de recerca es realitzaven solament amb homes. 

La invisibilitat de les dones en aquest cas era un problema de mesura: si mesurar és 

comparar, la comparació no era l'adequada. Aquesta idea es repetia en molts casos i 

encara queda reclosa a la idea més biològica i més tècnica, les nostres eines de 

mesura ens impedien ―veure‖ a les dones. 

No tractaré les conseqüències del consum de drogues dels homes sobre la llar 

(codependència, violència de gènere...), tot i que sembla molt directe sobre el que 

estem parlant, jo vull lligar-ho directament al propi consum de les dones. Així, per 

exemple tenim que el consum d'alcohol per part de les dones comença a ser ja un 

tema molt preocupant. I comença per que les xifres relatives de dones consumidores 

d'alcohol s'igualen a les del homes.  No feia falta arribar a consums elevats per a veure 

el greu problema que suposa. Fins ara, les dones -com a conjunt- sense diferenciar 

edats, sols superaven als homes en el 

consum de tranquil·litzants.  

Una aproximació —amb unes dades 

presentades fa un anys (Samper et alia, 

2009) i basades en l‘Enquesta Escolar de 

la Comunitat Valenciana 2006)— que 

busca marcar alguna diferència es veu 

en la figura 1. Els resultats ens donaven 

més noies (13,8%) que nois  (9,6%) en el 

ús de tranquil·litzants amb prescripció 

mèdica per al conjunt de la població 

d'estudi (14-18 anys). Restringint les 

dades per als escolars entre 14 i 16 anys 

(n= 6.096), i desagregant per a cada 

edat, vam trobar que la diferència mes amplia es  donava a l'edat de 16 anys. (figura 

1) una distància de 8,3 punts (17,9% de las chicas frente al 9.6% de los chicos). Vam 

distingir, per que l'enquesta ens ho permetia, el lloc on es prenien aquest 

tranquil·litzants. Tots dos, xics i xiques, feien servir els tranquil·litzants en un centre de 

salut (ambient públic) amb el mateix percentatge (4%). Però, l'ús de tranquil·litzants 

(recordem que amb prescripció mèdica) a les cases era del 10,4% per a les noies en 

front del 5,9% dels nois: el lloc de consum ens ajuda a entendre la diferència 

quantitativa, en la gràfica es pot apreciar.  
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Una primera lectura és el de procés d'aculturació de les noies (per part de les mares, 

òbviament), però és una explicació que no ens ajuda a entendre els increments en el 

consum d'alcohol (també tabac, però no entraré) en les noies, en les noies més joves; 

les de 14 i 15 anys com podem observar a les dades de la darrera enquesta del Pla 

Nacional de Drogodependències (figura 2). Evidentment, necessitem les dades 

desagregades per edat i sexe, xics i xiques estan vivint moments diferents, tant en el 

sentit d'evolució biològica, psicològica com dels grans canvis socials en els patrons de 

comportaments que viuen les noies actuals. Estem arribant tard a una greu 

problemàtica. No podem estar esperant que les dades siguen iguals (les dades 

relatives entre els homes i les dones) per poder parlar d'un problema d'alcohol. Les 

dones emergen històricament d'un punt de partida diferent. El problema d'un consum 

del x% no ens ―representa‖ el mateix  segons siga per a uns o per als altres. Hem 

d'anar més enllà del consum com quantitat (de volum i en el temps), per els canvis que 

s'estan produint. Necessitem llavors enquestes que ens permeten aquesta 

desagregació i pot ser crític introduir qüestions que ens apropen al lloc on es 

produeixen els consums (en termes de diferenciar el àmbits privats dels públics) com a 

part de l'estudi de patrons (temps, freqüència, dosi, etc) del ús de drogues per a poder 

estudiar les diferències de gènere. 

La invisibilitat es produïa també per un tema de mesura: esperam trobar la mateixa 

quantitat, doncs ja la tenim. Però el assumpte es que no hi són al mateix moment ni 

podem comparar xifres  entre sexes per que sí. Els canvis que estan vivint les noves 

generacions de xiques ho mostren en els espais públics. En l'enquesta, esmentada 

abans, no vam poder treure dades concloents, ara bé, veiem que elles, les noies  de 

14 i 15 anys, exposen els seus consums als espais públics (carrer, escola, bars...). 

Ells, a aquestes edats, són els que consumeixen alcohol i tabac a casa. Qüestionar-se 

"on estan" en aquesta cas és ja parlar-ne de on estan consumint, per que el volum ja 

és visible. 
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4. On han estat les dones a la epidèmia de la sida 

La pregunta inicial és per que no veiem com les malalties arriben a les dones? La sida 

és paradigmàtica, però també està succeint amb el tabac, amb l'alcohol. 

Una imatge que arrepleguem en aquest treball de recerca és la de l'evolució de la 

pandèmia de sida: des del seu començament com una epidèmia d'homes —usuaris de 

droga per via intravenosa (UDI) i homes amb pràctiques homosexuals— en els països 

desenvolupats per a acabar sent una epidèmia de dones —no UDI i no prostitutes, 

necessàriament— dels països pobres, dels quals la principal via de transmissió són les 

relaciones heterosexuals i, per a la majoria d'elles, la seua única via de transmissió és 

el seu marit. En la XVII Conferència Internacional sobre Sida duta a terme a Mèxic, a 

l'agost del 2008, en un dels esdeveniments paral·lels, Linda Arechar Lara, 

coordinadora de l'organització Mexicanes Positives Enfront de la Vida, afirmava que si 

en 1981 –any que marca l'inici dels primers casos identificats– hi havia una dona amb 

sida per cada trenta-set homes; en 2010 la incidència anava a ser ja d'1 a 1. Ella 

mateixa també informava que el noranta-vuit per cent de les afectades van ser 

contagiades per la seua parella: ―Hem de saber que el matrimoni no ens fa immunes i 

exigir l'ús del condó‖. La línia triada serà cercar la importància que té la idea de relació 

(com a superació de la mera suma d'individus), per a captar millor la lògica social on 

apareixen les dones, de manera que puguem trencar amb el fenomen de la invisibilitat 

de les dones.  

Aqueixa idea de relació l'exemplifiquem en el matrimoni i el seu paper central en 

l'expansió femenina del VIH/Sida. Sempre es parla de transmissió de la sida, però els 

estudis es centraven en comptabilitzar els contagis del individus.  El virus té capacitat 

de relacionar en tant que és d'entrada i d'eixida. La dona ha estat vista 

fonamentalment amb la seua capacitat de transmetre, com eixida del virus en tant que 

mare (contagi al fill), com a prostituta (contagi al client) i sols, cap a principi del segle 

XXI, quan els milions de dones era ja escandalós, se les va veure com receptora: 

companyes dels usuaris de drogues, dones del usuaris de la prostitució...  

Com ja he afirmat, l'enfocament d'aquest treball no està a concloure que elles no 

estaven al principi de l'epidèmia, sinó a destacar que al no ―veure-les a elles‖ al principi 

de l'epidèmia i desembocar en aqueixa paritat –que parlem de milions de persones–, 

vol dir que alguna cosa està fallant en la forma de mirar, i ací s'insereix aquesta 

recerca per a aportar un xicotet i potser retorçat gir en el punt de visió, tot açò en el 

sentit més epistemològic i metodològic de l'expressió «mirar la realitat». En si, mirar 

cap a on estan elles, és mirar cap al privat, per a retornar a aquest àmbit a ser centre 

de la recerca científica. 
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Aquesta separació entre públic i domèstic ens permet llegir tant com s'ha mesurat –en 

principi, sols allò públic– com l'èxit de les intervencions en aquest àmbit. El privat, allò 

no vist i, per tant, no mesurat, conjuntament amb la impossibilitat d'actuar en el si de 

les llars –on les institucions no poden entrar–, fins que els casos ha sigut d'1 a 1. Ha 

sigut evident que la llar no ha oferit cap protecció enfront del VIH. La importància és 

que és una epidèmia contagiosa que el seu mitjà de transmissió no és l'aigua ni és 

l'aire sinó l'intercanvi de fluids, intercanvi que defensaré es realitza mitjançant relacions 

socials. 

La sida ha sigut la primera malaltia contagiosa moderna. És una epidèmia que 

descansa sobre usos i costums socials que van caracteritzar –arreplegant aspectes 

molt diferenciats– la segona meitat del segle XX. Des de la formació de grans urbs en 

el continent africà, els moviments d'alliberament gai fins al desenvolupament de 

tecnologies que han permès conservar i transportar els factors coagulants, així com el 

desenvolupament de les grans comunicacions (moviments i desplaçaments humans); 

sense oblidar-nos d'una gran epidèmia moderna no contagiosa –entenga's per 

patogen biològic– de la segona meitat d'aquest segle: la drogoaddicció.  

Si bé la sospita de malaltia contagiosa va estar clara des dels seus inicis, quin era la 

naturalesa de l'ens infecciós i com es transmetia ha costat definir-ho. En 1981 es va 

identificar l'existència d'una epidèmia d'una malaltia que era contagiosa; en aquests 

inicis, en desconèixer la seua etiologia, bona part del treball va ser epidemiològic: calia 

respondre a qüestions de lloc, temps i mitjà en el qual es transmetia; identificar qui 

eren els afectats i què tenien en comú era informació vital per a detectar quines eren 

les maneres i mitjans pels quals aqueix ―virus‖ es podia transmetre. Entre 

homosexuals, hemofílics i haitians, juntament amb drogoaddictes, era difícil saber què 

―de comú‖ hi havia entre ells. Aquesta és una de les raons per les  quals es va 

començar a parlar de grups de risc. En 1983 es va acceptar que un retrovirus era 

l'agent infecciós.  

Así como en muchas enfermedades infecciosas las características físicas del 

medio son condicionantes básicos para el tipo de agente que potencialmente 

puede desencadenar una epidemia, en el caso del S.I.D.A., con los 

conocimientos actuales la importancia del medio radica más en aspectos 

socio-culturales que no físicos (hábitos de drogodependencia, etc.” (SEE, 

1988; 30) 

La hipòtesi de treball és que les relacions homosexuals en llocs d'ambient, els espais i 

xeringues compartits en l'administració de drogues injectades, la pròpia prostitució –

tant la femenina com la masculina– i les transfusions de sang que té lloc en els 

hospitals podem contemplar-los, tots açò, com a actes realitzats en espais públics. Per 
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aquest motiu, s'ha pogut actuar sobre ells, en primer terme; i per ser espais localitzats i 

definits, els seus integrants s'han pogut identificar com ―a risc‖ de ser infectats. Quins 

són els actes que no hem pogut ―agafar‖, doncs les relacions sexuals dins de les 

parelles estables, tant heterosexuals com a homosexuals; els actes en l'espai privat, la 

llar. El mecanisme de transmissió més ―perjudicat‖ segons aquesta visió, és la relació 

heterosexual. I que aqueixa relació social, la heterosexual, ha sigut la principal via de 

transmissió per a les dones i, sobre tot, a dintre del matrimoni. 

Encara que a ningú se li escapa que ser usuari de drogues i heterosexual no són 

incompatibles, estimen d'altres combinacions, la classificació de les dades dels 

registres de malalts de sida es realitzava organitzant a l'individu en un únic mecanisme 

de transmissió (en realitat de ―recepció del contagi‖, ja que del que es tractava era de 

conèixer com s'havien contagiat els individus) amb un ordre: homo/bisexual, usuari de 

drogues per via parenteral, toxicòman homo/bisexual —és l'única combinació que 

s'estudiava—, hemofílico, receptor de transfusió, heterosexual i altres/desconegudes. 

En dir ordre, vull dir que per a arribar a la categoria heterosexual és que no hi havia 

cap dubte que no s'aturés la classificació en les categories anteriors. És evident que 

no distingeix quin ha sigut el mecanisme de contagi, ni la capacitat de transmetre la 

malaltia; com a molt aquest sistema ens pot dir per on anaven les coses, poc més. Per 

exemple, ser bisexual significa mantenir relacions heterosexuals i en el cas de les 

dones toxicòmanes, aquestes exercien la prostitució com a forma de mantenir 

l'addicció. Indique també que la categoria ―altres‖ no era –almenys els primers anys de 

l'epidèmia– ni moltíssim menys residual; els percentatges, per als homes, solien ser 

semblats al de la categoria heterosexual. Les primeres dades de casos de sida 

parlaven d'un epidèmia cruel amb els homes: el 85% dels casos de sida eren homes. 

No obstant açò, i en termes absoluts, les xifres entre homes i dones ja eren semblants 

en la categoria de grup de transmissió heterosexual.  

I no es va vore que aquesta via de transmissió, la heterosexual, la principal per a les 

dones des de els inicis tenia un gran potencial de transmissió. Des de 1985, les 

relaciones heterosexuals s'acceptaven com a possible via d'infecció i, al seu torn, 

aquest mecanisme de contagi era considerat secundari. De fet, una de les objectius de 

recerca que predomina en aquesta època és qüestionar-se quants contactes són 

necessaris per a infectar-se i, per tant, el tema es va a veure reduït a una qüestió de 

promiscuïtat. Per tant, les relacions sexuals ―a risc‖ no estan a l'entorn de la llar, així 

entès com a alié a la promiscuïtat. Però... formen les persones promíscues part 

d'alguna llar? De nou tornem a veure que els contextos de les accions no són 

estudiats. No va a ser fins a ja entrats en el segle XXI quan es va acceptar que 

qualsevol relació sexual pot donar lloc al contagi, inclòs les que es produeixen en el 
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matrimoni. Els treballs si el veien però no li donaven la importància. La obsessió per 

mesurar a vegades ens fa deixar fora allò que ens consta, però que ho és residual. 

Necessitem pensar de manera complexa, les tècniques estadístiques les tenim, però 

elles no pensen. 

La imatge que es transmet és que la promiscuïtat, una altra conducta socialment 

reprotxable sobretot per a les dones, tornava a ocultar qualsevol format de conductes 

socialment acceptades com a correctes per les quals els individus podien infectar-se. 

No obstant açò, com estic insistint, de la literatura científica no es podia deduir açò; un 

sol contacte amb fluid infectat era suficient per al contagi de VlH. És més, si les 

prostitutes eren grans vies d'entrada i d'eixida del VIH, els homes que mantenien 

relacions amb elles i s'infectaven eren transmissors cap a algun altre costat? Poques 

vegades trobarem el tractament del VIH com un virus d'entrada i eixida.  

Cadascun de nosaltres podem ser un receptor per unes vies determinades i un 

transmissor per aqueixes vies o unes altres. I aquesta va ser una manera clara de 

portar el virus a les llars. Una vegada allí, en la llar on la percepció de risc era baix –

perquè de baix o cap risc s'havia establit pel que fa al matrimoni–, si la dona –

coneixedora d'estar en perill d'infecció– assumia mirar cap a un altre costat... Són els 

temes que es comencen a tractar a principis del present segle, més de quinze anys 

després del conegut inici de la pandèmia.  

Serà a la fi dels noranta quan es comencen a alçar veus reclamant la visibilitat de les 

dones en l'epidèmia de la sida. Els estudis de gènere van tenir la virtut de mostrar al 

món que no era únicament una vulnerabilitat biològica (demostrada que la receptivitat 

al virus en la dona era major) sinó que la relació de poder en la parella i en la societat 

en general les feia més febles. Falta de poder –social i físic– enfront de l'ús de condó 

en relacions esporàdiques, i impossible de plantejar en les ―romàntiques‖ relacions 

estables, de manera que va aparèixer la fragilitat de la dona enfront de la violència 

dins de la llar com un gran factor de risc enfront del VIH (Silverman, 2010: 6-7). 

Tornant a una de les tesis d'aquest treball: a les dones se'ns va deixar a casa, 

romànticament casades i vigilants de la eticitat (com el mite d'Antígona en la 

Fenomenologia del Esperit). Aquest àmbit privat, que semblava protector, es va 

destapar com el principal context de transmissió per a la majoria de dones. 

Però no volguera que s'oblidara que l'objectiu ja no és solament qüestionar a la ciència 

–en aquest cas, les formes de mesurar l'epidèmia de la sida– sinó cercar elements 

crítics per a anar construint una ciència possible: una ciència que faça avançar a la 

societat cap a la igualtat, l'equitat, la sostenibilitat... tal com aposten les filòsofes 

feministes Haraway i Harding. I, essencialment, promoure una recerca que arranque 

des de la posició dels no privilegiats; en aqueix sentit, també reivindicar l'elecció de la 
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sida com a objecte d'aquest estudi: una epidèmia que es va desplaçar des d'occident 

al cor de Àfrica. 

5. Concussió: No son nous mètodes , son noves preguntes 

Sandra Harding ja es va preguntar si existeix un mètode distintiu de recerca feminista 

(1993). Per a ella no existeix un mètode distintiu de recerca feminista, no obstant açò, 

"en començar per la vida de les dones" per a identificar i formular les preguntes per a 

la recerca s'han creat —dins de la recerca feminista— patrons de coneixement 

diferents i sí que es podria parlar de certa idea de mètode feminista (Yanes, 2012). 

És l'hàbit de confondre els nivells ontològic, epistemològic i metodològic el que ens 

inclina com a  científics sociosanitaris a atribuir la novetat dels estudis feministes a 

l'aplicació d'un mètode d'investigació únic. Aquesta confusió també ens porta a que 

quan parlem de tècniques específiques de recopilació d'informació, estem en realitat 

plantejant problemes metodològics. Així, d'allò més rellevant és que les feministes han 

estat crítiques amb els problemes relacionats amb la creença que n'hi ha prou amb 

"sumar o agregar a les dones". 

Quan es parla de "mètode de recerca" fent referència exclusiva al sentit més 

tecnològic del terme, es subestima la profunditat de les transformacions que 

requereixen els anàlisi feministes i se'ls redueix a simple descobriment de mètodes de 

investigació amb certa diferenciació. Ara bé, aqueixos nous "mètodes" feministes han 

generat preguntes força interessants que ha aconseguit treure a la llum fenòmens com 

la doble jornada de treball de les dones, la contribució del treball domèstic a 

l'economia, la violència sexual o les formes d'organització política que prefereixen les 

dones. Les respostes a aquests interrogants usualment no poden ser trobades en 

inspeccionar la vida de les dones, ja que la vida d'aquestes s'organitza lluny de les 

formes en què les disciplines arrepleguen i organitzen la informació. 

Més clara i en el seu estil ja ens diu la Haraway: ―Es tiempo de moverse de la 

gramática al contenido, de la sintáctica a la semántica, de la lógica al cuerpo‖ 

(1997,31). 

M'agradaria acabar amb tota la força d'una imatge molt senzilla. Llegint la premsa 

diària em vaig trobar amb el fascinant món dels ―cuiners", aquest món en el que se 

suposa que les dones sí saben, però que els homes dominen en l'alta cuina, lluny  de 

la llar. Vaig topar amb un article periodístic a la revista Gourmet d‘Estats Units de la 

Laura Shapiro ―Where are the women. A look at why so few female chefs have risen to 

the top of the restaurant scene‖(2008). Ella es pregunta per que hi han tan poques 

dones entre la alta cuina als Estats Units. Shapiro ens diu que les dones cuineres no hi 

són a la costa est, sobre tot parla de Nova York: no hi són on no hi ha horaris de cuina, 

on no es tanca mai, cap dia de la setmana, i on has de competir als mercats per endur-
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te allò més nou i innovador, on la competència i agressivitat per a aconseguir els 

aliments és feroç. Ella ens contesta dient que elles estan a la costa oest, on la 

producció de l'aliment es propera i els mercats tranquils, on hi ha un dia que els 

restaurants descansen, on hi han horaris de tancament per les cuines. Elles sí hi són, 

però hem de canviar el focus, hem de saber qüestionar -nos on hi són les dones. 
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Resum 

En el marc de les dades disponibles referides al conjunt de les universitats de la Xarxa 

Vives, aquesta comunicació se centra en l‘anàlisi de la situació comparada de les 

dones del col·lectiu del PDI i del PAS a la Universitat de València respecte a les seues 

trajectòries professionals. El període objecte d‘estudi avarca des de l‘any 2004 al 2012. 

La metodologia a emprar és del tipus quantitativa – descriptiva i està basada en les 

fonts estadístiques oficials proporcionades pel Servei d‘Anàlisi i Planificac ió (SAP) de 

la Universitat de València. La perspectiva analítica fonamental de l‘anàlisi entén el 

gènere com a factor relacional entre un ventall d‘adscripcions socials vinculades a allò 

considerat o bé masculí o bé femení; per tant, no identifica el terme gènere amb les 

dones ni tampoc l‘assimila al terme sexe.  

La comunicació abordarà els següents aspectes, tant des d‘una perspectiva diacrònica 

com sincrònica: 

- En primer lloc, la presentació de les característiques de l‘estructura 

sociodemogràfica del grup de dones del PDI i del de dones del PAS. La finalitat 

és la de perfilar un mapa comparatiu del pes dels dos col·lectius en el conjunt 

de cadascuna de les plantilles en què s‘integren. També s‘atendrà a les 

diferències en l‘estructura per cohorts d‘edat. 

- En segon, la descripció analítica de les dades estadístiques més significatives 

en relació a la segregació vertical que es manifesta en la distribució asimètrica 

de gènere en les distintes categories professionals del PDI, així com la seua 

interdependència amb els mèrits derivats de la desigual consideració 

acadèmica de la docència i de la investigació.   

- En tercer lloc, l‘exposició de les tendències més significatives relatives a la 

segregació vertical de gènere observada en el col·lectiu del PAS pel que fa al 

règim contractual que les dones han assolit al llarg del temps (funcionariat de 

carrera, funcionariat interí, laboral) i la seua distribució en els diferents grups 

professionals (A, B, C, D).  

- Finalment, es plantejaran algunes conclusions sobre el que tenen en comú i de 

diferent les trajectòries professionals de les dones en aquests dos col·lectius 

professionals, així com el context normatiu ocupacional que –al menys, 
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parcialment- permet explicar els factors que emmarquen les divergències més 

remarcables.  

Paraules clau: 

Gènere. Trajectòries professionals. Personal Docent i Investigador. Personal 

d‘Administració i Serveis.  

1. Introducció 

Amb el pas dels anys, cada vegada són més evidents les desigualtats de gènere 

que es donen en la comunitat universitària i la necessitat de superar- les. No obstant 

això, al mateix temps que es reconeix el problema, el futur perfila una situació 

simultàniament esperançadora i preocupant. En general, a les universitats 

espanyoles s‘ha passat d‘invisibilitzar la qüestió a elaborar narracions discursives 

que apunten al propi esforç individual o al simple esdevenir social i cultural com els 

factors principals que resoldran les asimetries més evidents i urgents. S‘oblida el fet 

que en la producció i la reproducció de les desigualtats de gènere hi ha components 

estructurals que no es modificaran per pròpia inèrcia. D‘ací deriva la importància 

d‘adoptar mesures polítiques i institucionals adequades. 

La constatació de l‘escassa presència de les dones a la Universitat com a docents 

i investigadores, així com l‘asimètrica proporció d‘homes i dones en cadascuna de 

les  categories professionals universitàries, no solament a la Xarxa Vives i al nostre 

país sinó també en moltes altres universitats europees, és el que permet continuar 

parlant a hores d‘ara de la paradoxa de l‘equitat de gènere: tendència a la igualtat en 

les posicions professionals baixes i minories estancades als llocs de major 

rellevància. I encara que en determinats moments sembla que es produeixen 

avanços, aquests no acaben de consolidar-se com a tendències a llarg termini 

(García de Cortázar i García de León 1997 i 2001, Comissió Europea 2001, Arranz 

2004, Ballarín 2010).  

En contraposició, el personal d‘administració i serveis de la Universitat de València 

sempre ha estat un col·lectiu feminitzat. Aquesta s ituac ió diferencial per sexe 

guarda una estreta relació amb la segregació ocupacional entre homes i dones, 

amb la influència de les adscripcions socials i dels rols de gènere, així com amb 

l‘expansió del sector públic i amb els sistemes de reclutament i promoció basats en 

els principis de transparència i objectivitat que es donen en la funció pública (Mella 

2008: 28-42). No obstant això, la preeminència de les dones en el PAS de la 

Universitat de València no s‘ha de confondre amb la inexistència de desigualtats de 

gènere. De fet, les dades que s‘exposaran en les següents pàgines dibuixen un mapa 

de la situació en què s‘han produït avanços significatius en relació amb el passat, però 

en què encara perviuen certs desequilibris sobre els quals convindria actuar. Tot 
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apunta que aquests desequilibris són, en bona mesura, conseqüència de les 

trajectòries divergents de les dones i dels homes del PAS a l‘hora de promocionar 

professionalment.  

En allò relatiu a les desigualtats de rang professional entre homes i dones, la qüestió 

no sembla ser la d‘identificar a la majoria o minoria poblacional en un determinat 

col·lectiu laboral, sinó la de cercar els efectes de poder inherents al propi sistema sexe 

– gènere7,així com  les possibilitats de transformació que els agents socials poden 

impulsar a partir de les seues pràctiques socials concretes. A l‘espai social universitari 

e s  produeixen i reprodueixen posicions socials de gènere jerarquitzades i 

relacionals que, en principi, beneficien als homes en detriment de les dones. Aquest 

tret, però amb diferències relatives al propi context normatiu ocupacional de cada 

col·lectiu i la seua evolució, és una característica encara present tant en el cas del PDI 

com del PAS de la Universitat de València, com s‘exposarà en aquesta comunicació a 

partir de la evidència empírica disponible. 

2. Estructura sociodemogràfica del PDI i del PAS a la Universitat de València en 

el marc de la Xarxa Vives 

Des d‘una perspectiva de gènere, es pot situar l‘inici de les característiques del  

professorat  universitari espanyol el 1910, any de l‘aprovació del reial decret que 

autoritzava les dones espanyoles amb títols universitaris a exercir la seua professió i a 

participar en oposicions. Però, si el camí per ingressar com a estudiants a les diverses 

facultats no va ser gens fàcil,  la  senda   per  accedir  a  les  tasques acadèmiques a 

les universitats es va presentar encara més intricada. El marc laboral d‘accés a les 

                                                   
7
 És important destacar que en aquesta comunicació es tendeix a evitar l‘equivalència de 

significat entre els termes gènere i dones. També es persegueix eludir la equiparació entre els 

vocables sexe i gènere ja que, encara que des d‘alguns enfocaments analítics s‘està 

generalitzant la tendència a considerar-los com a sinònims, en aquest treball s‘ha considerat 

que renunciar a la separació entre la marca sexe i la posició social gènere conté la 

conseqüència paradoxal de renunciar implícitament al potencial investigador que deriva de la 

seua separació conceptual. El desenvolupament del terme gènere obeeix a la voluntat 

d‘abandonar la relació mecànica entre el sexe amb què són classificades les persones i la 

posició social, els  estils de vida i la construcció de les subjectivitats que s‘espera que aquestes 

ocupen i desenvolupen en funció d‘aquesta empremta adscriptiva (el sexe). Per mitjà d‘aquest 

desplegament conceptual es busquen evidències empíriques que confirmen que el gènere no 

és un conjunt de qualitats apriorístiques que tenen les persones, sinó més aviat un efecte de 

poder propi de determinats modes d‘organització social, política i cultural, que té 

conseqüències en les interaccions humanes i en les expectatives que es generen sobre la 

manera com s‘han de comportar les dones i els homes, quins són els seus talents, habilitats, 

concepcions de la realitat i pràctiques socials. El sistema educatiu universitari no escapa a 

aquest efecte de poder. És per això que en aquestes pàgines s‘ha utilitzat la marca o va riable 

sexe com a element que permet la classificació estadística dels agents socials, però amb la 

mirada posada en la producció i reproducció de posicions socials de gènere jerarquitzades i 

relacionals. 
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universitats, especialment per a les dones, es movia  en  condicions  d‘inestabilitat i 

temporalitat, en part perquè s‘enquadrava en una cultura promocional esbiaixada que 

no veia amb bons ulls la incorporació femenina a la docència universitària. No obstant 

això, hi va haver pioneres que ho van aconseguir, com ara Emilia Pardo Bazán a la 

Universidad Central de Madrid o Olimpia Arozena Torres a la Universitat de València. 

Altres precursores, algunes amb experiència docent, es van encaminar cap a altres 

espais professionals universitaris, on la selecció a través de la convocatòria de 

concursos o d‘oposicions afavoria un accés més objectiu i ràpid (Flecha 2010). A la 

Universitat de València, aquest va ser el cas, entre d‘altres, d‘Inés Gómez Juderías, 

que l‘any 1940 va aconseguir la destinació administrativa permanent a la Secretaria 

General d‘aquesta Universitat. 

La reconstrucció del que va passar amb el professorat femení a les universitats 

espanyoles des d‘aquells inicis fins ben entrada la dècada de 1970 és difícil, en 

bona mesura perquè hi ha llacunes estadístiques insalvables per al conjunt del 

professorat i perquè, a més, quan sí que hi ha dades, aquestes no estan 

desagregades per la categoria sexe. Hi ha estimacions que indiquen que, cap al  

1960, la proporció de professores universitàries espanyoles era del 8% i que 

només hi havia una catedràtica (en un conjunt format per més de 800 homes). En la 

dècada dels setanta del segle XX sembla que aquest percentatge s‘incrementa fins a 

arribar al 17%, encara que ho fa continuant una pauta esbiaixada: la presència 

femenina és majoritària a les facultats de lletres i en algunes de ciències 

(farmàcia i medicina), però és  minoritària a les escoles tècniques. Durant la 

dècada següent, la del 1980, moment en què s‘equipara la presència de dones i 

homes estudiants a les aules universitàries espanyoles, es produeix un augment 

sostingut del professorat femení que culmina amb un percentatge del 29% al final 

del període (Montoro 1981, Almarcha 1982). Però, a partir del 1990 es produeix una 

situació d‘estancament caracteritzada pel predomini de les dones entre el 

professorat de titulacions de cicle curt. l‘escassa representació d‘aquestes en les 

titulacions  tècniques més prestigioses i la infrarepresentació respecte als homes en 

les categories del professorat universitari dels nivells més alts. En els primers anys 

del segle XXI, aquestes singularitats s‘han mantingut quasi inalterades: el 1995, el 

percentatge del total de professores a les universitats espanyoles era del 31% i el de 

catedràtiques el 13%; el 2005, la proporció del professorat femení assolia la xifra 

del 35% i la de  catedràtiques continuava sent el 13%. 

La Universitat de València, així com les altres grans universitats de la Xarxa Vives del 

territori espanyol, també participa en les característiques generals d‘aquest procés. 

De bon principi, la incorporació del professorat femení a la plantilla del personal 
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docent i investigador de la Universitat es produeix d‘una forma lenta i segueix el 

mateix patró de gènere observat per al conjunt de les  universitats espanyoles 

quant a la vinculació docent amb els diversos títols universitaris. S‘estima que és 

el curs 1981/82 el que marca el salt quantitatiu més significatiu, ja que és 

aleshores quan les dones del PDI representen el 32% del conjunt del col·lectiu 

docent a la Universitat de València. Des d‘aquesta data, i fins al començament de la 

dècada dels noranta del segle XX, es produeix un increment sostingut de dones 

docents i investigadores que culmina el 1989 amb una proporció estimada del 39% 

(Quiñones y Duart 1988, Fernández-Coronado i González Sanjuán 2009). Però, a 

partir d‘aquesta data la proporció relativa de dones investigadores i docents a la 

Universitat de València minva uns quants punts percentuals: al 2005 sols el 34% del 

professorat era compost per dones i el percentatge de catedràtiques s‘havia 

estabilitzat entorn al 17%. 

Pel que fa a la plantilla del personal d‘administració i serveis de la Universitat de 

València, el 1975 era composta majoritàriament per dones (el 78%) i, en conjunt, per 

persones bastant joves. El 1980 comencen a detectar-se signes de canvi en la 

composició del col·lectiu del PAS: la plantilla havia doblat els efectius com a 

conseqüència de la posada en marxa de noves estructures organitzatives, la 

presència relativa de les dones en relació amb els homes iniciava un descens suau i 

es començava a perfilar un col·lectiu d‘edat una mica  mes avançada. Així, en el 

llarg termini, aquestes tendències es van mantenir: l‘any 2000, les dones del PAS 

representaven el 64% del total de la plantilla i els homes el 36%; la cohort d‘edat més 

nombrosa era la que anava dels 26 als 40 anys, tant en el cas dels homes com en 

el de les dones, i la població menor de 25 anys a penes superava l‘1% del total del 

col·lectiu (Escolano 2002). 

Aquestes tendències permeten caracteritzar l‘estructura i evolució de la plantilla del 

PDI a la Universitat de València amb el qualificatiu de masculinitzada i a la plantilla del 

PAS com a feminitzada, unes característiques que segueixen mantenint-se 

actualment, però amb lleugeres variacions significatives. El 2004 el PDI d‘aquesta 

Universitat enregistrava un total de 3.467 persones, de les quals només el 37% eren 

dones. El 2012, el total d‘aquest col·lectiu registrava un nombre de 4.119 persones i 

el percentatge de dones havia pujat fins al 41% (veure Taula 2.1).  
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Taula 2.1 Evolució del PDI de la Universitat de València per sexe. De 2004 a 
2012. 

ANY (*) N % TOTAL 

 DONES HOMES DONES HOMES 

2004 1.277 2.190 37% 63% 3.467 

2005 1.306 2.203 37% 63% 3.509 

2006 1.328 2.236 37% 63% 3.564 

2007 1.317 2.218 37% 63% 3.535 

2008 1.336 2.238 37% 63% 3.574 

2009 1.402 2.262 38% 62% 3.664 

2010 1.411 2.251 39% 61% 3.662 

2011 1.590 2.369 40% 60% 3.959 

2012 1.691 2.428 41% 59% 4.119 
Font: Servei d‘Anàlisi i Planificació (SAP). Universitat de València. Elaboració pròpia. 
(*) Aquesta informació està filtrada amb data 1 de gener per a tots els anys. 

L‘asimetria de gènere amb un elevat predomini masculí és un dels trets definitoris 

de la plantilla del PDI de les universitats espanyoles considerades en conjunt, 

incloses les de la Xarxa Vives,  per bé que, en algunes universitats, aquesta 

característica està més accentuada i en altres, no tant.  

 

Taula 2.2 Estructura del PDI de les Universitats públiques de la Xarxa Vives 
ubicades a territori espanyol per sexe. 2009*. 

UNIVERSITAT 

N % 

TOTAL DONES HOMES DONES HOMES 

Universitat Alacant 768 1.489 34% 66% 2.257 

Universitat Autònoma de 
Barcelona  

1.326 2.170 38% 62% 3.496 

Universitat de Barcelona  2.134 2.759 44% 56% 4.893 

Universitat de Girona   523 822 39% 61% 1.345 

Universitat de les Illes 
Balears   

485 752 39% 61% 1.237 

Universitat Jaume I   421 661 39% 61% 1.082 

Universitat de Lleida    319 542 37% 63% 861 

Universitat Miguel Hernández 
d‘Elx   

342 700 33% 67% 1.042 

Universitat Politècnica 

Catalunya  

641 2.159 23% 77% 2.800 

Universitat Politècnica 
València 

808 2.038 28% 72% 2.846 

Universitat Pompeu Fabra 401 803 33% 67% 1.204 

Universitat Rovira i Virgili 691 928 43% 57% 1.619 

Universitat de València  1.445 2.314 38% 62% 3.759 

TOTAL 10.304 18.137 36% 64% 28.441 

Font: Ministerio de Educación – Secretaría General de Universidades (SAEPU),  Estadística de 
Personal al Servicio de las Universidades. Personal Docente e Investigador Universitario, 2011. 
Elaboració pròpia. 

(*) Aquestes dades estan referides al 31 de desembre de 2009. 
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Amb dades de 31 de desembre de 2009, que són les últimes publicades pel Ministeri 

d‘Educació que permeten una comparació estadística vàlida (Ministerio de Educación 

2011a), les universitats públiques de la Xarxa Vives ubicades al territori estatal 

espanyol tenien 28.441 persones pertanyents al col·lectiu del PDI i comptabilitzaven 

una presència femenina del 36%. La Universitat de València (amb un 38%) era una 

de les que superaven la proporció femenina assolida per la totalitat d‘aquestes 

universitats. Amb el mateix percentatge de presència femenina s‘hi trobava la 

Universitat Autònoma de Barcelona i, lleugerament per dalt (amb un 39%) la 

Universitat de Girona, la Universitat de les Illes Balears i la Universitat Jaume I. Les 

dos universitats més properes a un equilibri de gènere demogràfic eren la Universitat 

de Barcelona (amb un 44% de dones al PDI) i la Universitat Rovira i Virgili (un 43% ). 

Les més masculinitzades i més allunyades de la mitjana de les universitats de la Xarxa 

Vives situades a territori espanyol eren la Universitat Politècnica de Catalunya (23% de 

dones al PDI) i la Universitat Politècnica de València (amb un 28% de dones) (veure 

Taula 2.2). 

Pel que fa a la plantilla del PAS ja s‘ha indicat que és un col·lectiu feminitzat, si bé no 

tan fortament com als anys setanta del segle XX. Des de 2004 es registren lleugeres 

variacions, però la tendència general manté una pauta situada en 2 dones per cada 3 

persones. El 2004 el PAS de la Universitat de València enregistrava un total de 1.448 

persones, de les quals sols el 37% eren homes. El total del col·lectiu registrava al 

2012 un nombre de 1.819 persones i el percentatge d‘homes havia disminuït fins el 

35%. Des de l‘any 2004 fins al 2012, la proporció relativa per sexe entre homes i 

dones es manté estable, encara que es percep un progressiu augment percentual de 

dones (veure Taula 2.3).  

 

Taula 2.3 Evolució del PAS de la Universitat de València per sexe. De 2004 a 
2012. 

ANY (*) N % TOTAL 

 DONES HOMES DONES HOMES 

2004 905 543 63% 37% 1448 

2005 819 493 62% 38% 1312 

2006 817 519 61% 39% 1336 

2007 784 501 61% 39% 1285 

2008 1160 609 66% 34% 1769 

2009 1157 616 65% 35% 1773 

2010 1192 621 66% 34% 1813 

2011 1199 629 66% 34% 1828 

2012 1191 628 65% 35% 1819 
Font: Servei d‘Anàlisi i Planificació (SAP). Universitat de València. Elaboració pròpia. 

(*) Aquesta informació està filtrada amb data 1 de gener per a tots els anys. 
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L‘asimetria de gènere amb predomini femení és un dels trets definitoris de la 

plantilla del PAS de les universitats públiques espanyoles considerades en conjunt: el 

2009, del total del PAS (53.797 persones) el 59% eren dones. Les últimes dades 

disponibles que possibiliten una comparació estadística fiable tenen data de 31 de 

desembre de 2009 (Ministerio de Educación 2011b): les universitats públiques de la 

Xarxa Vives tenien eixe any 14.702 persones pertanyents al col·lectiu del PAS i 

registraven una presència femenina del 62%. La Universitat de València (amb un 

67%) era una de les que superaven la representació relativa femenina assolida per la 

totalitat d‘aquestes universitats. Amb el mateix percentatge de presència femenina s‘hi 

trobava la Universitat Rovira i Virgili i, lleugerament per dalt (amb un 68%) la 

Universitat de Girona. Totes aquestes universitats estan feminitzades, però entre totes 

la Universitat de Lleida és la que comptava el 2009 amb una presència femenina 

superior en comparació a les altres (el 69%). Les dos universitats més properes a un 

equilibri de gènere demogràfic en el col·lectiu del PAS eren la Universitat Politècnica 

de València (amb un 53% de dones al PAS) i la Universitat d‘Alacant (amb un 44%) 

(veure Taula 2.4). 

 
Taula 2.4 Estructura del PAS de les Universitats públiques de la Xarxa Vives 

ubicades a territori espanyol per sexe. 2009*. 

UNIVERSITAT 

N % 

TOTAL DONES HOMES DONES HOMES 

Universitat Alacant 791 664 54% 46% 1.455 

Universitat Autònoma de 
Barcelona  

1.164 728 62% 38% 1.892 

Universitat de Barcelona  1.441 763 65% 35% 2.204 

Universitat de Girona   407 191 68% 32% 598 

Universitat de les Illes 
Balears   

415 248 63% 37% 663 

Universitat Jaume I   332 223 60% 40% 555 

Universitat de Lleida    309 136 69% 31% 445 

Universitat Miguel 
Hernández d‘Elx   

244 148 62% 38% 392 

Universitat Politècnica 
Catalunya  

1.059 719 60% 40% 1.778 

Universitat Politècnica 
València 

759 684 53% 47% 1.443 

Universitat Pompeu Fabra 480 246 66% 34% 726 

Universitat Rovira i Virgili 436 211 67% 33% 647 

Universitat de València  1.267 637 67% 33% 1.904 
TOTAL 9104 5.598 62% 38% 14.702 

Font: Ministerio de Educación – Secretaría General de Universidades (SAEPU),  Estadística de 
Personal al Servicio de las Universidades. Personal de Administración y Servicios, 2011. 
Elaboració pròpia. 

(*) Aquestes dades estan referides al 31 de desembre de 2009. 
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Convé finalitzar aquest apartat amb dos breus apunts sobre l‘estructura per edat i sexe 

del PDI i del PAS de la Universitat de València: 

- En relació al col·lectiu del PDI les dades disponibles de l‘any 2004 al 2012 

indiquen que el col·lectiu femení menor de 40 anys és superior al  

col·lectiu masculí d‘aquesta mateixa cohort d‘edat, cosa que sembla 

indeslligable de la  incorporació més lenta i més tardana de les dones a la 

docència universitària. A més, en ambdós casos s‘adverteix un procés 

diacrònic d‘envelliment gradual, encara que aquest és més accentuat en el 

cas dels homes: si, el 2004, el 38% d‘ells superava els 50 anys, el 2011 

representen el 49%; mentre que les dones situades en aquest grup d‘edat 

suposen el 2004 el 26% del conjunt femení i el 2011 el 34%. Aquest fet es 

complementa amb l‘escassetat relativa d‘efectius poblacionals en les cohorts 

d‘edat inferiors als 30 anys en tota l‘etapa considerada. L‘alteració de la 

composició d‘aquest col·lectiu per intervals d‘edat apunta a un predomini de 

les cohorts d‘edat més  madures sobre les més joves, cosa que comporta un 

envelliment progressiu que amb tota probabilitat continuarà els pròxims anys i 

afectarà més els homes que les dones del PDI de la Universitat de València. 

Si aquesta tendència es manté al llarg del temps, pot portar a una major 

acceleració en l‘increment de la proporció de les dones respecte als homes 

en la plantilla del PDI, cosa que permetria així un major equilibri estadístic de 

gènere a la Universitat de València. 

- En indagar el canvi que ha experimentat el col·lectiu del PAS en la 

composició per grans grups d‘edat i sexe, s‘adverteix que, el 2004, el grup de 

les persones menors de 30 anys presenta una proporció per sexe ben 

diferent de la del conjunt de la plantilla, amb un lleuger predomini dels 

homes sobre les dones. També en les cohorts d‘edat majors de  51 anys 

s‘observa una gran diferència en la distribució percentual per sexe en 

relació  amb la del total poblacional, encara que en aquest cas el que destaca 

és la superioritat percentual de les dones. En canvi, el 2011, la situació és 

bastant més equilibrada en els distints grups d‘edat, amb l‘excepció de les 

persones majors de 51 anys. És una tendència que, en cas de mantenir-se al 

llarg del temps, pot conduir a un major alentiment en l‘increment de la 

proporció de les dones respecte als homes en la plantilla del PAS que la 

que s‘ha detectat els últims quatre anys. L‘alteració de la composició d‘aquest 

col·lectiu per intervals d‘edat insinua un predomini de  les cohorts d‘edat més 

madures sobre les més joves, que comporta un envelliment progressiu que 
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amb tota probabilitat continuarà els pròxims anys. Sens dubte, entre els 

factors que incideixen en aquest envelliment és el propi transcórrer dels anys 

de les persones amb una permanència laboral estable en la plantilla del 

personal d‘administració i serveis de la Universitat de València, una 

permanència que al llarg dels anys s‘ha anat consolidant  principalment a 

través de l‘increment del personal vinculat al règim funcionarial. 

Malgrat les diferències entre aquests dos col·lectius, a la base de l‘envelliment 

gradual que ambdós estan experimentant hi ha un element que té un pes important: 

el fet que, al nostre país, la incorporació al món laboral es produeix en l‘actualitat 

més tardanament que fa tres dècades, en bona mesura com a conseqüència de 

l‘allargament  de les etapes formatives prèvies, però també a causa de les polítiques 

concretes d‘inserció laboral de les persones més joves que s‘han estat 

desenvolupant a Espanya des del final de la dècada dels vuitanta del segle passat 

i de les retallades pressupostàries generades per la crisi econòmica internacional 

del 2008, que estan afectat les polítiques de contractació en totes les 

administracions i universitats públiques. 

3. Segregacions de gènere i categories professionals del PDI 

La Universitat està lluny de ser el reducte d‘igualtat que solen imaginar alguns 

agents socials. Les discriminacions de gènere, que encara persisteixen en la societat 

espanyola, es reprodueixen a l‘àmbit universitari i continuen unes pautes d‘aparent 

equitat entre homes i dones que oculten el predomini masculí en la conformació dels 

ideals i de les pràctiques científiques i acadèmiques universitàries. Encara que han 

estat eradicades la majoria de les formes directes de desigualtat de gènere, les 

causes socials estructurals que incideixen en els mecanismes indirectes de 

discriminació persisteixen tant a l‘exterior com a l‘interior de les institucions 

universitàries. Les asimetries de gènere entre el professorat universitari, sovint en 

combinació amb les adscripcions socials de classe i les generacionals, solen adoptar, 

entre d‘altres de possibles, dues formes bàsiques de  segregació: l‘horitzontal i la 

vertical. El primer tipus es concreta en el fet que les dones tendeixen a 

concentrar-se, a vegades com a conseqüència dels itineraris formatius previs que 

han desenvolupat, en les titulacions, branques de coneixement i àrees científiques 

considerades acadèmicament menys complexes i d‘inferior prestigi. Per la seua 

banda, la segregació vertical es manifesta en l‘accés diferencial d‘homes i dones als 

diversos rangs professionals i científics, de manera que, a mesura que s‘ascendeix 

en l‘escala jeràrquica, la presència de les dones tendeix a disminuir. 

Els arguments socials que intenten racionalitzar i justificar aquest estat de coses, i 

que solen ser subscrits de forma indiferenciada tant per homes com per dones, 
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tendeixen a adoptar diverses posicions discursives. Una d‘aquestes, de tipus 

essencialista i que es recolza tant en allò natural com en allò cultural, reconeix 

l‘existència de desigualtats entre el personal docent i investigador universitari i en  

busca l‘origen en les diferències socialitzadores de gènere que desemboquen en 

l‘acompliment de rols distints per part dels homes i de les dones. Un segona 

argumentació circulant explica les asimetries de gènere existents en l‘espai 

universitari apuntant a la lentitud que comporta tota transformació social: el problema 

de les diferències de gènere entre el personal acadèmic de les universitats se 

solucionarà amb el pas del temps a mesura que cada vegada més dones hi 

ingressen com a docents i com a investigadores. Finalment, també hi ha una 

estratègia argumental de tipus meritocràtic, que sol minimitzar la rellevància de les 

qüestions de gènere a l‘interior de les universitats així com les seues repercussions 

en la producció científica, i que tendeix a posar l‘accent en les virtuts de neutralitat 

de la ciència i dels mèrits requerits per desenvolupar una carrera professional 

acadèmica tendent a l‘èxit. 

Aquestes tres representacions discursives, que es poden articular entre si seguint 

variades formes d‘expressió, tendeixen a enfosquir les causes i els mecanismes 

que expliquen les segregacions de gènere existents en l‘espai docent i investigador 

universitari. Les dones del personal docent i investigador són una minoria en la 

major part de les àrees de coneixement, experimenten prolongats períodes 

d‘estancament en les seues trajectòries professionals i, en general, quan 

aconsegueixen accedir a posicions rellevants d‘autoritat institucional, no hi romanen 

molt de temps. 

Alguns dels factors que hi ha a la base d‘aquesta situació, i que poden 

interactuar i retroalimentar-se entre si, són els següents: la no-pertinença a un grup 

o a una xarxa amb capacitat de connexió formal i informal externa que facilite 

l‘accés als recursos econòmics i relacionals necessaris per visibilitzar els propis 

mèrits professionals; l‘escassa planificació de la trajectòria acadèmica a llarg termini 

i la improvisació o el desconeixement de les estratègies específiques necessàries per 

aconseguir els objectius que es persegueixen; les dificultats per conciliar les 

exigències científiques i acadèmiques amb les necessitats d‘atenció i de cura que 

es generen en l‘espai familiar; i, finalment, la no-participació en els ritus formals i 

informals de funcionament de l‘organització universitària que requereixen una 

disponibilitat completa i quasi permanent. Això és una cosa que saben molt bé les 

dones del PDI de prestigi reconegut, que han hagut de convèncer els seus 

col·legues masculins de la fermesa dels seus propòsits i han eludit la deserció o el 



Grup de treball: GÈNERES 

 

2274 

fracàs amb bona dosi d‘esforç sobreafegit (Durán 1982, García de Cortázar i García 

de León 2001, Anguita 2003, Izquierdo 2004, Ballarín 2010). 

BRANQUES DE CONEIXEMENT I SEGREGACIÓ HORITZONTAL 

En el conjunt de les universitats espanyoles, el curs 2009/10, la segregació 

horitzontal per  sexe va registrar la proporció més alta de dones en l‘àrea 

d‘Humanitats (47%), seguida de la de Ciències Socials i Jurídiques i de la de 

Ciències de la Salut (ambdues amb un percentatge aproximat del 41%), mentre 

que la representació més baixa es va assolir en l‘àrea de Ciències (38%) i, amb 

una reducció molt significativa, en la d‘Arquitectura i Enginyeries (amb un 21% de 

presència femenina) (Institut de la Dona 2013). En la seua estructura global, la 

Universitat de València presenta unes xifres relatives diferents d‘aquestes, amb 

variants rellevants que convé analitzar i que, en gran manera, són conseqüència de 

l‘evolució seguida pel col·lectiu docent i investigador en funció de la seua 

composició per sexe en l‘última dècada. Així, el 2010, la segregació horitzontal per 

sexe va comptabilitzar el percentatge més elevat de dones en l‘àrea de Ciències de 

la Salut (44%) i en l‘àrea de Ciències Socials i Jurídiques (39%), mentre que en la 

branca d‘Humanitats i en la de Ciències la proporció va ser del 32% i del 31%, 

respectivament. La branca d‘Arquitectura i Enginyeries va ser la que va  assolir el 

nivell més baix de representació relativa del professorat femení (18%). 

La descripció anterior posa de manifest que la relació intergènere més equilibrada 

es produeix en l‘àrea de Ciències Socials i Jurídiques, perquè manté una 

distribució quasi idèntica a la dels efectius poblacionals femenins i masculins del 

conjunt del PDI a l‘any 2010 (el 40% i el 60%, respectivament), mentre que la 

major asimetria es concentra en la branca d‘Arquitectura i Enginyeries. No obstant 

això, la descripció analítica per àrees de coneixement adquireix una major 

significació si es té en compte l‘evolució temporal que ha sofert cadascuna 

d‘aquestes. 

Entre els anys 2004 i 2011, les dades de la segregació horitzontal de gènere segons 

les diverses branques de coneixement posen de manifest, en termes relatius, que 

l‘àrea de Ciències Socials i Jurídiques així com la d‘Arquitectura i Enginyeries són 

les més estables al llarg del  temps, encara que per diferents motius: la primera 

perquè és la que més s‘acosta a la presència demogràfica real de cadascun dels 

gèneres (pròxima o igual al 60% d‘homes i al 40% de dones) i la segona perquè 

està fortament masculinitzada al llarg de tota la  sèrie temporal considerada, 

perquè la proporció d‘homes voreja o supera en tots els casos la xifra relativa del 

80%. 
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En la resta de les àrees, la situació presenta una major diversitat: en Art i 

Humanitats, el nivell de masculinització en aquests vuit anys s‘ha incrementat en vora 

cinc punts percentuals continuant una suau tendència alcista; a la branca de 

Ciències es detecta un creixement progressiu del nivell de masculinització fins a 

l‘any 2007, quan el percentatge d‘homes assoleix la xifra del 71% i el de les  

dones la del 29%, i una disminució posterior que iguala les dades de l‘any 2011 i 

les del 2004; i, finalment, en Ciències de la Salut es detecta una disminució del 

grau de masculinització, de manera bastant uniforme al principi de la sèrie i més 

accentuada a partir de l‘any 2009, que el 2011 porta a un estat de simetria de 

gènere pròxim al 50% i que pot ser l‘inici d‘un procés de feminització creixent en 

aquesta branca de coneixement a la Universitat de València. 

CATEGORIES PROFESSIONALS8 I SEGREGACIÓ VERTICAL 

A més de la segregació horitzontal de gènere per àrees de coneixement que s‘ha 

abordat  en l‘apartat anterior, un aspecte crucial per a l‘anàlisi de les asimetries de 

gènere entre el personal docent i investigador universitari és el que té relació amb 

les diferents categories professionals. Les dades que es presenten en aquest 

apartat són bastant explícites quant  a la pervivència, potser informal, de processos 

que situen les dones del PDI en  situacions menys favorables que les dels seus 

homònims masculins. 

Les dades amb data 1 de gener de 2011 indiquen la distribució següent del PDI 

segons la categoria professional per sexe: el 33% són titulars d‘universitat (1.304 

persones), el 29% pertanyen al col·lectiu d‘associats i associades (1.149  

persones), el 13% són catedràtics i catedràtiques d‘universitat (530 persones), el 5% 

                                                   
8 És important tenir en compte que les categories professionals que s‘han utilitzat per a 

l‘elaboració de les diferents taules i gràfics incorporen les modificacions i les directrius 

establertes en la Llei Orgànica d‘universitats 4/2007, de 12 d‘abril, que modificava la Llei 

Orgànica 6/2001, de 21 de desembre. En aquesta nova llei orgànica, que aposta decididament 

per la incorporació de les universitats espanyoles al procés de convergència europea en 

ensenyament superior, entre molts altres aspectes més, s‘hi defineixen amb més precisió les 

categories del personal funcionari i del personal contractat laboral, al mateix temps que 

s‘eliminen algunes figures i se n‘incorporen d‘altres de noves. És per això que l‘evolució 

d‘algunes dades presents a partir del 2007 indica una contracció o un estancament d‘algunes 

categories  professionals  (les de titular d‘escola universitària o catedràtic/a d‘escola 

universitària), com a conseqüència de l‘aplicació de les noves orientacions normatives i 

legislatives. El professorat universitari funcionari deixa de ser compost per quatre cossos 

docents (catedràtics d‘universitat, professors titulars d‘universitat, catedràtics d‘escoles 

universitàries i professors titulars d‘escoles universitàries) i passa a tenir-ne només dos: 

catedràtics d‘universitat i titulars d‘universitat. Les modalitats anteriors de contractació laboral 

en l‘àmbit universitari (ajudant, professor ajudant doctor, professor col·laborador, professor 

contractat doctor, professor associat i professor visitant) es redueixen a cinc: ajudant, professor 

ajudant doctor, professor contractat doctor, professor associat i professor visitant.  
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pertanyen al cos de titulars d‘escola universitària (201 persones), el 3% són 

contractats doctors (121 persones) i l‘1% estan en la categoria de catedràtics o 

catedràtiques d‘escola universitària (només 34 persones). En atendre la variable 

sexe, s‘observa que, entre les dones, el règim predominant és el de titular 

d‘universitat (33%), seguit del d‘associades (30%) i, establint un notable allunyament 

amb els anteriors, el de catedràtiques d‘universitat (8%) i el de titulars d‘escola 

universitària (6%). En el cas dels homes, també la categoria professional 

majoritària és la de titular d‘universitat (33%), segueix la d‘associats (28%) i, a major 

distància, encara que d‘una manera menys acusada que l‘apreciada en el col·lectiu 

de dones, la de catedràtics d‘universitat (17%). 

A la taula 3.1 es registra la segregació vertical de gènere del personal docent i 

investigador de la Universitat de València segons la categoria professional, del 2004 

al 2011. En termes generals, el més destacable és que, al llarg de tots els anys de 

referència, la categoria que presenta una proporció més elevada és la de titular 

d‘universitat, tant en el cas del col·lectiu femení com en el masculí, mentre que la 

major desigualtat en termes percentuals es registra entre el cos de catedràtics i el 

de catedràtiques d‘universitat. 
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Taula 3.1 Evolució del PDI de la Universitat de València segons categoria 
professional i sexe (%). Segregació vertical. Del 2004 al 2011. 

CATEGORÍA 
PROFESIONAL* 

CU CEU TU TEU CD AF AD A AS 
AS 

CC.S. 
Altres TOTAL 

2004 HOMES 13% 3% 41% 9% 0% 1% 0% 0% 19% 9% 4% 100% 

  DONES 5% 3% 42% 14% 0% 2% 1% 0% 18% 7% 6% 100% 

2005 HOMES 12% 3% 41% 8% 0% 1% 1% 0% 20% 9% 4% 100% 

  DONES 4% 3% 41% 13% 0% 2% 2% 1% 21% 7% 5% 100% 

2006 HOMES 12% 3% 40% 8% 1% 0% 1% 1% 21% 9% 3% 100% 

  DONES 5% 3% 40% 13% 1% 1% 3% 2% 22% 8% 4% 100% 

2007 HOMES 13% 3% 40% 8% 2% 0% 1% 1% 23% 9% 1% 100% 

  DONES 5% 3% 40% 13% 3% 0% 2% 2% 24% 8% 0% 100% 

2008 HOMES 15% 2% 40% 8% 2% 0% 1% 1% 22% 9% 1% 100% 

  DONES 6% 1% 42% 12% 4% 0% 1% 2% 23% 9% 0% 100% 

2009 HOMES 14% 1% 40% 6% 3% 0% 2% 1% 23% 9% 1% 100% 

  DONES 6% 1% 41% 9% 4% 0% 3% 1% 25% 9% 0% 100% 

2010 HOMES 15% 1% 39% 5% 3% 0% 2% 0% 24% 9% 1% 100% 

  DONES 7% 1% 40% 8% 4% 0% 6% 1% 23% 10% 0% 100% 

2011 HOMES 17% 1% 33% 4% 3% 0% 4% 1% 28% 9% 2% 100% 

  DONES 8% 1% 33% 6% 4% 0% 6% 1% 30% 9% 1% 100% 

Font: Servei d‘Anàlisi i Planificació (SAP)-Universitat de València. Elaboració pròpia. 

(*) CU (catedràtic/a d‘universitat). CEU (catedràtic/a d‘escola universitària). TU (titular 
d‘universitat). TEU (titular d‘escola universitària). CD (contractat/ada doctor/a). AF (ajudant/a de 
facultat); AD (ajudant/a doctor/a); A (ajudant/a); AS (associat/ada); ASCS. (associat/ada de 
ciències de la salut). Altres (inclou investigador/a contractat/ada, emèrit/a, becari/ària, becari/ària 
V Segles). 

En comparar la proporció per sexe en cadascuna de les categories professionals amb 

la proporció poblacional que hi ha d‘homes i dones en el conjunt del personal 

docent  i investigador de la Universitat de València, el primer que es pot deduir és 

que la major desigualtat de gènere es produeix en l‘accés a les càtedres 

d‘universitat i que la categoria més simètrica és la de titulars d‘universitat, ja que 

en aquest rang la proporció de dones és equivalent al pes del grup de dones en 

el conjunt poblacional; i passa el mateix en el cas dels homes. El segon que convé 

destacar és que on sí que hi ha una major presència femenina és en les categories 

d‘ajudant, ajudant doctor/ajudanta doctora, contractat doctor/contractada doctora i 
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en la d‘associats/associades, de les quals aquesta última és una de les més 

vulnerables des de la perspectiva de l‘estabilitat en l‘ocupació.  

És possible que estiguem en un moment de transició cap a una major simetria de 

gènere o que, per contra, s‘estiga reproduint la pauta que confirma que entre les 

dones del PDI es dóna una lenta progressió en la pujada cap als llocs més elevats i 

un estancament en les categories acadèmiques menys valorades. Aquesta és una 

qüestió que no podrem confirmar amb certesa fins d‘ací a uns quants anys, quan 

es puga registrar l‘itinerari professional seguit per les dones joves que inicien el 

seu camí actualment a l‘acadèmia com a ajudantes doctores. Unes trajectòries que, 

en bona mesura, tenen a veure amb la seua possibilitat d‘integració en una xarxa 

amb bona capacitat de connexió que facilite l‘accés a projectes d‘investigació 

centrats per endavant en la transferència del coneixement; el plantejament d‘una 

trajectòria professional de llarg abast amb un clar coneixement dels diversos requisits 

per a les avaluacions i acreditacions d‘accés a les distintes figures docents; 

l‘existència d‘un mentor o mentora que els puga servir de guia i els transmeta la 

seua experiència; i la disponibilitat d‘una infraestructura que lis permeta derivar cap 

a altres les  necessitats d‘atenció i cura generades en l‘espai familiar i domèstic 

(García de Cortázar i García de León 2001, Sancho 2001, Anguita  2003, Arranz 

2004, Izquierdo 2008, Izquierdo, León i Mora 2008, Martínez Costa 2008, European  

Commission 2009, López San Luis 2009). 

4. Segregacions de gènere, règim contractual i grups professionals del PAS 

En aquest apartat de la comunicació es descriu la situació d‘un sector de la 

comunitat universitària que, fins a fa molt poc de temps, a penes havia estat tractat 

des de la perspectiva de les desigualtats de gènere: el personal d‘administració i 

serveis. No obstant això, els últims deu anys, aquest estat de coses ha variat i 

l‘atenció a aquest col·lectiu universitari ha augmentat significativament (Morón i 

Méndez-Vigo 1996, Escolano 2002, Anguita 2003, Bosch i Barberá 2004, Izquierdo 

2004, Barrera i Puy 2009, Fernández - Coronado i González Sanjuán 2009, Vega i 

Santos 2010).  

La diferenciació que estableix la universitat respecte a les possibles relacions 

jurídiques contractuals és la següent: personal funcionari de carrera, personal 

funcionari interí, personal laboral, personal laboral eventual, personal laboral interí 

i personal eventual9. Això ens situa  davant un mapa en què es donen dues 

                                                   
9
 La Llei Orgànica 4/2007, de 12 d‘abril, va modificar la Llei Orgànica 6/2001, de 21 de 

desembre, d‘universitats. En el context de l‘harmonització de l‘espai europeu d‘ensenyament 

superior i a fi d‘aprofundir en la professionalització de la gestió universitària, la Llei Orgànica 

4/2007 també va introduir modificacions relacionades amb les funcions del personal 
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situacions diferenciades clarament en el col·lectiu del personal d‘administració i 

serveis: 

- Un primer grup en què hi ha els funcionaris i les funcionàries, bé de carrera 

(que, havent superat les proves selectives necessàries i en virtut de 

nomenament específic, exerceixen serveis de caràcter permanent, en llocs de 

treball inclosos en les respectives plantilles), bé interins i interines (que 

cobreixen vacants que, per alguna de les causes  previstes legalment, no 

poden ser proveïdes de forma immediata per personal funcionari de carrera). 

El personal funcionari, tant de carrera com interí, sol ocupar llocs 

d‘administració general o d‘administració especial. 

- El segon grup és constituït pel personal laboral, lligat a la universitat per un 

contracte de treball, que també admet una dissimilitud bàsica entre  els que 

tenen un contracte indefinit i els que no en tenen (laborals eventuals i laborals 

interins). El personal laboral, en principi, ocupa llocs que tendeixen 

directament a la prestació de béns i serveis, o que impliquen l‘exercici d‘un 

ofici concret. A més, hi ha el personal eventual la característica principal del 

qual és la de realitzar tasques de confiança o d‘assessorament especial i 

que els últims anys és estadísticament poc rellevant. 

Les dades amb data 1 de gener de 2011 indiquen la distribució següent del PAS 

segons el règim contractual que mantenen amb la Universitat de València: el 68% 

són funcionaris i funcionàries de carrera (1.243 persones), el 24% estan en el 

funcionariat interí (433 persones), el 6% són laborals (108 persones) i el 2% 

pertanyen al col·lectiu laboral interí (37 persones). En atendre la variable sexe, 

s‘observa que, en les dones, el règim predominant és el del funcionariat de carrera 

(68%), seguit del funcionariat interí (27%) i, establint una notable distància amb els 

anteriors, el vincle contractual laboral (4%). En el cas dels homes també el règim 

majoritari és el del funcionariat de carrera (68%), però la distància percentual entre 

els funcionaris interins (18%) i els contractats laborals (10%), encara que 

significativa, no és tan acusada com la que s‘aprecia en el col·lectiu de dones. 

                                                                                                                                                     
d‘administració i serveis a les universitats. D‘aquesta manera, l‘apartat dos de l‘article 73 de la 

Llei Orgànica 6/2001 va ser reformulat en el sentit d‘indicar que al personal d‘administració i 

serveis li correspon la gestió tècnica, econòmica i administrativa, així com el suport, 

l‘assessorament i l‘assistència en el desenvolupament de les funcions de la universitat i en el 

compliment dels seus objectius. Totes aquestes funcions, d‘una gran complexitat organitzativa, 

confereixen al col·lectiu del PAS una importància estratègica fonamental en la manera 

d‘entendre la universitat i les seues relacions amb la societat. D‘ací sorgeix la necessitat de 

no descuidar l‘anàlisi de l‘estructura i la composició d‘aquest col·lectiu a la Universitat de 

València, encara que les dades estadístiques secundàries disponibles siguen encara 

insuficients per fer estudis més detallats i precisos que el que es presenta ací. 
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És important destacar que la situació del 2011 difereix àmpliament d‘aquella en què 

es trobava la Universitat de València en les dues últimes dècades del segle XX, 

quan l‘important increment que va experimentar la plantilla del PAS es va 

alimentar, de forma divergent, de personal laboral masculí i de personal funcionari 

femení. Aquest fet va consolidar una tendència de predomini de la relació jurídica 

laboral enfront de la funcionarial en el grup dels homes i de signe contrari en el 

grup de les dones: el 1995, el 55% del total de les dones en plantilla eren 

funcionàries de carrera, mentre que el 63% dels homes eren contractats laborals 

per temps indefinit (Escolano 2001: 67). No obstant això, a partir dels anys 1998 i 

1999 s‘inicia un procés de funcionarització del personal laboral, d‘una manera 

anàloga al que es va produir en altres administracions públiques, que amb el 

transcurs del temps desembocaria en l‘estat actual, en què  la proporció del 

funcionariat de carrera és superior a la resta de les categories, tant en el col·lectiu 

de les dones com en el dels homes. 

L‘any 2004, el  51% dels homes eren funcionaris de carrera, el 14% funcionaris 

interins, el 14% laborals i el 15% laborals eventuals. Quant a les  dones, el 61% 

eren funcionàries de carrera, el 16% funcionàries interines, el 7% laborals i el 12% 

laborals eventuals. Aquestes dades encara mantenen trets de les tendències que 

havien caracteritzat la Universitat de València anys enrere: entre les dones, el pes 

de les funcionàries de carrera és notablement superior en el seu grup en  

comparació del que tenen els funcionaris de carrera en el seu. A més, la proporció 

de funcionaris interins i de laborals en el grup dels homes és la mateixa, mentre 

que en el  de les dones el percentatge de funcionàries interines duplica el del 

personal laboral. No obstant això, el 2008, les dades ja presenten de forma clara 

una imatge substancialment distinta: el 62% dels homes són funcionaris de carrera, 

el 21% funcionaris interins i només el 9% formen part de la plantilla de laborals 

indefinits; per la seua banda, el 62% de les dones són funcionàries de carrera, el 

30% funcionàries interines i el 4% laborals indefinides. Des d‘aquest últim any de 

referència fins al 2011 es consoliden aquestes característiques. 

De manera complementària i atenent a les dades de la segregació horitzontal per 

sexe per a cada tipus de règim contractual, cal indicar els següent: 

- L‘any 2004, el 66% de les dones i el 34% dels homes són funcionaris/ àries 

de carrera. La distància entre les dades en aquesta categoria i la proporció 

poblacional real que aconsegueixen les dones i els homes en aquest mateix 

any (63% i 37%, respectivament), difereix només en tres punts més en el 

cas de les primeres i en tres menys en el cas  dels segons. Quant al 

funcionariat interí es manté la mateixa pauta, però aquesta vegada amb una 
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diferència de dos punts percentuals més a favor de les dones i dos menys en 

el grup dels  homes. El desequilibri més gran en relació amb la proporció 

poblacional per sexe es troba en les categories de laborals. 

- L‘any 2011, el funcionariat de carrera és compost per un 65% de dones i 

un 35% d‘homes, moment en què el conjunt de les dones representen el 

66% de la plantilla i el dels homes el 34%: la diferència és solament d‘un 

punt percentual a favor del col·lectiu masculí. Aquesta situació d‘equilibri 

desapareix en el funcionariat interí, on la proporció de dones aconsegueix la 

xifra del 74% i la d‘homes  el 26%, cosa que significa una distància de vuit 

punts percentuals més en el cas de les dones i vuit menys en el dels homes. 

De nou, el desequilibri més elevat entre la raó per sexe del conjunt 

poblacional i la proporció per sexe en cadascuna de les categories 

contractuals, el trobem en les situacions de laborals indefinits, laborals 

eventuals i laborals interins. 

A més del vincle contractual, el personal d‘administració i serveis a la Universitat de 

València es distribueix en grups professionals des de l‘A fins a l‘E10. L‘anàlisi 

diacrònica de les dades estadístiques disponibles permet establir les següents pautes:  

- L‘any 2004, la distribució en grups professionals de la població del PAS de la 

Universitat de  València registrava un percentatge baix en els grups A i B 

(6% i 10%) i un percentatge elevat del grup D (43%).  L‘any 2004, el 46% 

de les dones i el 38% dels homes estan integrats en el grup  professional D. 

La distància entre aquestes dades i la del conjunt poblacional en aquest 

mateix grup professional (43%) és de tres punts percentuals més en el cas 

de les dones i de cinc menys en el dels homes. Quant al grup C (33%), el 

col·lectiu femení aconsegueix una representació del 32% i el masculí del 

35% (dos punts percentuals més). . 

- El 2011, el grup amb més pes percentual és el C (56%), en el quals les 

dones aconsegueixen una representació del 71%, seguit del D (19%), del B 

(13%), de l‘A (10%) i, en últim lloc, de l‘E (2%). El 2011, el grup C és on el 

desequilibri de gènere és més evident: la proporció per a tot el PAS és del 

56%, mentre que la posició relativa de les dones aconsegueix el 60% 

                                                   
10

 Encara que la Llei 7/2007, de 12 d‘abril, de l‘estatut bàsic de l‘empleat públic, en l‘article 76, 

aprova una nova classificació professional per al funcionariat de carrera
 

basada en la 

implantació dels nous títols universitaris, així com unes equivalències transitòries entre els 

grups professionals existents i els de nova implantació, les dades estadístiques facilitades pel 

Servei d‘Anàlisi i Planificació (SAP) de la Universitat de València continuen  classificant els 

distints grups professionals de la mateixa manera com es feia abans de l‘entrada en vigor 

d‘aquesta nova llei. 
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(quatre punts més) i la dels homes el 48% (vuit punts menys). En canvi, en el 

grup B s‘observa pràcticament una equivalència entre els percentatges 

aconseguits pel conjunt del PAS (13%) i el del col·lectiu femení (12%) i el 

masculí (14%). Aquesta distància és una mica major en el grup A i afavoreix 

els homes. 

Quan s‘examinen les diferències per sexe segons els distints règims contractuals i els 

diferents grups professionals, el nivell de detall analític permet aprofundir en els 

trets i les tendències que s‘acaben d‘indicar (veure Taula 4.1). 
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Taula 4.1 PAS de la Universitat de València segons règim contractual, grup 
professional i sexe. Segregació vertical. Any 2011. 

2011    
 

 
GRUP TOTAL HOMES DONES 

Funcionari/àri
a de carrera A 

 
133 

 
11% 

 
64 

 
15% 

 
69 

 
8% 

  B 175 14% 62 14% 113 14% 

  C 715 58% 200 47% 515 63% 

  D 214 17% 100 23% 114 14% 

  E 6 0% 4 1% 2 0% 

TOTAL   1243 100% 430 100% 813 100% 

Funcionari/àri
a Interí A 

 
36 

 
8% 

 
13 

 
11% 

 
23 

 
7% 

  B 57 13% 22 19% 35 11% 

  C 242 56% 55 48% 187 59% 

  D 98 23% 24 21% 74 23% 

TOTAL   433 100% 114 100% 319 100% 

Laboral A 5 5% 4 7% 1 2% 

  B 3 3% 3 5% 0 0% 

  C 46 43% 34 56% 12 26% 

  D 21 19% 10 16% 11 23% 

  E 33 31% 10 16% 23 49% 

TOTAL   108 100% 61 100% 47 100% 

Laboral 
eventual A 

1 25% 1 25% 0 0% 

  B 0 0% 0 0% 0 0% 

  C 1 25% 1 25% 0 0% 

  D 2 50% 2 50% 0 0% 

  E 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL   4 100% 4 100% 0 0% 

Laboral interí B 0 0% 0 0% 0 0% 

  C 19 51% 10 53% 9 50% 

  D 14 38% 9 47% 5 28% 

  E 4 11% 0 0% 4 22% 

TOTAL   37 100% 19 100% 18 100% 

Personal 
eventual A 

 
3 

 
100% 

 
1 

 
100% 

 
2 

 
100% 

  E 0 0% 0 0% 0 0% 

TOTAL   3 100% 1 100% 2 100% 

TOTAL   1828 
 

629 
 

1199 
 

Font: Servei d‘Anàlisi i Planificació (SAP)-Universitat de València. Elaboració pròpia. 

L‘any 2004, i en el marc del funcionariat de carrera, el 7% de les dones estan en el 

grup professional A, el 12% en el grup B, el 32% en el C i el 48% en el D; quant als 

homes, el 12% s‘integren en el grup A, el 13% en el B, el 32% en el C i el 41% en 

el D. Com es pot observar, proporcionalment i en relació amb el conjunt de les dones 

funcionàries de carrera, prop de la meitat d‘elles es troben en el grup D; en el cas 

dels homes, aquesta proporció és menor, al mateix temps que augmenta el pes dels 
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que estan en el grup A (un de cada deu funcionaris de carrera). El 2011, aquesta 

tendència no solament es manté sinó que s‘accentua, tot i que ara és el grup C el 

que presenta el major desequilibri de gènere, que afavoreix la posició relativa del 

col·lectiu masculí. Així, aquest últim any, sis de cada deu dones funcionàries de 

carrera estan en aquest grup professional (el 63%), però només quatre de cada  deu 

homes (el 47%). En el grup A, en vuit anys, les dones han incrementat la seua 

presència relativa en un punt percentual aconseguint la xifra del 8%; els homes, en 

el mateix període de temps, han augmentat la seua proporció en tres punts fins a 

arribar al nivell relatiu del 15%. 

Quant al funcionariat interí, l‘any 2004, més de la meitat de les dones estaven 

integrades en el grup D i només quatre de cada deu homes es trobaven en 

aquest grup. Per la seua banda, en el grup A, la proporció era d‘un poc més d‘una 

dona per cada deu dones i de vora dos homes per cada deu. El 2011, el 23% de les 

dones funcionàries interines s‘enquadren en el grup D, el 59% en el C, l‘11% en el 

B i el 7% en el grup professional A. La situació dels homes amb aquest mateix 

règim contractual és el següent: el 21% pertanyen al grup D, el 48% al C, el 19% 

al B i l‘11% a l‘A. Des d‘una perspectiva de gènere, el col·lectiu del funcionariat 

interí ha incrementat els desequilibris des de l‘any 2004 fins al 2011 en el grup B. 

En la resta dels grups, i sense oblidar el pas de certes categories laborals del grup 

D al grup C, les desigualtats per raó de sexe es mantenen relativament estabilitzades. 

Finalment, en relació amb el personal laboral indefinit, un col·lectiu tradicionalment 

masculinitzat i que –com ja s‘ha assenyalat-  ha vist disminuir notablement el seu 

nombre a causa, en bona mesura, del procés de  funcionarització dut a terme 

per la Universitat de València, només cal aportar un parell d‘apunts. En primer 

lloc, quant a les dones, cal remarcar que, el 2004, vora nou de cada deu estaven 

en el grup E; però, el 2011, només cinc de cada deu estan en aquest  grup, i 

les restants es distribueixen quasi equitativament entre els grups C i D. En 

segon lloc, pel que fa als homes, sembla apropiat indicar que, l‘any 2004, la meitat 

d‘ells pertanyien al grup C i vora una tercera part al D, mentre que el 2011 ha vist 

incrementada la proporció d‘efectius en el grup C, així com en els grups 

professionals A i B, a costa d‘una disminució del seu pes relatiu en els grups D i E. 

De nou, en aquest cas, el desequilibri de gènere, encara que ha  anat  disminuint al 

llarg dels anys considerats, afavoreix el col·lectiu masculí. 

En síntesi, es pot afirmar que la preeminència de les dones en el col·lectiu del 

PAS de la Universitat de València no s‘ha de confondre amb la inexistència  

d‘asimetries de gènere. De fet, les dades que s‘han analitzat en les pàgines  

anteriors dibuixen un mapa d‘aquest col·lectiu universitari en què s‘han produït  
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avanços significatius en relació amb el passat, però en el qual encara perviuen 

certs desequilibris sobre els quals seria convenient actuar. Tot apunta que aquestes 

desigualtats són, en bona mesura i en termes generals, conseqüència de les 

trajectòries divergents de les dones i dels homes a l‘hora de  promocionar 

professionalment, i que es reflecteixen en unes taxes femenines de permanència 

en el grup professional inicial d‘ingrés superiors a les masculines i en una mobilitat 

laboral ascendent més ràpida en el grup d‘homes que en el de dones. 

5. Reflexions finals 

Sembla plausible afirmar que hi ha un factor comú explicatiu en els desequilibris de 

gènere que s‘han analitzat en relació les trajectòries professionals de les dones i els 

homes d‘aquests dos col·lectius professionals, el del PDI i el PAS en la Universitat de 

València: el relatiu a la problemàtica de la conciliació família – ocupació. En general, 

les trajectòries professionals ascendents de les dones són condicionades fortament 

per les adscripcions socials de gènere, que les insten a assumir la major part del 

treball no pagat que es du a terme en les famílies en relació amb la cura de fills i 

filles menors, de familiars malalts que requereixen una atenció especial i de pares i 

mares en situació de dependència. Els intents per conciliar les responsabilitats 

derivades de l‘acompliment d‘una feina remunerada i les necessitats de cura que es 

generen en el món familiar, repercuteixen negativament en els processos d‘ascens 

i promoció professional, especialment en el cas de les dones, però també en el 

d‘alguns homes que assumeixen conscientment treballs de cura dirigits a les 

persones dependents del seu entorn familiar (Papí i Frau 2005, Tobío 2005, Casado i 

Gómez 2006, Salido  i Moreno  Fernández 2007, Perelló 2009, Campillo  2010, 

Torns et al. 2011). 

El nou context generat per la crisi econòmica internacional del 2008, i tenint en 

compte les tendències d‘ajust pressupostari que estan implantant les 

administracions públiques, pot desembocar en un retrocés o, en el millor dels casos, 

un estancament de les mesures que s‘han implantat els últims anys a Espanya en 

matèria de conciliació entre la vida laboral i familiar. En les organitzacions 

universitàries públiques, aquesta regressió pot ser especialment rigorosa. No obstant 

això, enfront de consideracions de tipus determinista, convé recordar que les 

universitats no són un mer reflex del que succeeix en altres llocs, perquè elles 

mateixes són agents actius que, a partir de situacions sociopolítiques i econòmiques 

concretes, promouen condicions que afecten tota la societat. Sembla que els intents 

per conciliar les responsabilitats derivades de la realització d‘una feina remunerada i 

les necessitats de cura que es generen en el món familiar, repercuteixen 

negativament en els processos de promoció professional i entrebanquen la 
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consecució d‘una veritable equitat de gènere en l‘àmbit universitari. Aquest és un 

efecte que, a pesar de totes les dificultats que haja d‘afrontar la Universitat de 

València i la resta d‘universitats de la Xarxa Vives, no hauria de caure en oblit. 
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Resum  

 

Aquesta comunicació intenta abordar els efectes de la divisió sexual del treball sobre 

la creació de treball por compte propi en el marc específic de les empreses de 

transferència de coneixement (spin-off). Amb aquest estudi intentem donar continuïtat 

a altres investigacions que incideixen en la relació entre emprenedoria i gènere. 

L‘objectiu, per tant, és el de verificar si les diferències trobades en la creació de treball 

por compte propi segons el gènere també es manifesten en la creació d‘spin-off i quin 

paper juga el sistema universitari en la producció i reproducció de les desigualtats de 

gènere.  

Per assolir aquest objectiu, un cop actualitzat el conjunt d‘spin-off de les comunitats 

autònomes de la mostra (Catalunya, Castella i Lleó, Comunitat Valenciana i Madrid), 

s‘ha procedit a realitzar una enquesta a la totalitat d‘aquestes, així com una sèrie 

d‘entrevistes exploratòries a les Oficines de Transferència de Resultats d‘Investigació 

(OTRI). Paral·lelament, s‘ha avançat en la realització d‘entrevistes semi-estructurades 

a dones directores de grups de recerca d‘universitat de la mostra de Catalunya i en la 

realització d‘entrevistes en profunditat a dones emprenedores responsables 

d‘aquestes empreses. 

L‘anàlisi intenta aprofundir en les percepcions dels principals actors en la creació 

d‘empreses spin-off. Així, s‘ha posat un major èmfasi en les percepcions i discursos de 

les mateixes emprenedores sobre qui recau el pes d‘aquestes iniciatives empresarials. 

Paraules clau: gènere, emprenedoria, spin-off universitàries, divisió sexual del treball 

1. Introducció 

La investigació en què es sustenta aquest text té per objectiu analitzar les spin-off 

generades en i per les universitats de 4 comunitats autònomes: Catalunya, Comunitat 

de Madrid, Comunitat Valenciana i Castella i Lleó; i pretén conèixer si les dones i els 

homes gaudeixen de les mateixes oportunitats a l‘hora de crear aquest tipus 

d‘empresa. Aquest objectiu es pot formular en forma interrogativa: perquè hi ha una 

major presència masculina tant en la creació d‟spin-off com en el seu 

desenvolupament posterior? La hipòtesi que formulem per explicar aquesta presència 

desigual d‘homes i dones és la persistència de la divisió sexual del treball, que fa que 
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els homes tinguin una major orientació a l‘assoliment personal de metes econòmiques 

al mercat, mentre que per a les dones, aquesta orientació es veu restringida pel fet 

d‘ocupar un paper central en el treball reproductiu. Mantenim com a hipòtesi que la 

variable gènere juga un paper rellevant en el desenvolupament de les spin-off 

universitàries. Amb aquesta investigació volem donar continuïtat a altres recerques 

que incideixen en la relació entre emprenedoria i gènere (Brunet et al., 2009). Un dels 

objectius és, per tant, verificar si les diferències trobades en la creació de treball per 

compte propi segons el gènere també es manifesten en la creació d‘spin-off i quin 

paper juga el món universitari en la producció i reproducció de les desigualtats de 

gènere.  

Els objectius de la investigació són: analitzar la trajectòria acadèmica i professional 

prèvia d‘homes i dones per tal d‘observar els efectes sobre la creació d‘spin-off; 

recercar sobre les relacions entre treball productiu i reproductiu i la seva incidència en 

la creació d‘spin-off; i analitzar els efectes de la variable gènere en la gestació del 

capital cultural i econòmic i el desenvolupament del capital relacional funcional en la 

creació i desenvolupament de la iniciativa empresarial. 

En aquest text presentem, en primer lloc, el marc teòric que sustenta la nostra recerca; 

en segon lloc, la metodologia d‘aquesta recerca, amb un treball de camp centrat en 

entrevistes exploratòries a personal tècnic de les Oficines de Transferència de 

Resultats d‘Investigació (OTRI) espanyoles i entrevistes semi-estructurades i en 

profunditat a persones emprenedores d‘empreses spin-off universitàries; en tercer lloc, 

analitzarem les dades resultants del treball de camp: quin és el paper de les OTRI de 

les diferents comunitats autònomes estudiades, i quins discursos elaboren les pròpies 

persones emprenedores; i finalment, avançarem unes conclusions preliminars i 

apuntarem els següents passos que aquesta recerca ha de seguir. 

2. Marc teòric 

Aquesta investigació es centra en el fenomen de l‘emprenedoria des de la perspectiva 

de gènere. Però, més enllà d‘estudiar tot tipus d‘emprenedors i emprenedores aquesta 

recerca vol verificar si les diferències trobades en la creació de treball per compte propi 

segons el gènere (Brunet et al., 2009) també es manifesten en la creació de les 

empreses spin-off. Des d‘aquest punt de vista, nombrosos estudis han destacat el rol 

de les universitats com a potencials incubadores d‘empreses de base tecnològica 

(Ussman i Postigo, 2000; Vesper i Gartner, 1997), amb l‘afegit de que, cada vegada 

més, la societat demanda un paper actiu de les seves universitats, no sols en la 

creació de coneixement, sinó en la transferència d‘aquest. Així, la creació d‘empreses 

com a part de l‘estratègia de transferència tecnològica de la Universitat s‘ha convertit 

en un dels objectius actuals d‘aquestes (Etzkowitz, 2002; 2003; Etzkowitz et al., 2000; 
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OCDE, 2001; 2003; Rodeiro et al., 2008; 2010). Entre aquestes empreses de base 

tecnològica trobem les empreses spin-off i les empreses start-up. Una empresa spin-

off universitària és una forma particular de transferir part del coneixement generat a la 

Universitat a la societat (Clarysse et al., 2002; Henderson et al., 1998). 

I és que, en el procés cap a una economia intensiva en el coneixement, s‘ha afegit una 

tercera funció a les universitats: fomentar el desenvolupament econòmic de l‘entorn a 

través de la transferència de tecnologia i de la relació Universitat-Empresa (Etzkowitz, 

1998). La transferència tecnològica es defineix com el traspàs de la tecnologia d‘un 

individu o organització a un altre, a través d‘un canal de comunicació, essent el mitjà a 

través del qual els resultats de les investigacions que es desenvolupen a les 

universitats i centres públics de recerca poden tenir aplicació comercial. Existeix una 

gran varietat de canals de transferència de tecnologia entre la universitat i la indústria i 

el comerç, com són: 1) els convenis i contractes de col·laboració entre la universitat i 

les empreses, 2) les llicències de patents de les universitats, 3) la mobilitat de recursos 

humans entre universitat i empresa, 4) les publicacions a revistes i aportacions a 

congressos, 5) les relacions informals, i 6) la creació d‘empreses a partir dels resultats 

de la recerca que es duu a terme a la universitat, el nostre objecte d‘estudi: les 

anomenades spin-off universitàries. Aquests canals corroboren el nou paper de les 

universitats per garantir, d‘una banda, l‘empleabilitat de les persones i, d‘altra banda, la 

Investigació, el Desenvolupament i la innovació (I+D+i), en tant que amb aquesta els 

països i les regions assoleixen avantatges competitives. 

Aquesta nova funció, que es suma a les dues funcions clàssiques de la universitat 

humboldtiana (ensenyament i recerca), requereix que les universitats es moguin en 

clau empresarial, comercialitzant i/o explotant econòmicament els resultats de les 

seves investigacions, ja sigui en forma de patents, contractes amb empreses per a la 

realització de I+D o amb la creació d‘spin-off universitàries. El nou paper de les 

universitats genera una nova universitat que alguns autors qualifiquen de ―capitalisme 

acadèmic‖ i altres com a ―universitats emprenedores‖ (Etzkowitz et al., 2000). Aquesta 

universitat, a més d‘estar més implicada amb el seu entorn econòmic i amb la 

comercialització dels resultats de les investigacions, assumeix la creació d‘empreses 

en els seus laboratoris i instal·lacions donant lloc a un nou tipus de personal 

universitari i a un nou tipus d‘investigador: el científic-empresari.  

La universitat emprenedora constitueix un agent central del desenvolupament, 

mitjançant la creació d‘emprenedories acadèmiques, en la promoció dels canvis 

tecnològics i la innovació. Un dels objectius, en aquesta línia, per aconseguir la 

producció de coneixements econòmicament valuosos i l‘aplicació d‘aquests 

coneixements en el creixement i la competitivitat és que les universitats fomentin la 
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creació de noves capacitats i emprenedories empresarials contribuint, així , a la 

valorització de l‘entorn empresarial. La nostra proposta d‘investigació contextualitza 

aquest discurs i les pràctiques de creació d‘spin-off en el marc de la desigualtat de 

gènere. La divisió sexual del treball ens permetrà examinar l‘encaix i els límits sòcio-

estructurals de les estratègies universitàries de creació d‘emprenedories. 

Pel que fa a l‘estudi de l‘emprenedoria en clau de gènere, Parker (Parker, 2004) indica 

que l‘activitat empresarial femenina no ha gaudit de l‘esforç investigador que mereix, ja 

que han sigut els homes els que tradicionalment han exercit aquesta activitat, de 

manera que la major part de les investigacions s‘han centrat en la seva experiència 

(Berg, 1997). No obstant, sí que és cert que a nivell internacional hi ha un creixent 

nombre d‘investigacions sobre dones emprenedores, que s‘evidencia en l‘augment de 

fòrums internacionals (OCDE, 1997; 2001; 2003). Recentment, les investigacions 

tendeixen a donar rellevància a la variable gènere per explicar la creació i l‘èxit de les  

empreses (Álvarez i Meyer, 1998; Shaw et al., 2001; Verheul i Thurik, 2001), ressaltant 

la importància de les dones en el desenvolupament de les pimes i en la creació de 

treball (Arenius i Minniti, 2003; GEM, 2006; 2007).  

Les empreses liderades per dones es caracteritzen per factors com: baixa 

capitalització, baixa rendibilitat, concentració sectorial i estereotips negatius com la 

manca de credibilitat o una menor ambició en les seves metes estratègiques 

(Chinchilla, 1997; Rosa i Hamilton, 1994; Shaw et a l., 2001). L‘explicació d‘aquesta 

situació de desavantatge de les dones en l‘adquisició de recursos, que resulten 

necessaris per crear i dirigir un negoci amb èxit, la podem trobar en la distribució 

desigual de recursos, que s‘explica per diversos factors. Entre aquests factors podem 

citar que la necessitat de buscar fórmules alternatives de conciliació de la vida laboral i 

familiar porta a les dones a tenir una major propensió a l‘autotreball que els homes 

(Baines et al., 2003; Gardiner, 1997; Williams, 2004). No obstant, les motivacions per a 

l‘autotreball d‘homes i dones són diferents, ja que les seves situacions de partida en 

relació al treball productiu i reproductiu també són diferents: mentre que les dones 

s‘estan incorporant progressivament al mercat de treball, els homes no s‘incorporen al 

mateix ritme al repartiment del treball reproductiu (Boden, 1999; Connely, 1992). 

Aquests autors apunten que a Espanya, l‘absència d‘uns sistemes de conciliació de la 

vida familiar i laboral efectius constitueix una de les principals traves de les dones 

emprenedores enfront els seus homòlegs masculins. 

Investigacions internacionals suggereixen que existeix una correlació positiva entre el 

nombre de fills i la probabilitat de crear empreses per part de les dones, en especial 

durant el període d‘infància dels fills (Boden, 1999; Connely, 1992). Algunes 

investigacions a partir d‘aquest resultat han inferit que l‘opció de l‘autotreball està 
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positivament relacionada amb el treball domèstic derivat de les càrregues familiars 

(Baines et al., 2003). L‘autotreball es valora positivament per la seva flexibilitat en la 

quantitat, el temps i el lloc de treball; flexibilitat que, suposadament, permet una major 

conciliació entre vida laboral i familiar. No obstant, tot i que la conciliació pot ser una 

motivació per l‘autotreball, altres investigacions demostren que aquesta estratègia pot 

tenir efectes no desitjats, reduint-se finalment el temps total dedicat a la cura dels fills i 

filles (Baines et al., 2003).  

En una investigació realitzada a partir del panel de llars de la Unió Europea amb dades 

relatives a 8 països, Williams (Williams, 2004) indica que tant en el cas dels homes 

com de les dones, la principal variable explicativa de la perdurabilitat en la situació 

d‘ocupació per compte pròpia és la quantitat de temps dedicat a aquesta activitat 

remunerada. Pel que fa a la cura dels fills, els resultats són diferents entre homes i 

dones: mentre que en el cas dels homes el nombre de fills té un efecte positiu sobre la 

permanència en l‘autotreball, en el cas de les dones no té aquest efecte, sinó el 

contrari. Amb més èmfasi, quan s‘observen per separat els països, s‘observa que al 

sud d‘Europa el nombre de fills té un efecte més negatiu sobre la duració de 

l‘autotreball. Això ens remet, seguint a l‘autor, a les diferències de protecció dels Estats 

de benestar i, seguint a Teresa Torns (Torns, 2005), a la manca de serveis d‘atenció a 

la vida diària (SAD) a Espanya. 

Observem, doncs, que hi ha restriccions de caire institucional rellevants, ja que les 

Institucions defineixen què poden fer els individus, què s‟espera d‘ells, què han de fer i 

què resultaria més avantatjós per ells. Aquestes restriccions tenen a veure amb el 

gènere (Ferguson i Durup, 1997), ja que les dones que trien crear un negoci no estan 

exemptes de tenir un doble paper com a empresàries i com a mestresses de casa 

(Brush et al., 2004). 

3. Metodologia  

Un dels objectius d‘aquesta investigació és poder dibuixar un estat de la qüestió de la 

presència de dones en les spin-off de les comunitats autònomes que estudiem. Per fer 

l‘anàlisi, a cada Comunitat autònoma s‘han seleccionat les 3 universitats amb un 

nombre més alt d‘spin-off generades i reconegudes per las pròpies universitats. Les 

unitats d‘anàlisis es composen de totes les empreses spin-off creades per les 

universitats durant un període de temps determinat, del 2006 al 2010. A la Taula 1 

veiem el nombre concret d‘spin-off que participen a l‘estudi11. 

 

                                                   
11

 Dades recollides dels informes de la RedOtri i contrastades amb les OTRI de cada 
universitat. La RedOTRI es constitueix com a Grup de Treball Permanent dins de la Comissió 
Sectorial de I+D de la CRUE (www.redotriuniversidades.net). 

http://www.redotriuniversidades.net/
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Taula 1. Spin-off per comunitat autònoma i universitat 

Spin-off Comunitat de Madrid 

Universitats Nombre spin-off 

U. Autònoma de Madrid 15 

U. Complutense de Madrid 16 

U. Politècnica de Madrid 58 

Total 89 

  

Spin-off Comunitat Valenciana 

Universitats Nombre spin-off 

Universitat de València 7 

Universitat Jaume I 22 

Universitat d'Alacant 3 

Total 32 

  

Spin-off Castella i Lleó 

Universitats Nombre spin-off 

Universidad de Valladolid 6 

Universidad de León 3 

Universidad de Salamanca 1 

Total 10 

  

Spin-off Catalaunya 

Universitats Nombre spin-off 

U. de Barcelona 15 

U. Autònoma de Barcelona 15 

U. Politècnica de Catalunya 46 

Total 76 
Font: elaboració pròpia a partir de dades facilitades per les OTRI (2013). 

 

Ens fixem ara en el conjunt espanyol. Les dades que mostrem a continuació 

corresponen a l‘any 2009. A la Taula 2 podem veure el nombre d‘spin-off universitàries 

creades en aquell any, així com els ingressos que van aportar i els imports que van 

rebre dels diferents actors: 

 

Taula 2. Empreses spin-off universitats públiques espanyoles. Any 2009. 

 
Universitats 

espanyoles 

Nombre d‘spin-off creades en l‘any 94 

Total ingressos (M€) 563,87 

Import contractes R+D i consultoria (M€) 407,5 

Import projectes de finançament públic de 
col·laboració amb empreses (M€) 

131,08 

Import facturat per prestacions de serveis (M€) 22,7 

Ingressos per llicències (M€) 2,59 
Font: ACUP 2011 a partir de la RedOTRI 2009, 134. 
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Un altre dels objectius d‘aquesta investigació és la recollida d‘informació general sobre 

el procés de gestació, creació i desenvolupament d‘una spin-off. Per assolir-lo s‘ha 

considerat oportú entrevistar al personal tècnic de les OTRI. S‘han realitzat entrevistes 

exploratòries a les OTRI de les 4 comunitats autònomes estudiades, amb un nombre 

de 3 entrevistes per comunitat autònoma, i un total de 12 entrevistes.  

A banda d‘aquestes entrevistes exploratòries, el treball de camp s‘ha complementat 

amb un seguit d‘entrevistes semi-estructurades a dones directores de grups de recerca 

i entrevistes en profunditat a homes i dones emprenedors d‘empreses spin-off 

universitàries. En total, sumen 11 entrevistes. Aquestes entrevistes s‘han realitzat a la 

comunitat autònoma de Catalunya i, en una fase d‘investigació ulterior, es realitzaran a 

la resta de comunitats. 

A continuació presentem els resultants més rellevants del treball de camp, posant 

especial èmfasi als discursos que aquests actors construeixen. 

4. Anàlisi de dades 

4.1. El paper de les Oficines de Transferència de Resultats d’Investigació (OTRI) 

En aquest apartat ens apropem a l‘objecte d‘estudi des de l‘experiència dels qui 

col·laboren en les fases de gestió i impuls de les spin-off. Ens interessa analitzar quina 

és l‘estratègia de transferència de tecnologia i de desenvolupament local/regional de 

cada universitat per detectar, si existeixen, diferències entre elles. En segon lloc, ens 

interessa establir una tipologia de les spin-off universitàries i, per aquest motiu, resulta 

important identificar variables que puguin resultar influents. 

Per analitzar el paper de les OTRI s‘ha procedit a realitzar una sèrie d‘entrevistes al 

seu personal tècnic que consta de tres blocs. En un primer bloc ens centrem en la 

‗Iniciativa, creació i desenvolupament de les spin-off‘. En aquest bloc ens interessa 

descriure el procés de creació d‘una spin-off. L‘objectiu serà veure si en totes les 

universitats els factors desencadenants o promotors d‘una spin-off són similars o 

equivalents. També ens interessa captar l‘opinió del personal tècnic de les OTRI 

respecte a les motivacions de les persones emprenedores per tal de caracteritzar les 

iniciatives que generen una spin-off.  

En un segon bloc ens centrarem en el ‗Paper institucional‘ . En aquest bloc ens 

interessa conèixer la interacció entre l‘emprenedoria, l‘entorn i les Administracions 

Públiques (AP). Especialment volem saber com s‘organitzen i cooperen. Creiem que la 

dinàmica de creació i desenvolupament pot funcionar sota la lògica de xarxes i que 

aquesta xarxa sigui rellevant per explicar l‘èxit o el fracàs d‘aquestes empreses. 

Finalment, dediquem un tercer bloc a la ‗Valoració de la participació de les dones a les 

spin-off‘. Ens interessa conèixer l‘opinió que tenen el personal tècnic de les OTRI 
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sobre la situació i participació de les dones a les spin-off, així com la seva valoració 

sobre la possibilitat/necessitat d‘actuar per promoure una major presència de dones.  

Seguint aquests tres nivells d‘atenció, a partir de les entrevistes exploratòries 

realitzades al conjunt de les OTRI de les universitats seleccionades, presentem 

algunes conclusions pertinents per al desenvolupament d‘aquesta recerca.  

Pel que fa a les estratègies de creació d‘una spin-off, podem detectar diverses vies de 

creació que coincideixen en major o menor grau amb les motivacions que s‘han 

detectat. A grans trets, podem diferenciar dos tipus. La primera d‘aquestes vies es 

refereix a l‘oportunitat d‘un grup d‘investigació, habitualment amb relativa experiència 

en el teixit empresarial (i, per tant, amb coneixements del mercat) de donar sortida a 

una tecnologia o patent o posar en marxa un servei. Les raons que rauen darrere 

d‘aquesta via responen a motivacions econòmiques (buscar un rendiment econòmic) i 

a la creació de nous escenaris per al grup de recerca, mitjançant el desenvolupament 

aplicat d‘aquesta tecnologia o patent, o mitjançant la creació d‘una empresa que 

posteriorment tindrà una relació intensa i continuada amb el grup d‘investigació, fet 

que permet obrir el camp de possibilitats d‘interacció i relació entre ambdós àmbits (el 

públic i el privat: investigació acadèmica i investigació comercial). La segona via, a la 

majoria de casos relacionada amb el que acabem de dir, respon a l‘oportunitat de 

donar sortida professional als components del grup (becaris, investigadors amb 

contractes laborals temporals, etc.) que, per diversos motius, no tenen cabuda en un 

futur proper dins l‘estructura del grup de recerca. Les motivacions que s‘han detectat 

sempre apareixien vinculades al grup d‘investigació i no als mateixos individus 

emprenedors. 

Un altre aspecte interessant que s‘ha detectat es refereix a la diversitat amb la que les 

diferents universitats analitzades defineixen una empresa spin-off. Dins d‘aquesta 

diversitat, podem arribar al consens que existeixen dos tipus d‘iniciatives: les spin-off i 

les start-up. Les primeres es caracteritzen fonamentalment per dos factors: 1) 

l‘explotació comercial d‘una tecnologia, patent o servei desenvolupats en el si d‘un 

grup d‘investigació; i 2) la participació d‘investigadors (contractats) de les universitats. 

En funció de la universitats es poden afegir altres aspectes característics, com la 

participació de la universitat en el capital inicial de l‘empresa, el fet de ser una iniciativa 

promoguda per estudiants de la mateixa universitat, etc.  

Les start-up, en canvi, es defineixen fonamentalment per la participació en el negoci de 

persones titulades a la universitat que pretenen comercialitzar una tecnologia que no 

s‘ha desenvolupat al grup de recerca, però que busquen acollir-se al paraigües de la 

marca de la universitat. Segons la majoria de les universitats, aquest tipus d‘empreses 
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no són considerades spin-off. No obstant, altres universitats amplien la definició d‘spin-

off afegint aquest últim tipus. 

Respecte a les relacions de les spin-off amb els actors de l‘entorn, s‘ha de destacar el 

paper protagonista de les universitats i dels seus centres de suport a la transferència 

de tecnologia. Les funcions d‘aquests actors es concentren en tres aspectes: 1) 

assessorament i seguiment de tot el procés de creació i consolidació de l‘spin-off, 2) 

cerca de recursos econòmics susceptibles de finançar la iniciativa, i 3) cerca de 

mercats potencials per a la tecnologia o patent que es vol explotar comercialment.  

Respecte a la primera funció, les OTRI es concentren fonamentalment en el seguiment 

del pla de negoci (tot i que hi ha diferències en funció de les universitats). Respecte a 

la segona funció, les OTRI es concentren en les ajudes de l‘AP, a partir de 

convocatòries competitives (CDTI, NEOTEC...). Els recursos a actors privats tenen un 

paper menor, especialment en les primeres fases de desenvolupament i consolidació 

de l‘empresa, i depenen molt del tipus d‘iniciativa i del sector o mercat en què 

s‘insereix la iniciativa (entre aquests tipus de recursos hi ha les entitats bancàries, 

Business Angels, capital risc, etc.). La relació amb d‘altres actors és mínima o 

inexistent. La relació de les spin-off amb organitzacions empresarials (sectorials o 

generals) no sembla destacable. Sí que apareix certa promoció de les xarxes 

d‘empreses de base tecnològica, les quals s‘acostumen a promocionar en jornades de 

networking promogudes per les mateixes OTRI. 

Respecte a la participació de les dones a les spin-off s‘observa certa controvèrsia. 

S‘han detectat dos tipus de discursos. Un d‘ells, molt majoritari entre les persones 

responsables de les OTRI, respon a un discurs que rebutja l‘existència de desigualtats 

de gènere en la creació i consolidació d‘aquestes iniciatives. Així, sustenten un discurs 

neutre en què es planteja una igualtat formal i real entre sexes. Les raons que 

s‘exposen davant la menor presència de dones liderant aquestes iniciatives apunten a 

tres factors:  

1) El factor generacional. Això és, la menor presència de dones en determinats 

estudis universitaris es reflexa en la menor presència de dones en empreses 

spin-off vinculades a aquests estudis.  

2) El factor meritocràtic, que correspon a la valoració del currículum dels individus 

emprenedors. 

3) De forma menor, també s‘observa un discurs que emfasitza les desigualtats 

entre homes i dones i que apunta als condicionants familiars i personals (des 

del punt de vista de la concepció de la pròpia trajectòria professional en relació 

a l‘esfera familiar) com un dels obstacles a una major presència de dones en 

aquest tipus d‘iniciatives 
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Per últim, a pesar de la existència d‘aquests discursos contraposats, les universitats no 

aposten per estratègies diferenciades per gènere respecte al suport i promoció de la 

creació d‘empreses spin-off, per ser considerades discriminatòries.  

A continuació presentem un resum dels resultats d‘aquestes entrevistes pels casos de 

la Comunitat de Madrid i Castella i Lleó.  

Comunitat de Madrid 

Bloc 1: Iniciativa, creació i desenvolupament de les spin-off. 

Segons el personal tècnic de les OTRI de la Comunitat de Madrid, el procés de creació 

d‘una spin-off es podria descriure segons la següent seqüència: 1) gestació de la idea 

(inclou la valoració de la viabilitat de l‘empresa, amb assessorament per part de 

l‘OTRI, i la fase burocràtica), 2) desenvolupament del projecte empresarial (pla 

d‘empresa), 3) creació de l‘empresa i 4) consolidació de l‘empresa. Aquesta 

seqüència, segons les persones entrevistades, suposa una pèrdua d‘spin-off pel camí. 

El pas d‘una fase a una altra suposa que, de 470 idees de negoci que es van rebre a 

l‘OTRI, només 20 es materialitzessin en empresa. També destaquen que la duració de 

cada etapa és molt variable, i hi incideix el sector d‘activitat: per exemple, en el sector 

del software o de la biotecnologia, el procés acostuma ha ser més ràpid. En termes 

generals, es pot fixar entre 3 mesos i 3 anys el temps que passa entre la gestació de la 

idea i la posada en marxa de l‘spin-off.  

S‘emfasitza la importància de la fase 1, com a fase clau en l‘evolució positiva de l‘spin-

off. En el moment de gestació de la idea és quan es dóna la identificació d‘oportunitats 

de negoci. Les que amb més freqüència anomenen els i les emprenedores són que o 

bé el mercat s‘ha interessat per la seva feina investigadora i decideixen prendre la 

iniciativa, o bé que ja tenen xarxes teixides amb empreses i per tant hi tenen 

experiència, o bé, veuen la crisi econòmica com una oportunitat de negoci. Veurem 

que aquest tercer factor, la crisi, és recurrent en els discursos del personal tècnic de 

les OTRI com a motivació per engegar una spin-off, això es pot explicar per la manca 

de finançament de nous projectes i la no renovació dels actuals.  

Pel que fa a les motivacions que mouen les persones emprenedores, les entrevistades 

assenyalen motivacions de tipus individual (com la importància de la transferència de 

tecnologia, l‘impuls al I+D, la cerca de reconeixement social, l‘aprofitament del 

potencial de les seves investigacions, l‘orgull personal de que un producte acabi al 

mercat i sigui d‘utilitat social, l‗ampliació de la seva carrera investigadora), de tipus 

grupal (generar llocs de treball qualificats, donar oportunitats laborals a l‘equip 

d‘investigadors amb qui treballen) o de tipus lucratiu (comercialització del coneixement 

generat als seus projectes de recerca per aconseguir beneficis econòmics).  

Bloc 2: El paper institucional. 
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La constitució d‘una spin-off genera diversos escenaris d‘interacció amb actors 

especialitzats en el finançament, la gestió, l‘agrupació, etc. S‘identifiquen diversos 

actors, que es podrien classificar de la següent manera: les AP, les pròpies 

Universitats, el teixit empresarial (associacions empresarials, agrupacions d‘spin-off, 

parcs tecnològics, cambres de comerç, etc.) i les OTRI. 

El finançament resulta crucial per a l‘emprenedoria i així ho destaca el personal de les 

OTRI. Les necessitats de finançament varien de forma substantiva depenent de si 

l‘spin-off s‘orienta a la prestació de serveis (capital baix) o al disseny i producció de 

tecnologia (capital elevat). Les fonts de finançament a què recorren les persones 

emprenedores acostumen a ser les subvencions i ajudes públiques, intentant 

cofinançar-se en el sector privat. Dins les fonts públiques són molt citades les beques 

i, sobretot, el Centre per al Desenvolupament Tecnològic Industrial (CDTI). Des 

d‘aquest centre es promou la innovació i el desenvolupament tecnològic de les 

empreses espanyoles i és l‘entitat que canalitza les sol·licituds de finançament i suport 

a projectes I+D+i espanyols i internacionals. Dins el CDTI es desenvolupa la iniciativa 

NEOTEC, que té com a objectiu la creació i consolidació de noves empreses de base 

tecnològica a Espanya. Es destaquen també les ajudes específiques per a les 

empreses que s‘instal·len al Parc Científic de Madrid. 

Pel que fa al finançament privat, tot i ser menys freqüent que el públic, els entrevistats 

constaten que és una font en ascens, sobretot per projectes empresarials amb 

necessitats altes de capital. Una tercera font de finançament serien els recursos 

propis, de familiars o d‘amics. Aquesta font, però, és marginal i normalment correspon 

tan sols als primers estadis d‘evolució de l‘empresa.  

Es destaquen com a rellevants les xarxes de col·laboració entre les spin-off que 

s‘estan iniciant i les que ja estan consolidades. Aquesta col·laboració és promoguda, 

en el cas madrileny, per les mateixes OTRI. La creació de xarxes facilita la relació 

entre empreses del mateix perfil, ajuda a fer difusió de l‘empresa, etc.  

El personal tècnic de les OTRI té clar quin ha de ser el paper de la Universitat: 

promoure i facilitar iniciatives empresarials. Però són conscients (reben queixes en 

aquesta línia) de l‘excés de burocràcia, de l‘alentiment dels terminis, i de les 

exigències massa dures que va implicar la Reforma de la LOU/2007. Sovint reben 

queixes de les persones emprenedores, que demanden un paper més actiu de la 

Universitat, en la gestió de patents, en la cerca d‘oportunitats de negocis... Les 

mateixes queixes són aplicables a l‘AP, les emprenedores consideren que dependre 

en excés del sector públic no fa sinó generar problemes en el finançament, ja que 

s‘allarguen els terminis, hi ha un excés de burocràcia i no s‘alliberen a temps els fons.  

Bloc 3: Valoració de la participació de las dones a les spin-off. 
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Els discursos de les entrevistades van en dues línies: hi ha un grup conscient de 

l‘existència de certes desigualtats entre homes i dones a la universitat. Veuen que 

mentre que les dones són majoria a les aules universitàries, són minoria en els càrrecs 

representatius i de poder. Aquest fet és vist com a influent, també, a l‗hora de llançar-

se a liderar projectes d‘emprenedoria. Segons aquest discurs, un dels papers de les 

OTRI passaria pel foment de l‘empoderament de les dones en rols actius i de lideratge. 

Una segona línia de discurs seria aquella que argumenta que la subrepresentació de 

les dones a les spin-off és passatgera. En aquesta línia s‘inclourien també els 

discursos neutres al gènere, que no aprecien diferències de gènere pel que fa a 

trajectòries acadèmiques i professionals. Segons aquesta postura, les diferències que 

es donen en les xifres d‘spin-off liderades per homes i per dones són circumstancials, 

ja que les motivacions i les idees estan per igual en els dos col·lectius. O fins i tot, van 

més enllà, citant l‘esperit emprenedor com quelcom masculí. Seguint aquesta lògica, 

es considera que les OTRI no poden fer res i que si es prenguessin mesures per 

promoure la presència de dones a les spin-off, aquestes serien considerades 

discriminatòries.  

Castella i Lleó 

Bloc 1: Iniciativa, creació i desenvolupament de les spin-off. 

La iniciativa per crear una spin-off depèn si aquesta es fa per part de Personal Docent i 

Investigador (PDI) o per part d‘estudiants. En el primer cas, es tracta de PDI que porta 

temps mantenint un equip qui s‘ocupa d‘iniciar els tràmits amb l‘objectiu de que els 

membres del seu equip no perdin la possibilitat de seguir investigant i, alhora, 

aconsegueixin finançament per mantenir-se. Aquest primer grup format per PDI es 

caracteritza per dur anys treballant per empreses i consideren que la fórmula de les 

spin-off els facilita els tràmits burocràtics. Aquests/es investigadors/es tenen a priori 

molt clara la idea de negoci perquè ja han obtingut beneficis amb aquesta relació 

empresarial. En el segon supòsit, el cas d‘estudiants, la detecció de potencials 

emprenedors es realitza habitualment a través de la realització de concursos d‘idees, 

una eina de gran utilitat per a la identificació i posada en marxa de projectes 

empresarials estudiantils. Són els mateixos estudiants els que presenten les seves 

propostes a la OTRI, qui acompleix la tasca de proporcionar el recolzament, sobretot 

burocràtic, per fer les primeres passes. En ambdós casos, la motivació principal és 

treballar en els camps en què s‘han format i obtenir un benefici en concordança amb 

els seu nivell formatiu.  

És de destacar el paper que juga la crisi en aquesta forma de creació d‘empreses. En 

el cas del PDI, s‘explica per la manca de finançament de nous projectes i la no 

renovació dels actuals. En el cas dels estudiants, s‘assenyala que hi ha un canvi de 
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mentalitat que els empeny i motiva a emprendre -fet que fins ara havia estat bastant 

marginal, gairebé inexistent- degut a l‘atur i a la falta d‘oferta pública. 

També destaquem que la burocratització de la Universitat respecte a la transferència 

de resultats d‘investigació a empreses a través de la fórmula legal de ‗contractes de 

transferència‘ (art. 83 de la Llei Orgànica d‘Universitats), és quelcom que assenyalen 

la majoria d‘investigadors com un handicap per transferir les seves idees al món 

empresarial, ja que acostumen a ser reticents a realitzar aquest tipus de tasques.  

En el cas del PDI, el procés acostuma a començar amb una idea ja consolidada, per 

exemple, a través d‘una patent, o bé amb una proposta novedosa que és ben rebuda 

al mercat.  

En el cas dels estudiants, molts ja provenen de famílies amb projectes d‘emprenedoria 

en marxa, fet que facilita el procés i produeix sinergies positives. Per aquest col·lectiu 

podem afirmar que la crisi i el capital econòmic, social i cultural són els factors més 

influents en la gestació de l‘spin-off. El capital cultural, precisament, serà important en 

la fase de manteniment, ja que el recurs de les xarxes socials formals i informals 

constitueixen un element per garantir la continuïtat.  

Bloc 2: El paper institucional. 

La motivació principal que porta a la creació d‘una spin-off és el treball de recerca que 

s‘ha fet. No es percep com un negoci, sinó como una forma de vida que porta a 

aquestes persones a treballar en el que els agrada. 

Haver nascut i viscut en una ciutat en la que pràcticament totes les persones es 

coneixen pot influir en la creació i en la viabilitat de l‘empresa, sobretot a l‘hora de 

constituir-la. Pertànyer a determinats cercles empresarials o universitaris pot facilitar la 

posada en pràctica d‘aquest esperit emprenedor.  

Aquests nous empresaris compten amb suport institucional, com la Junta de Castella i 

Lleó, l‘Ajuntament de Lleó i la Diputació. No es pot determinar la relació entre persones 

emprenedores i les associacions empresarials (Federación Leonesa de Empresarios, 

Círculo Empresarial Leonés, Cambra de Comerç).  

Un dels grans problemes amb què s‘acostumen a topar és el finançament del projecte. 

Aquest problema es percep com a trava per a fomentar l‘esperit emprenedor: l‘escassa 

inversió en I+D que hi ha en aquest país i que obliga a molts/es investigadors/es a 

emigrar a altres països. 

Bloc 3: Valoració de la participació de las dones a les spin-off. 

El personal tècnic de les OTRI entrevistat difereix pel que fa a la participació de les 

dones a les spin-off. Un grup d‘entrevistats/des no veu cap diferència destacable pel 

que fa a la inserció de les dones en processos emprenedors per qüestions de gènere. 

El discurs d‘aquest grup és meritocràtic i d‘acord a una igualtat formal i real. És a dir, 
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que finalment són els expedients els que actuen com a filtre per aconseguir crear una 

empresa: un major rendiment acadèmic és la raó que marca les diferències. No 

obstant, quan preguntem per dades reals, comencen a posar en dubte aquestes 

afirmacions relacionades amb la meritocràcia, ja que la majoria d‘empreses estan 

liderades per homes, fins i tot hi ha empreses que fàcticament estan liderades per 

dones, però en els registres oficials hi consta el nom d‘un home.  

Un altre grup d‘entrevistats/des destaca que les dones, tot i posseir millors expedients, 

en general, no arriben a concretar els seus projectes empresarials per qüestions 

relacionades amb la família o les relacions personals. Un fet que destaquen com a fre 

a l‘emprenedoria és la maternitat. Aquest segon grup és conscients d‘altres variables, 

més enllà dels resultats acadèmics, com la classe social o el gènere.  

4.2. Els discursos de les persones emprenedores12 

Tal i com apuntàvem a l‘apartat metodològic, després de les entrevistes exploratòries 

al personal tècnic de les OTRI, s‘ha seguit amb entrevistes semi-estructurades a 

dones directores de grups de recerca i amb entrevistes en profunditat a dones i homes 

emprenedors de les universitats catalanes. L‘anàlisi que presentem a continuació 

tracta d‘identificar quins discursos elaboren aquests actors pel que fa als següents 

nivells d‘atenció: a) gènere i  investigació i b) gènere, emprenedoria i universitat. 

a) Gènere i investigació 

Investigació i família: una relació possible?  

Quan es demana a les entrevistades per la trajectòria acadèmica i/o d‘investigació, el 

primer element a tenir en compte és la desigual presència que existeix entre homes i 

dones actualment en el camp de la recerca. Si bé és cert que la xifra de dones 

investigadores ha crescut la darrera dècada, encara som davant d‘un món 

predominantment masculí. Avui dia, el nombre de dones que estudien una carrera 

universitària és molt gran i en alguns estudis representen una àmplia majoria. Però 

arriba un punt en què aquesta major presència reverteix a favor dels homes: el punt 

d‘inflexió és el moment de realització d‘estades post doctorals a l‘estranger (EMD1, 

EMD3, EMD5, EMD8, EMD9, EMD11). 

Els motiu que hi ha darrere d‘aquest canvi són diversos. A les entrevistes realitzades 

trobem dos models de discursos:  

1) Tradicional i neutre al gènere: en què els factors que condicionen la trajectòria 

acadèmica i investigadora d‘una persona són estrictament científics. 

                                                   
12

 Les sigles que apareixen en aquest apartat corresponen a: 
EMD: Entrevista a Mujer Directora de grupo de investigación 
EME: Entrevista a Mujer Emprendedora 
EHE: Entrevista a Hombre Emprendedor 
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2) Sensible al gènere: on les càrregues familiars i les expectatives que la societat 

té sobre les dones i la seva obligada responsabilitat cap a aquestes càrregues 

condicionen les trajectòries acadèmiques i investigadores desiguals d‘homes i 

dones (EMD1, EMD2, EMD4). 

Iniciativa emprenedora i gènere 

Aquesta forta presència de les càrregues familiars o, si es vol, del treball reproductiu 

per sobre de l‘esfera pública i visible de l‘àmbit professional, condiciona la pròpia forma 

de concebre la vida d‘homes i dones i de la seva relació amb el treball, la família, etc. 

Aquesta incidència és tan forta que el discurs acaba interioritzant-se. Els homes 

resulten ser més competitius, assumeixen més riscos i tenen més clars els seus 

objectius. Les dones, en canvi, serien menys competitives i buscarien més la seguretat 

i l‘estabilitat d‘una feina per sobre dels riscos que pot suposar la carrera investigadora 

(EMD4, EMD5, EMD6, EMD7, EMD9). 

Aquest discurs resulta interessant si vinculem la idea de l‘emprenedoria com una 

forma d‘entendre el treball associada a riscos i a novetats, més que no pas associada 

a estabilitat, sobretot quan parlem del moment inicial de la creació de l‘empresa. En 

aquest sentit, hauríem de pensar que els homes, a més de tenir menys obstacles a la 

carrera acadèmica i investigadora, també estarien més predisposats a la creació 

empresarial. Ja hem vist abans que de les entrevistes es desprèn que aquesta cerca 

d‘estabilitat i seguretat per part de les dones està condicionada pel fet que l‘àmbit 

familiar ha de ser necessàriament compatible amb l‘àmbit laboral (si es volen continuar 

desenvolupant en l‘àmbit professional). Els homes, en canvi, no acostumen a tenir en 

compte ambdós àmbits a l‘hora de prendre decisions sobre la seva trajectòria 

professional. Dit d‘altra manera, les dones posen a la mateixa balança família i treball, i 

busquen la forma de fer-ho compatible. Aquestes decisions vénen condicionades per 

diversos factors, com el suport familiar (materialitzat en el pacte adquirit amb la 

parella), les expectatives familiars pròpies o les condicions del treball. Aquest últim 

factor fa referència a unes condicions laborals (sobretot pel que fa a horaris) que siguin 

compatibles amb les actuals o futures responsabilitats familiars. Els homes, en canvi, 

majoritàriament no tenen en compte la família a l‘hora de pensar en la feina, fet que 

permet prendre decisions sobre aquesta sense condicionants ni limitacions (EMD9). 

La iniciativa privada com alternativa? 

Veiem, doncs, que hi ha una forma diferent d‘encarar les dimensions productiva i 

reproductiva, i que això genera diferències entre homes i dones a l‘hora de plantejar-se 

una iniciativa com la creació d‘una empresa spin-off. Una iniciativa que s‘allunya dels 

paràmetres del treball per compte aliena en termes d‘horaris, seguretat i estabilitat. 

També resulta molt important, com ja hem mencionat, la xarxa de suport, sigui familiar 
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(representat pel suport de la parella), sigui per part de la universitat (representat pel 

suport del grup de recerca, el departament i/o la facultat). No sembla freqüent que des 

dels doctorands i doctorandes i, posteriorment, els investigadores i investigadores 

doctors, es plantegi l‘alternativa de l‘emprenedoria com una opció futura. La falta  de 

suport familiar o de coresponsabilitat en las tasques familiars dificulta en major mesura 

el plantejament d‘aquest tipus d‘iniciatives a les dones potencialment emprenedores 

més que als seus homòlegs masculins (EMD1, EMD4). 

b) Gènere, emprenedoria i universitat 

El factor parella o la importància del suport familiar 

Un dels elements que apareixen a les entrevistes realitzades és la importància de la 

divisió sexual del treball com a factor significatiu a l‘hora d‘iniciar i mantenir una 

iniciativa empresarial. En aquest sentit, sembla derivar-se de les entrevistes que el 

suport familiar, fonamentalment de la pròpia parella, resulta fonamental per tirar 

endavant una empresa spin-off. Aquest suport es materialitza de dues maneres 

diferents, en funció de si parlem d‘emprenedores o emprenedors. Si parlem d‘homes, 

aquest suport es materialitza en la derivació majoritària de les responsabilitats familiars 

cap a la parella. En canvi, si parlem de dones, aquest suport es materialitza en 

l‘assumpció de responsabilitats familiars en termes paritaris (coresponsabilitat de la 

cura) (EHE1, EHE2, EHE3, EHE5, EME2, EME5). 

La vida fora de la feina 

La relació entre treball productiu i treball reproductiu apareix en tots els discursos de 

les emprenedores amb fills. Relació que, en canvi, no té la mateixa presència en els 

discursos dels homes amb fills. Per ells, sembla no haver-hi una connexió entre 

ambdues dimensions: família i treball semblen no interferir entre si. Segons aquest 

discurs, sembla que les dues esferes no es condicionin mútuament. A pesar de que 

aquet discurs és majoritari, apareixen hi ha també homes emprenedors que 

reconeixen la importància de l‘assumpció d‘aquestes responsabilitats per part de les 

seves parelles per a que ells puguin desenvolupar amb èxit el seu treball (EHE2, 

EHE3, EHE4, EHE5). 

Passa el contrari amb els discursos de les dones emprenedores. La família i la relació 

d‘aquest àmbit amb el professional és una constant en tots els discursos analitzats. 

Aquesta presència de l‘àmbit familiar en el discurs de les dones emprenedores 

condiciona el dia a dia de les seves feines com a responsables d‘empreses i suposa 

un greuge comparatiu vers els seus homòlegs homes (EME2, EME4, EME5). 

Estratègies diferenciades per gènere 

Un element interessant que apareix a alguns discursos és l‘adopció d‘estratègies 

diferenciades per gènere. Podem afirmar, basant-nos en les entrevistes, que les dones 
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emprenedores adopten o serien més propenses a adoptar estratègies més 

conservadores de gestió de l‘empresa. Quan diem estratègies conservadores ens 

referim, per exemple, a la no acceptació d‘inversions o socis externs, com un capital 

risc, o com l‘entrada d‘un soci majoritari a l‘empresa. Les dones volen controlar el seu 

negoci de forma integral i l‘entrada de capital risc podria suposar una pèrdua de control 

del negoci i, segons les entrevistades, una major dedicació a l‘empresa. La raó per 

aquest major control ve condicionada, un cop més, per la cerca constant de 

compatibilitat entre la seva vida professional i la seva vida familiar i personal. Per 

algunes entrevistades, l‘entrada d‘inversions externes com societats de capital risc o 

socis majoritaris, suposaria una pressió externa a l‘alça que derivaria en el sacrifici 

d‗una de las dues ―vides‖ en favor de l‘altra. Les dones emprenedores amb fills no es 

volen plantejar aquest dilema, mantenint el que podríem anomenar un perfil baix per a 

les seves empreses. Aquesta estratègia no pressuposa un caràcter menys competitiu 

ni menys ambiciós per part de les dones enfront a els homes emprenedors, sinó una 

major assumpció de les seves responsabilitats familiars (EME1, EME2, EME3, EME5, 

EME6). 

Els homes emprenedors també mostren dubtes sobre aquestes estratègies més 

arriscades (capital risc, socis externs, etc.). Però els seus dubtes no estan vinculats a 

la relació família-treball, sinó a les conseqüències que tindrien aquestes inversions 

externes en el propi control de l‘empresa i la seva situació futura (EHE1, EHE2, EHE3, 

EHE4, EHE5). 

Quan aquest discurs s‘interioritza, passa que fins i tot alguns i algunes entrevistades 

arriben a definir els homes emprenedors com persones més agressives, competitives  i 

arriscades; i les dones emprenedores com a persones més conservadores, menys 

ambicioses i menys competitives (EME9, EME10). 

5. Conclusions 

Un dels objectius d‘aquesta investigació era estudiar com la divisió sexual del treball 

condicionava en gran mesura la major o menor presència de dones responsables 

d‘empreses spin-off. Dels resultats d‘aquesta investigació s‘extreu que la relació entre 

els àmbits productiu i reproductiu és crucial a l‘hora de condicionar les trajectòries 

professionals de les dones investigadores y del seu possible salt al món empresarial.  

En aquest sentit, s‘ha observat com un dels elements que condicionen aquest salt a la 

iniciativa privada és el possible canvi en l‘organització de les responsabilitats familiars 

entre homes i dones i les seves parelles.  Parlem, en definitiva, de canvis en la divisió 

sexual del treball a petita escala (a nivell familiar). Per descomptat que el suport 

institucional és clau i decisiu, ja sigui suport per part del grup de recerca, del 

departament, o d‘altres estructures universitàries, com les oficines de transferència i 
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innovació o equivalents. Però s‘observa que aquest tipus de suport té menys 

incidència respecte al familiar.  

D‘altra banda, no s‘ha observat una especial incidència del treball per compte propi en 

la major o menor conciliació o, dit amb altres paraules, compatibilitat de la vida laboral, 

personal i familiar, per part d‘homes i dones. El que sí s‘han observat són una sèrie de 

característiques particulars de les empreses dirigides per dones emprenedores, com 

és l‘adopció d‘estratègies empresarials més conservadores i més ―modestes‖ en els 

seus objectius econòmics, respecte als seus homòlegs masculins.  

Podem afirmar que la interiorització de la divisió sexual del treball condiciona el 

desenvolupament de la identitat dels subjectes. Aquesta identitat diferenciada, 

producte de la socialització de gènere, significa, en el cas de les dones, un dels 

obstacles més grans per accedir i promocionar professionalment en igualtat de 

condicions. En primer lloc, perquè les dones estan obligades a triar entre mantenir-se 

a la carrera professional o relegar esta faceta i compatibilitzar-la amb les obligacions 

familiars. La compatibilització de rols es presenta com una problemàtica exclusiva de 

les dones, tal i com s‘extreu dels discursos. Per a les empresàries la dedicació 

professional comporta pagar un peatge més alt que els homes. En segon lloc, la 

interiorització de de la divisió sexual del treball condiciona el desenvolupament de la 

identitat dels subjectes, ja que les dones reprodueixen, en les seves pròpies ambicions 

i actituds, les postures socialment i androcèntricament admeses de que les posiciones 

de més prestigi, responsabilitat i remuneració els hi són vedades.  

Els discursos al voltant de la participació de les dones a les spin-off es poden 

sintetitzar en dos models: un model majoritari que rebutja l‘existència de desigualtat de 

gènere en la creació i consolidació d‘spin-off. Des d‘aquest punt de vista es planteja 

l‘existència d‘una igualtat formal i real entre ambdós sexes. Per aquest model, els 

factors explicatius a la poca presència de dones liderant spin-off són circumstancials, i 

es poden explicar per motius meritocràtics (al final, els millors currículums i trajectòries 

acadèmiques i professionals són els que determinen la vàlua i èxit d‘una iniciativa 

empresarial) i per motius estadístics-quantitatius (hi ha poques dones en els estudis 

universitaris vinculats a les spin-off).  

Existeix, però un altre model de discurs que sí és conscient de l‘existència de 

desigualtats entre homes i dones a la universitat i en l‘àmbit del lideratge d‘spin-off. 

Des d‘aquest punt de vista s‘assumeixen com a traves per a l‘emprenedoria qüestions 

relacionades amb la família, les relacions personals, etc. Una de les vies per intentar 

corregir aquests biaixos passa per un paper actiu de les OTRI en el foment de 

l‘empoderament de les dones en rols actius i de lideratge; o, potser també, per 

estratègies diferenciades dirigides a dones per promocionar l‘emprenedoria. 
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El que és clar és que si des de les mateixes OTRI, que tenen un paper molt influent en 

la creació i posada en marxa d‘spin-off, no es té en compte la variable gènere en les 

seves tasques, difícilment es prendrà cap tipus de mesura per trencar amb aquesta 

dinàmica. El fet que entre el personal tècnic de les OTRI predomini un discurs proper a 

la identificació de l‘esperit emprenedor com quelcom masculí per explicar la menor 

presència de dones al capdavant d‘spin-offs; o un discurs que creu que actuar per 

revertir aquesta situació és discriminatori, no fa sinó dificultar el camí per a la 

desactivació dels estereotips.  

Els resultats d‘aquesta investigació no són ni de lluny definitius, però aporten una sèrie 

d‘elements molt interessants per poder explorar amb major atenció en un futur. Les 

següents fases d‘aquesta investigació passen per ampliar la mostra de persones 

entrevistades que dirigeixen spin-off universitàries, afegint-hi les spin-off de la 

Comunitat Valenciana, la Comunitat de Madrid i Castella i Lleó. Paral·lelament, caldrà 

valorar la participació de les dones a les spin-off respecte a la participació de les dones 

en el treball per compte propi a cadascuna de les comunitats autònomes, per veure si 

s‘aprecien diferències significatives. I, finalment, analitzar altres factors que puguin 

tenir un impacte en la major o menor presència de les dones a les spin-off, com puguin 

ser les normatives universitàries, la legislació d‘Universitats, els sectors d‘activitat en 

què es situen les spin-off, i d‘altres factors per explorar.   
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Les dones amb treballs precaris: doble segmentació i doble desigualtat 

 

Mercedes Alcañiz, Anna Martí i Reis LLoria 
Universitat Jaume I. Castelló 

 

Resumen 

La tasa de actividad y de ocupación femenina en el Estado Español se ha 

incrementado desde los años 90 de manera continua y regular, sucediendo la contrario 

con la tasa masculina que inició su descenso a partir de la crisis en 2008 motivado por 

su mayor participación en el sector de la construcción y de la industria: así, si la tasa 

de actividad femenina se ha incrementado entre 1991 y 2012 (INE) en casi 20 

puntos13, la de los hombres ha disminuido (Torns, 2011). 

En lo que respecta a la tasa de paro se observa un incremento superior para los 

hombres en comparación con las mujeres, situándose en la actualidad en porcentajes 

similares (25.58% y 26.55%14), cuando en años anteriores la tasa femenina era del 

doble que la masculina. 

Ahora bien, estos datos, aparentemente positivos con respecto de reivindicaciones 

anteriores, relacionadas con la ruptura de la antigua división sexual del trabajo – 

ganapanes y cuidadoras-, enmascaran la verdadera situación de las mujeres en el 

mercado laboral  ocultando, a la vez, el surgimiento de formas de desigualdad en lo 

que diversas autoras (Webb, 2010) denominan una nueva lógica neo-patriarcal que 

conduce al establecimiento de un contrato de género asimétrico en el cual se produce 

una clara segmentación (y segregación) del mercado laboral en el que las mujeres 

quedan perjudicadas. 

El nuevo contrato de género entre el Estado, el mercado y la familia (Moreno, 2008) 

parece asignar a las mujeres <<un medio trabajo>> o en palabras de Laura Balbo 

(1994) <<la suma de dos presencias parciales>> que permitan una participación en el 

mercado laboral y una continuidad en el desempeño del rol tradicional de gestora del 

hogar y cuidadora por lo que la desigualdad se reproduce y manifiesta que el estado, 

como teórico garante de la igualdad entre los y las ciudadanas, no es neutro 

(Carrasco, 2003) y representa, más bien un papel importante en la reproducción de la 

estratificación de género (Mandel, 2009) ya que con su acción o no-acción puede 

facilitar o no el proceso de participación laboral femenino (O‘Connor, 1993; Campillo, 

2011)15, de ahí, la importancia de analizar las interconexiones históricas entre el 

                                                   
13

 Este incremento ha sido mucho más rápido que en el resto de países europeos. Consultado 
en eu.eurostat.eu/eurostat el día 21 de enero de 2013. 
14

 Datos 4º Trimestre 2012. EPA (INE). Consultado el 3 de marzo de 2013. 
15

 Tanto O‘Connor como Mandel analizan la influencia ejercida por los distintos tipos de Estado 
de Bienestar en la participación laboral de las mujeres. 
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estado, el mercado laboral y la familia, e incluso añadir la intervención de otras 

instituciones sociales como la iglesia o los sindicatos en la construcción del sistema de 

géneros patriarcal como así fue en el siglo XIX (Fraisse y Perrot, 1995). 

Los análisis recientes realizados para conocer los cambios que se están produciendo 

tanto en el mercado laboral como en el sistema de géneros o <<contrato sexual de 

géneros>> en palabras de Carol Pateman (1995) subrayan que el mercado laboral 

tampoco es neutro ya que desde el principio estableció puestos de trabajo masculinos 

y femeninos (Scott, 1995) y que, además, las relaciones de género están inscritas en 

la organización misma de la producción, la cual, por otra parte, es inseparable de la 

reproducción social. 

Es decir, que algo ha cambiado, pero mucho continua (Alcañiz, 2011) y entre lo que 

continua se sitúa obviamente la desigualdad entre los géneros y entre las clases 

sociales pese a la incorporación cada vez más masiva de mujeres en el mercado 

laboral. 

En la presente comunicación vamos a centrarnos en conocer si la situación de 

flexibilidad laboral prevaleciente actualmente, influencia de manera más aguda a las 

mujeres en relación a dos ejes de análisis, el género y la clase social, produciéndose 

un nuevo contrato de género entre el estado, el mercado y la familia en el que 

obviamente las mujeres son las perjudicadas.  

Metodológicamente, hemos utilizado técnicas cuantitativas (explotación de datos 

secundarios del Instituto Nacional de Estadística, del Instituto de la Mujer, del Centro 

de Investigaciones Sociológicas y del Ministerio de Empleo, Sanidad y Servicios 

Sociales) y técnicas cualitativas, obtenidas del análisis del discurso de 42 entrevistas a 

mujeres trabajadoras con hijos/as de distintas ocupaciones y hábitat centradas en 

conocer las historias laborales, los desempeños de roles en la pareja y las estrategias 

de conciliación utilizadas para combinar el trabajo remunerado y el doméstico. 

Para ello, expondremos en primer lugar las referencias teóricas relacionadas con las 

modificaciones que están sucediendo en el mercado laboral en el contexto de cambio 

del paradigma fordista al denominado paradigma flexible de producción (Casaca, 

2012), centrando nuestra atención en los vectores de segmentación y segregación 

sexual generados y en las consecuencias con respecto a la precariedad y la 

desigualdad entre mujeres y hombres. 

En segundo lugar mostraremos las consecuencias que esta nueva situación tiene en 

las mujeres mediante el diseño de unos indicadores que nos muestren la situación de 

precariedad y de segregación en el mercado laboral. Los indicadores se han elaborado 

basándonos en estudios teóricos que describen con rigurosidad los aspectos centrales 
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de la precariedad y la segregación basándose en datos secundarios elaborados por 

las instituciones señaladas anteriormente. 

En tercer lugar, con una clara referencia al debate mantenido entre Crompton  y Harris 

(1998) y Hakim (1995) centraremos nuestro análisis en el hecho de que, si bien el 

género es una variable explicativa central en el análisis de la precariedad laboral, la 

clase de origen interactúa y reproduce la jerarquía y las oportunidades en la vida. En 

este punto nos referiremos a los resultados de dos investigaciones realizadas 

mediante entrevistas en profundidad a tres grupos de mujeres16 (profesionales, de 

cuello blanco y no cualificadas)17 con el objetivo de averiguar la interrelación por una 

parte de la clase social y del género en el mercado laboral y de otra, las diferencias 

que se establecen en el interior de los hogares en relación con las dos variables 

señaladas. 

Finalmente, concluiremos la exposición relacionando las nuevas formas de 

precariedad que se están produciendo en el mercado laboral femenino y que tienen 

como resultado una situación que nosotras hemos denominado de <<doble 

desigualdad>>, al producirse ésta tanto por motivos de clase como por motivos de 

género. 

1.- EL NUEVO CONTEXTO DE FLEXIBILIDAD LABORAL Y SUS EFECTOS EN LA 

POBLACIÓN LABORAL FEMENINA.  

A partir de finales de la década de los 70 del pasado siglo (Miguélez, 2004; Alonso, 

2000), se produjo una crisis en el sistema de producción fordista-taylorista con 

repercusiones trascendentales en la organización del trabajo así como el inicio de un 

replanteamiento del Estado de bienestar que acabó con los denominados <<treinta 

gloriosos>> término acuñado por Jean Fourastié para caracterizar a las tres décadas 

de crecimiento económico que se produjeron con posterioridad a la Segunda Guerra 

Mundial. 

Dicha crisis, agudizada desde los años 2007/2008 por la denominada gran recesión o 

crisis financiera (Estefanía, 2011; Gil Calvo, 2009) cuya manifestación en el ámbito 

laboral ha sido la aprobación de diversas normativas, siendo la última el Real Decreto-

Ley 3/2012 de 10 de febrero de Medidas urgentes para la reforma del mercado 

                                                   
16

 La investigación ―Ciclo económico, desigualdad y empleo: la incorporación de las mujeres al 
empleo y su impacto sobre la desigualdad‖ (2010) dirigida por la doctora Olga Salido Cortés de 
la Universidad Complutense de Madrid. España. Subvencionada por el MICINN, Referencia 
CSO2008-05853-SOCI. Y la investigación sobre ―Mujeres rurales en la provincia de Castellón‖ 
dirigida por la Doctora Mercedes Alcañiz de la UJI, Castellón en colaboración con la Fundación 
Isonomía (2012). En ambas investigaciones se utilizó el mismo cuestionario. 
17

 A efectos operativos, denominamos a las entrevistadas no cualificadas E1, a las de cuello 
blanco E2 y a las cualificadas E3. 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2313 

laboral18; estas medidas son el reflejo del actual proceso de flexibilización (Sennett, 

2001; Kovacs, 2005; Casaca, 2008; Kalleberg, 2000) que permiten la realización de 

nuevas jornadas y horarios adecuados a las exigencias productivas actuales19 

relacionadas con la competitividad en la economía global. 

El denominado <<fin de la jornada laboral fordista>> o <<empleo estándar>> (Oliveira, 

2011), con un mismo horario en la semana laboral y una continuidad en la biografía 

laboral, da paso a una <<desestandarización>>20 de la duración del tiempo semanal 

(Prieto et alii, 2008) que conlleva un proceso de diversificación de las duraciones del 

tiempo de trabajo y de su adecuación a jornadas de 24 horas 7 días a la semana 

(24/7)21, con importantes consecuencias en la articulación entre el trabajo (empleo) y 

el cuidado. 

Articulación necesaria en un contexto de cambio del modelo de división sexual del 

trabajo tradicional -identificado como de proveedor/cuidadora- actualmente 

transformado en un modelo de dual earned con la incorporación de las mujeres en el 

mercado laboral remunerado a partir de los años 60 del siglo XX22 y que ha continuado 

de manera progresiva hasta el presente apoyado por los poderes políticos europeos23 

y estatales24, así como por las necesidades de consumo que conlleva la necesidad de 

dos sueldos para cubrir todas las demandas que las nuevas necesidades originan.  

Ahora bien, el proyecto de flexibilización en el que nos hallamos inmersos supone una 

desregulación de las normas laborales y de flexibilización de los tipos de contrato, 

afecta y recae sobre todo en colectivos más vulnerables -las mujeres, los jóvenes, los 

                                                   
18

 En relación con el contenido del presente texto, véase el Art 41 ―Modificaciones sustanciales 
de las condiciones de trabajo‖ y la Disposición final Primera sobre ―Modificaciones en materia 
de conciliación de la vida laboral y familiar‖.  
19

 Como asimismo ocurrió con la generalización de la revolución industrial y la enorme 
transformación social que supuso la asunción de dicha disciplina laboral impuesta por el 
capitalismo industrial en el siglo XIX (Thompson en Torns, 2011). 
20

 Si bien, como señala EUROFOUND en su documento <Changes over time. First findings 
from the fifth European Working Conditions Survey >> (2010) las jornadas estándar son todavía 
las más habituales: un 17% de los trabajadores realiza su jornada a turnos, un 18% por la 
noche y un 26% trabaja por lo menos un domingo al mes. No obstante, dada la agudización de 
la crisis en estos dos últimos años es probable que aumenten estas proporciones.  
21

 La relación entre <<empleo no estándar>> y precariedad, la señalan Oliveira, Carvalho y 
Veloso (2011) cuando definen este tipo de empleo como contratos definidos, sin perspectivas 
de continuidad, baja remuneración e imposibilidad de construir una carrera profesional con 
futuro. 
22

 Aunque no es el objetivo del presente texto, dicha incorporación al mercado laboral NO 
supone una igualdad total entre hombres y mujeres a tenor de los empleos menos 
remunerados y más precarios que ocupan las mujeres. Sobre este debate ver Maruani, Torns, 
Crompton, Torres, Guerreiro, Scott…… 
23

 Incluimos aquí el Tratado de Lisboa, con el objetivo de conseguir una tasa de actividad del 
60% para el conjunto de la Unión Europea y el Plan de Trabajo para la igualdad entre las 
mujeres y los hombres 2011-2015 que incluye como área prioritaria de actuación la de 
conseguir la misma independencia económica para las mujeres y los hombres. 
24

 Ver Planes de Igualdad y Leyes estatales. 
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inmigrantes y las personas con poca cualificación- las cuales quedan en situaciones 

de precariedad contribuyendo a que se esté produciendo en el conjunto de la Unión 

Europea y del Estado Español un incremento notable de la desigualdad (Fundación 

Alternativas, 2013; Informe Foessa, 2013). 

Así pues, y centrándonos en el colectivo de mujeres -objeto de estudio de la presente 

comunicación-, esta situación de nuevo contexto laboral da lugar a un contrato de 

género diferente en el que, si bien no se rompe con el modelo de incorporación al 

mercado laboral se produce una reestructuración en el mismo, estableciéndose 

diferencias significativas entre la fuerza de trabajo masculina y femenina que llevan a 

un incremento de la segmentación y de la segregación laboral por géneros. 

La segmentación hace referencia a la estructuración del mercado laboral en 

segmentos diferenciados y jerarquizados. Piore y Sabel (1990) se refirieron a ello al 

establecer las categorías de mercado laboral primario (buenos empleos, indefinidos, 

bien remunerados, con posibilidades de promoción y con buenas condiciones 

laborales) y mercado laboral secundario (empleos precarios, temporales, peor 

remunerados, con malas condiciones laborales en lo que respecta a jornadas y 

tiempos de trabajo y sin posibilidades de promoción). 

En este sentido, las mujeres se situarían en mayores proporciones en el mercado 

laboral secundario si bien también las hay en el primario, al ser el sector público de la 

administración mayoritariamente femenino y haberse incrementado notablemente el 

número de mujeres cualificadas, reflejo de la universalización y gratuidad de la 

enseñanza así como de las políticas de igualdad implementadas en las distintas 

sociedades. 

En el desarrollo de la presente comunicación incidiremos de manera especial en las 

mujeres que ocupan empleos en el segmento secundario y que se han visto afectadas 

por el proceso de flexibilización ya que, como señala Carrasco (2003) están siendo 

afectadas cada vez más por horarios anti-sociales o jornadas atípicas. 

Con respecto a la segregación laboral, se está produciendo asimismo una mayor 

polarización entre sectores masculinos y femeninos (Ibáñez, 2005), hecho por otra 

parte histórico en el mercado laboral desde la configuración del sistema industrial pero, 

y a la vez significativo, si a esta segregación se le añade la jerarquización en el sentido 

de que las ocupaciones más feminizadas son aquellas con menos posición en la 

estructura laboral y consiguientemente con menores salarios y status. 

Ambas clasificaciones, segmentación y segregación, convergen en situar a las 

mujeres en empleos más precarios y peor remunerados, situación que contribuye a 

aumentar la desigualdad y la dependencia de las mujeres alejándose del objetivo del 
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Estrategia para la igualdad entre hombres y mujeres 2010-201525 que proclama la 

independencia económica para mujeres y hombres26. 

La manifestación más visible de la flexibilidad en el mercado laboral y que afecta 

fundamentalmente a las mujeres (Casaca, 2012; Carrasco, 2003) se expresa en el 

incremento del trabajo a tiempo parcial, ya habitual en la mayoría de estados de la 

Unión Europea donde se ha convertido en <<norma>>así como en las denominadas 

jornadas atípicas u horarios anti-sociales desarrollados en turnos rotatorios, jornadas 

de sábado o domingo o nocturnos y en los tipos de contrato, en los que queda 

reflejado la mayor o menor seguridad en el empleo.  

Consecuencia de lo anterior, se produce una mayor dificultad para las mujeres en 

promocionar laboralmente y, a más largo plazo, una menor retribución en la jubilación 

como resultado de una menor cotización durante la vida laboral. 

Junto con estas variables estrictamente laborales, se sitúan otras más relacionadas 

con la condición de género y que refuerzan el proceso de precariedad y de desventaja 

de las mujeres: nos referimos a las vinculadas con el rol tradicional asignado a  las 

mujeres en referencia a las tareas de cuidado y domésticas y que determinan en la 

mayoría de los casos el cómo, el donde y el cuando del desempeño de la actividad 

laboral.  

En este sentido se puede hablar de que en muchas ocasiones, tal como señala Hakim 

(1998) las mujeres eligen el empleo en función de su jornada laboral más que en el 

contenido del trabajo. Para las mujeres, horario y jornada laboral deben cumplir una 

premisa fundamental, ser compatible con su trabajo de cuidados (Carrasco, 2003). 

Para ellas, la necesidad de organizar el tiempo es tan central que pueden preferir 

horarios atípicos si estos facilitan la compatibilización. 

Por otra parte, y en muchas ocasiones, las mujeres rechazan la promoción si ven que 

ello puede alterar el desempeño de su rol de cuidado. Por esta razón, se observa un 

notable número de mujeres que están sobre-cualificadas para el puesto que ocupan: 

su dedicación a las tareas domésticas es superior a la de los hombres con la obvia 

menor participación femenina en tareas laborales. 

En el punto siguiente veremos con datos contrastados cómo afecta a las mujeres el 

proceso de flexibilización laboral surgido en el marco neo-liberal en el que nos 

encontramos. 

  

                                                   
25

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/equality_between_me
n_and_women/em0037_es.htm Consultado el 4 de febrero de 2013 
26

 Relacionado con el objetivo de que la tasa de empleo femenino alcance el 75%, el objetivo 
fijado por la Estrategia Europa 2020 
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2.- LA PRECARIEDAD LABORAL FEMENINA. 

A continuación expondremos mediante una serie de indicadores relacionados con lo 

expuesto en el punto anterior, los aspectos que mejor reflejan el proceso de 

precarización laboral (Cano, 2000; Lope, 2002; Casaca, 2011; Baca Tavira, 2010), y 

con ello la nueva lógica neo-patriarcal anteriormente señalada. 

Iniciaremos la exposición refiriéndonos al proceso de progresiva incorporación de las 

mujeres al mercado laboral en el Estado Español como un indicador de igualdad entre 

los géneros, para luego pasar a desmenuzar las características de esta incorporación 

en dicho contexto y concluir si esta incorporación es más o menos igualitaria. 

 

TABLA 1. TASA DE ACTIVIDAD POR SEXOS (%) 

 1991 1996 2001 2006 2010 2012  

HOMBRES 68.09 65.17 66.55 69.0 67.72 66.93  

MUJERES 34.98 38.54 40.96 48.5 52.60 53.39  
Fuente: Elaboración propia. EPA (INE). 

 

TABLA 2.- TASA DE OCUPACIÓN POR SEXOS (%) 

  1996 2001 2006 2010 2012  
HOMBRES  54.13 61.47 64.81 55.44 50.38  

MUJERES  27.36 34.71 43.05 41.84 39.83  
Fuente: Elaboración propia. EPA (INE). 

 

Las dos tablas anteriores son indicativas de dos procesos inversos: por una parte, el 

progresivo crecimiento de la participación laboral femenina y la disminución ligera, 

pero disminución al fin y al cabo, de la participación masculina. 

Si el empleo remunerado es el principal factor de estructuración en la sociedad actual 

en cuanto acceso a recursos económicos y status social, está claro que las mujeres 

nos hemos introducido en él y de momento no parece que haya vuelta atrás, pero, y 

esto es importante, ¿lo hemos hecho en las mismas condiciones que los hombres? o 

como dice Marcela Lagarde (1997) <<las mujeres se incorporan al mercado laboral 

con toda la carga de su rol tradicional>> por lo que la situación no parece que sea muy 

similar, más bien denota una desigualdad de partida que tendrá efectos visibles en las 

trayectorias laborales de las mujeres. 

A continuación examinaremos, mediante una serie de indicadores seleccionados, las 

diferencias entre la situación laboral de hombres y mujeres valorando posteriormente 

si esa diferencia refleja una situación o no de desigualdad en el mercado laboral.  

Para ello, iniciaremos la exposición con una referencia a la jornada laboral, sea a 

tiempo completo (figura fordista) o a tiempo parcial (figura flexible) ya que ésta parece 

ser la manifestación más evidente del el proceso de diferenciación que se está 
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produciendo entre mujeres y hombres. Veamos en la siguiente tabla la evolución del 

trabajo a tiempo parcial (TTP):  

 

TABLA 3.- POBLACIÓN OCUPADA POR TIPO DE JORNADA. 

 TIEMPO COMPLETO TIEMPO PARCIAL 
 TOTAL 

OCUPADOS/AS 

(en miles) 

MUJERES 
% 

TOTAL 
OCUPADOS/AS 

(en miles) 

MUJERES 
% 

1991 12.463,6 29.6 598,6 77.6 
2001 14.858,3 33.5 1.288,0 78.2 

2011 15.601,8 39.8 2.502,9 76.1 
Fuente: Elaboración propia. EPA (INE). 

 

La flexibilización de las condiciones laborales ha tenido como consecuencia el 

progresivo incremento en la proporción de personas que trabajan a tiempo parcial. Así, 

en 1991, la jornada a T.P. la realizaban el 4.6% sobre el total de ocupados/as; en 

2001, se incrementó hasta alcanzar el 7.97% y en 2011, ya era del 13.8%. Es de 

esperar que con la aplicación del Real Decreto de 2012, se incrementen estos 

porcentajes. 

El proceso es continuo y como nos indica la tabla, afecta también a los hombres,  si 

bien son mayoritariamente las mujeres y especialmente las mujeres de baja 

cualificación las que cumplen con esta jornada laboral, viendo así agudizada su 

precariedad laboral tal y como nos referiremos más adelante. 

Como señala Maruani (2000), el TTP es una forma de sub-empleo reservada 

fundamentalmente para las mujeres y que como muestran las actuales dinámicas del 

mercado laboral se configura como un vector más de segregación entre los sexos 

(Casaca, 2012). 

 

TABLA 4.- % OCUPADOS/AS EN JORNADA A TIEMPO PARCIAL 

 TOTAL 

MUJERES  
OCUPADAS 
(en miles) 

% 

MUJERES EN 
T.P 

TOTAL  

HOMBRES 
OCUPADOS 
(en miles) 

% 

HOMBRES EN 
T.P 

1991 4.162,3 11.1 8.905,3 1.5 
2001 5.995,7 16.8 10.150,5 2.7 

2011 8.113,3 23.4 9.991,4 6.0 
Fuente: Elaboración propia. EPA (INE). 

El progresivo crecimiento de esta nueva figura laboral da lugar a una segmentación 

laboral por géneros y también a la reproducción del modelo tradicional asimétrico de 

relaciones de género, perjudicando la consecución del objetivo de igualdad perseguido 

y generando nuevas desigualdades como la menor posibilidad de autonomía -al 

disminuir los salarios- la imposibilidad de promocionar, y por lo tanto un menor acceso 
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a los puestos de control, y el riesgo de caer en la precariedad en el contexto del 

proceso de feminización de la pobreza. Sin olvidar el tema de las jubilaciones menores 

dadas las cotizaciones más reducidas a lo largo de su vida laboral 

Junto con el tipo de jornada señalada, completa o parcial, se sitúa también el horario 

desempeñado por los y las trabajadoras. Veamos a continuación la distribución del 

horario: 

TABLA 5.- HORARIO DE TRABAJO HABITUAL SEGÚN SEXO (EN %). 
 

 HOMBRE MUJER TOTAL 
Jornada partida: 
mañana y tarde. 

46.9 32.6 40.2 

Continua 
(fijo/mañana) 

22.2 36.0 28.6 

Continua (fijo/tarde) 2.3 7.1 4.6 

Continua (fijo/noche) 2.2 1.2 1.7 
Turnos 
(mañana/tarde) 

14.6 14.5 14.5 

Turnos 
(mañana/tarde/noche) 

8.4 5.9 7.2 

Variable/irregular 2.6 2.4 2.5 

NS/NC 0.1 0.2 0.2 
Fuente: VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. Ministerio de Empleo, 

Sanidad y Seguridad  Social. 

 

Las mujeres predominan en la realización de una jornada continua de mañana en 

relación con su presencia en el sector público y es un reflejo también de esa división 

de tareas, la denominada <<doble jornada>>, <<doble presencia>> o <<jornada 

interminable>> (Friedan, 1983;  Balbo, 1994; Durán, 1986) a la que las mujeres se ven 

abocadas por su rol de género. 

Con respecto a los denominados horarios anti-sociales o jornadas atípicas, como 

pueden ser los turnos, u horarios impredecibles, considerados como una de las 

manifestaciones más evidentes de la flexibilización, representa en las mujeres el 

22.8% (Turnos+Variable/irregular). 

Con respecto de las jornadas en sábado o en domingo, los resultados son los 

siguientes: 

TABLA 6.- TRABAJO EN SÁBADOS O DOMINGOS/FESTIVOS POR SEXO (EN %) 
 

 SÁBADO DOMINGO/FESTIVOS 
HOMBRES  29.1 15.5 

MUJERES 35.7 18.1 
Fuente: VII Encuesta Nacional de condiciones de Trabajo. Elaboración propia. 

Estos horarios laborales son más usuales en el sector agrario y en el de servicios 

(hostelería, comercio y reparaciones y actividades sanitarias y sociales), en los centros 
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entre 1 y 10 trabajadores/as, en el tipo de trabajo temporal, en inmigrantes y en 

jóvenes. 

El tipo de contrato, temporal o indefinido, que evidencia la seguridad en el empleo y 

con ello la posibilidad de un proyecto de vida estable, los resultados indican que 

también en este aspecto la temporalidad afecta ligeramente más a las mujeres por lo 

que constituye otra variable más de la precariedad laboral femenina. 

Con respecto de la feminización de las profesiones o segregación laboral por género, 

entendiendo por esta la materialización en el mercado laboral de los modelos sociales 

de división sexual del trabajo, que lleva a que ciertas ocupaciones se entiendan como 

propias de hombres o de mujeres.  

Dicha información se obtiene mediante el análisis de la CNA incluida en la EPA 

(www.ine.es). Las ocupaciones más feminizadas se relacionan con los estereotipos 

asignados a las mujeres, como el cuidado, trabajos caseros, de destreza manual, 

relacionados con la apariencia física, peor remunerados y menos valorados. 

La clasificación se realiza según la participación masculina o femenina estableciendo 

una actividad como masculina o femenina cuando su índice de presencia de uno u otro 

sexo supera el 70% en dicha actividad. La conclusión es que las ocupaciones 

masculinas están más segregadas que las femeninas. 

TABLA 7.- OCUPACIONES POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD (%) (2012). 

MASCULINIZADAS  
(+ 70%) 

FEMINIZADAS  
(+70%) 

EQUILIBRADAS 

- Agricultura 

- Industria 
extractivas 

- Industrias 

manufactureras 
- Suministro 

energía, gas, 

vapor y aire 
acondicionado. 

- Suministro agua, 

saneamiento, 
gestión residuos 

- Construcción 
- Transporte y 

almacenamiento 

- Defensa  

- Educación 

- Actividades 
sanitarias y 
servicios sociales 

- Otros servicios 
- Actividades hogar 

como empleadores 

de productos 
domésticos y como 
productores de 

bienes y servicios 
para uso propio. 

- Comercio 

- Hostelería 
- Información y 

comunicación 

- Actividades 
financieras y de 
seguros 

- Actividades 
inmobiliarias 

- Profesiones 

científicas y 
técnicas 

- Actividades 
administrativas y 
servicios auxiliares 

- Actividades 
artísticas, 
recreativas y de 

entretenimiento. 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de la CNA. EPA (INE) 

Como conclusión, puede decirse, que la incorporación de las mujeres al mercado 

laboral no ha eliminado la segregación laboral ya que siguen existiendo ocupaciones 

masculinas y femeninas por lo que la división sexual del trabajo se mantiene reflejando 

http://www.ine.es/
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la desigualdad existente ya que, en términos generales, las mujeres ocupan aquellas 

ocupaciones menos valoradas y más relacionadas con su estereotipo tradicional.  

Para concluir con esta referencia a aquellas variables que consideramos 

fundamentales para conocer la precariedad de las mujeres en le mercado laboral, no 

podemos obviar la denominada brecha salarial por género, es decir, las diferencias 

retributivas que hombres y mujeres reciben por sus trabajos y que en términos 

generales refleja que a igual trabajo realizado las mujeres cobran entre un 20/25% 

menos (Mujeres en cifras, 2013)27. 

Las anteriores variables a las que nos hemos referido se relacionan con la 

segmentación y segregación de las mujeres en el mercado laboral, a continuación 

haremos referencia a variables que son consecuencia de los roles de género pero que 

también tienen consecuencias en el mercado laboral.  

Nos centraremos en los usos de tiempo de mujeres y hombres como factores de 

desigualdad y en el uso de las posibilidades proporcionadas por la Ley 3/2007 de 

Igualdad efectiva entre mujeres y hombres, en lo referente a excedencias por cuidado 

de hijos/as. 

TABLA 8.- USOS DEL TIEMPO SEGÚN SEXO 

 2002-2003 2009-201 
 MUJERES HOMBRES MUJERES HOMBRES 
Cuidados 

personales 

11 h21‘ 11h 24‘ 11h 26‘ 11 h 33‘ 

Hogar y 
familia 

4 h24‘ 1 h 30‘ 4 h 7‘ 1 h54‘ 

Estudios 0h 43‘ 0h 42‘ 0 h 39‘ 0 h 39‘ 
Trabajo  
Remunerado 

1h 57‘ 4 h 4‘ 2 h 9‘ 3 h 25‘ 

Tiempo Libre 4h 26‘ 5 h 20‘ 4 h 32‘ 5 h 23‘ 
Fuente: Elaboración propia basada en Encuestas de Tiempo del INE.  

La tabla muestra la variación entre los años considerados, confirmando lo apuntado 

por una tabla anterior en lo que respecta a la progresiva participación de las mujeres 

en el mercado laboral y la disminución de los hombres. Si bien, también muestra la 

gran diferencia entre unos y otras en lo referido al tiempo dedicado a las tareas 

domésticas y de cuidado, ámbito reproductivo, y que se constituye en un factor 

explicativo en las desigualdades que tienen lugar en el ámbito productivo. 

En lo que respecta a la solicitud de excedencias motivadas por el tema de cuidado de 

hijos/hijas, los resultados son los siguientes: en 2001 el 96.43% fueron realizadas por 

las mujeres mientras que en 2011 este porcentaje disminuyó ligeramente quedándose 

en 93.80%. 

                                                   
27

 Instituto de la Mujer www.inmujer.es Consultado el 21 de Febrero de 2013 

http://www.inmujer.es/
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En el punto siguiente nos referiremos a la interacción de la clase social en la situación 

de las mujeres en el mercado laboral ya que como es de sobras conocido, los ejes de 

estratificación en una sociedad son diversos y se entrelazan entre ellos (género, clase 

social, etnia, edad……).  

3.- CLASE Y GÉNERO COMO VECTORES DE DESIGUALDAD. 

En el punto anterior expusimos, mediante la elaboración de una serie de indicadores, 

la situación de mayor precariedad de las mujeres en el mercado laboral: en este 

sentido, consideramos la categoría <<mujeres>> sin tener en cuenta otras variables 

intervinientes y que producen una mayor o menor desigualdad.  

A continuación, nos referiremos a la influencia que ejercen tanto la estructura de 

clases (basándonos en las variables origen de clase y nivel educativo alcanzado) 

como el sistema de género (en referencia al desempeño de roles y la identidad de 

género) en la ubicación laboral de las mujeres utilizando para ello los resultados de 

dos investigaciones cualitativas realizadas en 2010 y 2012 mediante la técnica de 

entrevistas en profundidad y a las que ya nos hemos referido en la introducción. 

Para ello, expondremos en primer lugar la relación de la clase social de origen que 

tienen las entrevistadas, centrándonos en la ocupación del padre exclusivamente 

siendo conscientes de que de esta manera nos ubicamos teóricamente en una visión 

parcial de la estructura de clases al no contar con las mujeres en la realización de la 

asignación de clase (Romero, 1996).  

Justificamos nuestra decisión, más allá de la dificultad teórica y empírica de dicha 

elaboración, en la predominancia casi absoluta que en estos años (décadas 60/70) 

tenían las mujeres como amas de casa (Durán, 1972). Si bien en muchos casos 

ejercían algún tipo de actividad laboral ésta o bien se hacía desde el ámbito de la 

economía sumergida o desde el de la ayuda doméstica, constatando así la invisibilidad 

que se tenía del trabajo de las mujeres. En otros casos, volvían a incorporarse al 

mercado laboral cuando ya los hijos o hijas eran mayores, reflejo también del sistema 

de géneros patriarcal y su división sexual del trabajo entre ganapanes y cuidadoras. 

En la tabla siguiente, se incluyen datos sobre el origen de clase de las 42 mujeres 

entrevistadas. 
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TABLA 9. OCUPACIONES DE LAS ENTREVISTADAS SEGÚN CLASE DE ORIGEN  

 OCUPACIÓN ENTREVISTADAS 

CLASE ORIGEN28 MANUAL  CUELLO BLANCO  CUALIFICADAS  
MANUAL 11 5 3 

CUELLO BLANCO 1 3 3 
PROFESIONAL  2 8 
PROPIETARIA 2 4 1 

TOTAL 14 14 14 

Elaboración propia basada en pregunta de las entrevistas sobre el origen 

familiar  de las entrevistadas. 
 

Sobre la tabla anterior realizamos las siguientes reflexiones: la reproducción de clase 

se manifiesta con mayor intensidad en la clase baja y en la clase alta. Hay que tener 

en cuenta también que en la época en la que nuestras entrevistadas nacieron (años 

1963-1977) la sociedad española todavía no había experimentado el proceso de 

cambio económico y tecnológico que acaecería años después por lo que la presencia 

de la clase media, definiendo a ésta como aquellas profesiones semi-cualificadas o de 

cuello blanco, tenían menos presencia que actualmente; por el contrario, lo que en 

nuestra tabla hemos denominado como clase propietaria es más amplia incluyendo en 

ella a la antigua categoría de pequeña burguesía: propietarios de comercios, tierras y 

ganadería. 

Tanto el grupo de las ocupadas en profesiones de cuello-blanco –o administrativas- 

como las cualificadas muestran el cambio que tuvo lugar en España a partir de los 

años 70 y que afectó de manera especial a las mujeres: nos referimos a la 

universalización y obligatoriedad de la educación hasta los 14 años (Ley 1970) y a la 

expansión del sector de servicios, fundamentalmente el sector público y el comercio 

por el auge del consumo (González y Requena, 2005). 

En segundo lugar, desde que el acceso a la educación se generalizó a toda la 

población de manera gratuita, el nivel de instrucción alcanzado se ha convertido en un 

factor central en los procesos de movilidad social ascendente29 transcendiendo los 

mecanismos de reproducción social basados en la ubicación social de la familia de 

origen. No obstante, la obligatoriedad y gratuidad fueron primero hasta los 14 años y 

posteriormente hasta los 16 años pero a partir de estas edades la estratificación social 

ejerce su presión para seguir o no seguir en el sistema educativo y es aquí cuando se 

establecen las futuras desigualdades sociales. 

                                                   
28

 Basada esta clasificación exclusivamente en la ocupación laboral del padre. La categoría 
―Propietaria‖ se refiere a propietarios de pequeños comercios, agricultores y ganaderos en 
pequeña escala. 
29

 Fenómeno social especialmente interesante para las mujeres (Salido, 2001). 
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En lo que respecta a nuestra investigación, la relación es manifiesta entre c lase social 

de origen, nivel de instrucción alcanzado y ocupación. Lo podemos observar en la 

siguiente tabla: 

 

TABLA  10. NIVEL DE INSTRUCCIÓN ALCANZADO POR LAS ENTREVISTADAS 
SEGÚN OCUPACIÓN Y CLASE SOCIAL DE ORIGEN. 

 

 OCUPACIÓN ENTREVISTADAS 
 MANUAL CUELLO BLANCO CUALIFICADAS 

 ESTUDIOS 
REALIZADOS30 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

ESTUDIOS 
REALIZADOS 

CLASE 

ORIGEN31 

I II III P-G I II III P-G I II III P-G 

MANUAL 8 3    4 1    2  
CUELLO 

BLANCO 

 1    2 1    3  

PROFESIONAL       2    3 5 
PROPIETARIO  1 1    4     1 

TOTAL 14 14 14 
Fuente: Elaboración propia. 

En la tabla anterior nos referimos a datos descriptivos sobre el nivel de estudios 

alcanzado por las entrevistadas, a continuación en tercer lugar, queremos profundizar 

un poco más en conocer los motivos expuestos por las entrevistadas ante la pregunta 

de por qué no siguieron estudiando, argumentos justificados tanto por motivos 

materiales como culturales.  

Siguiendo a Golthorpe (1993) el aspecto económico –crematístico- de la situación de 

clase influencia en la decisión de seguir o no estudiando, contribuyendo así a 

perpetuar la desigualdad social al haberse convertido la credencial educativa en un 

mecanismo de estratificación social. Ahora bien, además de los límites materiales, 

Bourdieu (1980) y otros autores consideran que también influyen los valores culturales 

en la toma de decisiones. En este sentido, Crompton y Lyonette (2012) hablan del 

impacto de las diferencias culturales de clase en lo que respecta a la toma de decisión 

sobre si continuar o no en el sistema educativo. Estas autoras señalan que la clase 

media se ha caracterizado siempre por diferir la gratificación, invirtiendo en mayores 

cualificaciones educativas mientras que la clase trabajadora evidencia una mayor 

tendencia a vivir al día. 

Las entrevistadas no cualificadas, aquellas que no han pasado de los estudios 

primarios, manifiestan que no estudiaron más porque no querían, <<que no les 

gustaba estudiar>>, incluso alguna que empezó algún módulo lo abandonó para 

                                                   
30

 La clasificación que realizamos es la siguiente: I (Estudios primarios), II (Estudios 
secundarios), III (Estudios universitarios) y P-G (Estudios de Post-grado). 
31

 Basada en la ocupación del padre. 
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ponerse a trabajar. Sólo una hace referencia a que <<no me gustaba estudiar y 

además tenía que ayudar en casa>>. 

En lo que respecta a las entrevistadas en ocupaciones de cuello blanco, se observa 

una gran diversidad de situaciones: desde las que no pudieron estudiar por causas 

familiares  

Yo hice la selectividad y tenía beca para estudiar ingeniero 

agrónomo pero el sueldo hacía falta en casa  y empecé a trabajar en una 

gestoría a los 18 años (E2) 

A las que eligieron no estudiar pese al deseo paterno y materno 

Yo no estudié porque me costaba, no porque mi familia no pudiera; 

y también porque tenía novio y prefería salir con él que quedarme en casa 

estudiando (E2). 

Ahora bien, lo que llama la atención de este grupo es el número de entrevistadas con 

estudios universitarios que trabajan como administrativas y que resulta indicativo de 

las barreras encontradas por las mujeres en el mercado laboral y que podrían 

relacionarse con variables tanto estructurales (capital social y cultural) como de 

desempeño de roles de género (problemas de conciliación). 

En el primer caso, el origen familiar pesa en el sentido de que la procedencia de clase 

manifiesta un mayor o menor capital social para <<colocar>> a los hijos e hijas por lo 

que esta variable junto con la necesidad de trabajar para ganar dinero conduce a la 

elección de un empleo aunque éste esté por debajo de su cualificación. 

En el segundo caso, la elección del empleo o el cambio a otro, se realiza por motivo de 

la jornada laboral para que el horario facilite mejor la conciliación entre trabajo 

remunerado y doméstico. Este grupo respondería a la clasificación realizada por 

Hakim (2005) de mujeres adaptativas y lleva a la preferencia del horario matutino 

continuo, sobre todo en el sector público, para así realizar mejor la <<doble jornada>>. 

En cuarto lugar, nos detendremos en el desempeño de los roles de género en los 

hogares, es decir en el reparto de las tareas domésticas y de cuidado entre la pareja; 

para ello, y a modo de marco introductorio, iniciamos el relato describiendo la 

socialización de género recibida en sus familias de origen ya que consideramos a este 

proceso de socialización significativo para comportamientos futuros.  

Las entrevistadas muestran una generalización absoluta en lo que se refiere a la 

socialización tradicional recibida: los padres trabajaban fuera –eran los ganapanes- y 

las madres, aunque lo hicieran en la economía sumergida o como ayuda familiar, eran 

las cuidadoras y encargadas del trabajo doméstico, del cual los hombres no se 

ocupaban en absoluto, ni siquiera en los casos en los que la mujer realizara trabajos 

remunerados. En algunos casos, las madres de las entrevistadas abandonaron el 
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empleo para casarse (o al tener hijos/as) y se incorporan cuando éstos/as ya son 

mayores, manifestación clara del antiguo modelo de historia laboral femenina. 

En este tema no hay diferencias de clase, el sistema de género de división de roles 

era el dominante por lo que todas nuestras entrevistadas recibieron una socialización 

en este aspecto bastante similar. 

¿Cómo se refleja esta socialización en su actual vida de pareja? Se observan cambios 

en el desempeño de los roles de género o se mantienen los tradicionales? Y 

finalmente, en relación con esto, hay diferencias entre los grupos?  

En primer lugar, destacar la diferencia entre <<deseo>> y <<realidad>>. A la pregunta 

de cuál sería su tipo ideal de relación con su pareja con respecto al reparto entre 

trabajo remunerado y no remunerado, todas excepto una32, contestan que lo ideal 

sería <<compartir todo, hacerlo todo a medias>>. Pero a continuación especifican y 

concretan cómo es verdaderamente la realidad, que ellas hacen más que ellos en la 

casa y en el cuidado y sobre todo, y en esto coinciden las mujeres de todos los 

grupos, ellas son las organizadoras, <<las cabezas pensantes>>, las que están al 

pendiente de la marcha de la casa aunque sea a distancia. 

Aunque yo trabajo más horas que mi marido (ella jornada partida y 

él continua de mañanas), en la distancia (en el despacho) sigo llevando la 

batuta, no sé porqué pero creo que hay una parte cultural nuestra, de las 

mujeres en general y …es que nos han educado así…..y asumimos un 

poco ese rol (E3). 

El tema doméstico lo dirijo más yo, me cargo muchas más cosas. 

Intento repartir más pero al final hago más cosas…..no sé si es fruto de los 

genes o de la educación. …a veces tenemos algún conflicto porque yo le 

digo que hago más cosas, él lo entiende pero protesta y no le gusta que le 

mande. (E2) 

Mi marido llega cansado de trabajar todo el día, yo hago casi todas 

las tareas domésticas entre semana. El fin de semana le <<mando>> y 

hace cosas pero no le sale de natural, vamos… (E1). 

En segundo lugar, y respondiendo a la pregunta lanzada más arriba, es en la 

realización material de las tareas – distinguimos entre tareas domésticas y cuidado de 

los niños/niñas- donde se observan las diferencias entre las entrevistadas.  

Ninguna de las entrevistadas trabajando en ocupaciones manuales tiene ayuda 

pagada para las tareas domésticas, son ellas las que las realizan mayoritariamente, 

con <<ayuda>> puntual de los maridos; son las principales representantes de la doble 

                                                   
32

 Entrevistada manual. Estuvo sin trabajar fuera de casa cuando los niños/as eran 
pequeños/as y luego se incorporó. 
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jornada. En lo que respecta al cuidado de los infantes, los varones se responsabilizan 

fundamentalmente en el caso de ellas no poder hacerlo por motivos laborales: sobre 

todo aquellas que tienen turnos y jornadas anti-sociales. 

Las que ocupan empleos de cuello blanco, además de tener mejores jornadas 

laborales, disponen todas de ayuda pagada doméstica entre 1 día y 2 a la semana por 

lo que su dedicación a la limpieza disminuye. También la ayuda de la pareja en el 

cuidado de las criaturas es mayor. 

Finalmente, las profesionales cualificadas disponen todas excepto una 33 de ayuda 

pagada diaria tanto para el cuidado de niños/as como para las tareas domésticas. La 

dedicación de los maridos varía en función de su empleo: los empresarios, con 

jornadas más largas, se dedican poco o sólo los llevan al colegio mientras que 

aquellos con jornadas continuas de mañana disponen de más tiempo por la tarde para 

ocuparse de los infantes, si bien y en algunos casos lo hacen con apoyo de la ayuda 

doméstica pagada. 

La posibilidad material de tener ayuda pagada elimina parte del desempeño tradicional 

del rol de género asignado a las mujeres, pero, viendo la distinta situación de las 

mujeres entrevistadas, se podría decir que <<es una pescadilla que se muerde la 

cola>> en el sentido de que dicho desempeño limita la posibilidad de mejorar 

laboralmente por lo que se convierte en un vector de desigualdad y consecuentemente 

de precariedad laboral, al ser más las mujeres manuales las que se ven obligadas a 

realizar jornadas a tiempo parcial para así cumplir fielmente con la <<doble jornada>>, 

a solicitar una excedencia por cuidados o a acogerse a jornadas a turnos o anti-

sociales para así poder combinarse mejor con la pareja en el cuidado de los niños/as. 

En quinto y último lugar, nos referiremos a la existencia o no de diferencias en la 

identidad de género de las entrevistadas según los ejes clase social de origen & 

ocupación, en el sentido de si se identifican más con el rol tradicional de cuidadora o 

han interiorizado el rol <<moderno>> de mujer trabajadora. 

Tal y como señalan Crompton y Lyonette (2012), la clase y la ocupación son los 

vectores explicativos de las diferencias entre las mujeres mientras que para Hakim 

(2005) la diferencia se establece en las preferencias establecidas por las mujeres. 

Esta no tiene en cuenta la situación de clase de las mujeres y elabora la teoría de la 

preferencia basada en la clasificación de las mujeres según su preferencia: centradas 

en el empleo y en la carrera profesional, centradas en el hogar y las adaptativas o 

modelo de compromiso que son las mujeres que quieren trabajar mientras el trabajo 

no interfiera en la dedicación a su familia. 

                                                   
33

 Entrevistada cualificada, con estudios universitarios y profesora de secundaria. Su familia de 
origen es manual. 
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Cruzamos la situación de clase y la ocupación principal con la variable identidad de 

género según los ejes basados en los motivos para trabajar fuera de casa, materiales 

y/o actitudinales, y su mayor identificación con el trabajo o con la familia. 

Las mujeres no cualificadas hacen referencia a que trabajan para pagar el piso, por 

obligación, ya que su sueldo es vital para el funcionamiento de la economía familiar. Si 

bien, también son conscientes de que así no dependen del marido y tienen más 

autonomía. 

Yo trabajo porque lo necesito, yo estaría muy bien en casa cuidando a mis 

hijas aunque también me gusta no tener que depender del marido para el 

dinero. (E1). 

Para las mujeres de cuello blanco, el trabajo es importante <<salir de casa y no estar 

todo el día entre las cuatro paredes>>. Incluso algunas van más allá y afirman 

El trabajo es central. No dejaría de hacerlo. No me gustaría dedicarme sólo 

al trabajo doméstico……realmente tener hijos y casarme no era mi ideal 

(E2). 

Sin embargo también hay alguna que parece añorar un estado de ama de casa 

idealizado. 

El trabajo era más primordial cuando era joven (tiene 46 años), ahora lo 

hago más por obligación, no es lo primordial en mi vida……si pudiera 

dejaría de trabajar y me ocuparía más de mis hijos. Me gustaría ser tía 

maría, aunque reconozco que salir a trabajar desconectas…..(E2). 

El discurso de las mujeres cualificadas varía con respecto de las anteriores: 

reconociendo que el dinero es importante, hacen más hincapié en el desarrollo 

personal, en la valoración que reciben, en sentirse útiles, en las relaciones que tienes. 

El trabajo es muy importante porque te enriquece y aplicas los 

conocimientos que adquieres. Hace que te sientas más valorada, tienes un 

círculo de gente, otras conversaciones…no sólo marido y niños. No dejaría 

de trabajar, siempre he querido trabajar y tener niños (E3). 

Otra entrevistada hace referencia  a lo <<insano>> de quedarse en casa, en relación a 

no desarrollarte personalmente y estar limitada en tus relaciones. 

CONCLUSIONES 

En las páginas anteriores hemos hecho referencia a los cambios que se están 

produciendo en el mercado laboral en un contexto de aplicación de políticas 

neoliberales cuyo reflejo obvio es la desregulación, y consecuencia de ello, en 

palabras de Prieto et alii, la <<desestandarización>> de las jornadas laborales y otras 

formas de precariedad laboral. 
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Nuestra exposición tenía como objetivo fundamental conocer las consecuencias de 

este hecho en las mujeres, en su ámbito laboral y en su ámbito privado. 

Para ello, mediante la utilización de una serie de indicadores constatamos la mayor 

precariedad de las mujeres en el mercado laboral en lo referido a más jornada a 

tiempo parcial, en empleos con contratos temporales, en las denominadas jornadas 

atípicas y con sueldos menores. 

Asimismo, como causa y al mismo tiempo, efecto, de su menor participación laboral, 

aludimos al mayor tiempo dedicado por las mujeres a las tareas domésticas y de 

cuidado, a la mayor solicitud de excedencias para <<cuidar>> y al mayor abandono o 

cambio de empleo de las mujeres debido a las necesidades familiares, en lo que 

parece ser una continuidad manifiesta del desempeño del rol doméstico y de cuidado, 

tradicionalmente femenino. 

Los cambios que se están llevando a cabo y que, en palabras de las autoras 

anteriormente citadas, manifiestan un nuevo contrato de género entre el Estado, el 

mercado y la familia, no apunta a un abandono del puesto de trabajo por las mujeres, 

al contrario, como hemos visto, las políticas europeas continúan en la línea de 

aumentar la participación femenina en el mercado laboral si bien si que expresan una 

tendencia a ocupar empleos de media jornada, cada vez más numerosos y 

feminizados. 

El efecto inmediato de esta situación es el incremento en la desigualdad entre los 

géneros al precarizar el empleo femenino desde el punto de vista salarial, de 

promoción y de jubilación, manifestando un sistema de roles en continuidad con el 

modelo de sustentador principal, por lo cual se agudiza la desigualdad entre los 

géneros, mientras que por otra parte, conlleva la continuidad en el desempeño de las 

tareas domésticas y de cuidado, reforzando el rol tradicional de géneros sin promover 

cambios en el reparto de tareas entre la pareja. 

En la exposición nos referimos también a la variable <<clase social>> como 

mecanismo de desigualdad. El análisis realizado en base a las entrevistas manifiesta 

que pese a todas la políticas correctoras y distributivas implementadas por los Estados 

en las últimas décadas, y con resultados beneficiosos para la mayoría de la población, 

el origen de clase sigue estando presente en muchas de las decisiones tomadas con 

respecto a los estudios, el empleo y el reparto de roles en la pareja. 

Es aquí donde, más allá del género, se manifiestan las diferencias entre las mujeres 

según su origen social: la gran mayoría de las entrevistadas con procedencia familiar 

manual no han hecho estudios superiores ni ocupan empleos cualificados. Siendo las 

que ocupan empleos precarios y mayor dedicación a las tareas domésticas. 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2329 

Es decir, que su situación de partida se inicia en peores condiciones tanto por las 

menores posibilidades económicas de su familia como por su propia cultura de clase, 

más centrada, siguiendo a Crompton y Lyonette, en ganar dinero a corto plazo, por lo 

que sus empleos son poco cualificados y, actualmente, en el contexto de crisis, están 

expuestas a un mayor riesgo de verse afectadas por la precariedad. 

Su desigualdad es evidente, y diferente de aquellas mujeres cualificadas con buenos 

puestos de trabajo en el <<sector primario>> en palabras de Piore y Sabel. 

Por otra parte, si bien todas las mujeres entrevistadas son las <<gestoras>> de las 

tareas domésticas y de cuidado, la diferencia entre ellas es también notoria: las 

mujeres no cualificadas realizan ellas mismas (o con <<ayuda>> de su pareja) todo el 

trabajo doméstico mientras que las cualificadas cuentan siempre con ayudad 

doméstica pagada, liberando así tiempo de la dedicación que por género les 

correspondía. En este último caso, las mujeres  se limitan a ser <<las cabezas 

pensantes>>. 

En definitiva, y como conclusión final, aquellas mujeres desempeñando trabajos 

precarios sufren una doble desigualdad basada tanto por clase social como por género 

por lo que, en términos generales, las barreras que tienen que franquear para 

conseguir una posición más igualitaria son más difíciles de superar que aquellas 

mujeres que por su situación de partida y por su ocupación se han ubicado en puestos 

de trabajo <<primarios>> y pueden disponer de ayuda doméstica para subsanar el 

desempeño del rol tradicional asignado a  las mujeres. 
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1. Introducción 

El presente trabajo se inscribe dentro de la perspectiva de género, la cual intenta 

estudiar la construcción social de la diferencia sexual. En este caso, nos interesan 

ciertos conceptos claves que -dentro de la teoría feminista- se han asociado al trabajo 

doméstico y, particularmente, a las prácticas del cuidado. 

Nos parece que con el correr del tiempo sí que hallamos algunas transformaciones, 

aunque también podemos observar prácticas genéricas tradicionales que aún se 

mantienen. De cualquier manera, tenemos la intención de sugerir algunas propuestas 

que puedan servir para la (re)educación colectiva y para el surgimiento de nuevas 

prácticas en torno al cuidado. 

Así, el presente texto parte, en un primer apartado, del concepto de trabajo doméstico 

asociado a la división sexual del trabajo. Posteriormente, se centra en el trabajo 

reproductivo relacionado con la idea del cuidado. En un tercer apartado, aborda la 

cuestión de la crisis de los cuidados. Y, por último, en un cuarto apartado, 

presentamos unas conclusiones que pretenden establecer algunas propuestas de 

cambio en lo que se refiere -concretamente- a la socialización del cuidado. 

2. El trabajo doméstico y la división sexual del trabajo 

Haciendo un breve y disperso repaso por algunos trabajos que se han escrito en torno 

a la cuestión del trabajo doméstico, encontramos algunas reflexiones que nos sirven 

como punto de partida. Para empezar, está la cuestión de tener en cuenta la fuente de 

la que beben estas reflexiones, a saber: la teoría feminista que -desde la década de 

los setenta- ha estado asociada al concepto de división sexual de trabajo, y que -como 

hemos encontrado en distintas autoras (Ezquerra, 2010a; Izquierdo, 2004; Torns, 

2008a)- debería repensarse a la luz de las situaciones actuales vinculadas al trabajo y 

a las relaciones de género. 

En este sentido, Izquierdo (2004) afirma que la división sexual del trabajo es una 

característica de la organización de las actividades productivas. Y, en un contexto de 

tensión del modelo de ciudadanía, es útil volver a revisar dicha categoría, ya que está 

en juego el funcionamiento de la sociedad en sus aspectos más esenciales. Está, 
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pues, en crisis el modelo genérico, a partir del cual las amas de casa y las actividades 

femeninas se circunscriben fuera del circuito mercantil y se caracterizan como 

producciones de valor de uso; mientras que los ganadores de pan y las actividades 

masculinas quedan fuera del circuito doméstico y se caracterizan como producciones 

de valor de cambio. Este modo de caracterizar la división sexual del trabajo -dice la 

autora- tiene consecuencias directas en el cuidado, por un lado, y la socialización, por 

otro.  

Izquierdo (2004) describe algunos cambios en lo referente a  la división sexual del 

trabajo. Así, plantea que, en un panorama de ganador de pan-ama de casa, los 

salarios que establecían las empresas eran familiares. Hoy encontramos cada vez 

más gente joven que trabaja por menos dinero y derechos. Por tanto, el salario familiar 

se convierte en salario individual. Sin embargo, lo que no ha cambiado, es la práctica 

de externalizar a las familias     -léase las mujeres- tanto las actividades del cuidado 

como sus costes.  

Pero ¿cómo solía ser el panorama? Había una definición más clara de dos universos: 

el del trabajo remunerado y el trabajo doméstico. El primero se asociaba (y aún ocurre) 

más a los hombres, al espacio público y a las actividades productivas; mientras que 

para el segundo, de tipo más bien reproductivo, Bird y Ross (1993) encuentran que es 

usualmente hecho por una mujer que realiza un trabajo no remunerado en su propio 

hogar, desempeñando servicios para su familia. Los servicios incluyen: lavar, cocinar, 

hacer la compra, dotar de transporte, hacer presupuestos, administración, apoyo 

emocional y cuidado de niños y niñas y personas mayores. Bird y Ross (1993) hacen 

una referencia de la década de los 80 en el sentido de que aun cuando cada vez había 

más mujeres que se incorporaban al mercado de trabajo, ser ama de casa como 

ocupación de vida seguía siendo la actividad más recurrente de las mujeres. La 

pregunta sería ¿qué tanto ha ido cambiando esto? Y parece que algo se ha movido, 

aunque no lo suficiente. 

3. El trabajo reproductivo y el cuidado 

Carrasquer, Torns, Tejero y Romero (1998) definen el trabajo de la reproducción como 

aquél destinado a atender el cuidado del hogar y de la familia. Sus características 

principales son que no está remunerado mediante un salario; es un trabajo 

eminentemente femenino y suele permanecer invisible -incluso a los ojos de las 

personas que lo llevan a cabo.  

Por su parte, Larrañaga, Arregi y Arpal (2004) proporcionan la siguiente definición:  

El trabajo reproductivo hace referencia al trabajo destinado a satisfacer 

las necesidades de la familia. A pesar de constituir una dimensión 

necesaria para la reproducción de la sociedad, su desarrollo ha quedado 
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históricamente circunscrito al marco privado, primordialmente a la esfera 

doméstica, razón por la que también se define como ―trabajo doméstico‖ 

o ―familiar‖ (Larrañaga, Arregi y Arpal, 2004: 32). 

 

No obstante, ellos afirman que son diversas las voces que defienden la necesidad de 

redefinir el trabajo, promoviendo una perspectiva basada en el dominio individual y 

colectivo del tiempo, en la creación de nuevos modelos de cooperación y de 

intercambio que generen relaciones y lazos de cohesión social más allá del salario. 

Sólo estas redefiniciones -dicen- podrían elevar el trabajo reproductivo al rango de 

categoría económica, lo que le daría un lugar adecuado en los indicadores de 

bienestar social y económico. 

En efecto, se trata de un concepto problemático. De hecho, puede notarse que en este 

mismo texto se usan indistintamente ―trabajo doméstico‖ y ―trabajo reproductivo‖, pues 

muchas veces los leemos como sinónimos o encontramos definiciones similares en las 

investigaciones de distintos autoras. En ese sentido, Teresa Torns (2008) afirma que 

el concepto de trabajo doméstico es un concepto borroso, en torno al cual no se ha 

alcanzado un acuerdo sobre su nombre, contenido o valor. Además de contar con 

poca o nula legitimación académica, es un concepto que no tiene reconocimiento 

social ni económico -comenta esta autora-. Sin embargo, se reconoce que hace 

referencia a un tipo de labor que ocurre en el espacio privado, en el seno familiar (para 

ser más precisos). Su objetivo es facilitar la disponibilidad laboral de los adultos 

(hombres) del hogar-familia, así como proporcionar bienestar cotidiano a los 

convivientes del núcleo familiar (Torns, 2008). Por tanto, al tratarse de una necesidad 

social, deberíamos -siguiendo a esta misma autora- establecer lineamientos teóricos-

metodológicos para abordarlo como un fenómeno social. 

Paralelo a este concepto y centrándonos en su aspecto de bienestar cotidiano, se 

encuentra el concepto de ―cuidado‖ (care en inglés), el cual -advierte Torns (2008)- 

corre el peligro de desvincularse del ámbito del trabajo. Algunas feministas, incluso, 

incurren en este peligro al social exclusivamente el cuidado a la maternidad, cuando el 

cuidado de las personas mayores dependientes, discapacitadas, enfermas crónicas, 

entre otras, también es parte de la labor de cuidado. Lo cierto es que, al igual que el 

trabajo reproductivo, el cuidado suele ser una labor que se asocia exclusivamente a 

las mujeres.  

Nuevamente, podríamos preguntarnos ¿qué tanto está cambiando esto? A lo que 

algunos estudios (Carasquer, Torns y Tejero, 1998; Sánchez-Herrero, Sánchez-López 

y Dresch, 2009) podrían responder que son los hombres de las nuevas generaciones 

de parejas heterosexuales quienes se empiezan a involucrar más en la participación 
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de tareas domésticas, pues las mujeres también cuelen contar con trabajos 

remunerados y se ve como una situación más normal. Sin embargo, esos mismos 

estudios parecen indicar que, cuando estas jóvenes parejas tienen hijos/as, los 

hombres participan cada vez menos en las labores del hogar, excepto en aquellas que 

tienen que ver con el cuidado y la crianza de los hijos/as, tarea que encuentran más 

estimulante y gratificante. Por tanto, puede decirse que hay ciertos avances en materia 

de equidad de género, pero estamos lejos de ver el panorama que nos gustaría 

encontrar en el que el trabajo doméstico estuviera mejor repartido y hubiera una 

socialización real del cuidado. 

4. La crisis del cuidado  

Ezquerra (2010) advierte que ya son varios los años en que se habla de una crisis de 

los cuidaos en el Estado español y otros países occidentales. Algunos de los 

principales factores son: el envejecimiento de la población, la incorporación 

generalizada de las mujeres al mercado laboral34, así como los efectos privatizadores 

que tienen las políticas neoliberales sobre el otrora Estado del bienestar. Ello -dice 

Ezquerra (2010)- ha incrementado las cargas y responsabilidades de muchas mujeres 

que tienen familiares dependientes a su cargo y han visibilizado la falta de cuidados de 

muchas personas con autonomía restringida.  

Si bien es cierto que el asunto de la reproducción y el cuidado de las personas han 

sido concebidos desde la perspectiva económica y política como algo del orden de la 

vida privada, desde una óptica feminista es innegable que asistimos a una 

invisibilización de un tipo de trabajo que ha no ha estado comúnmente remunerado.  

Así, mientras que el cuidado es tradicionalmente considerado dentro de la lógica del 

bienestar y la solidaridad entre las personas; el sistema capitalista reposa sobre otra 

lógica: la del beneficio económico, la acumulación y la desigualdad. Lo curioso es que 

aunque se considere que el cuidado es parte de una mera cuestión reproductiva, 

también favorece al sistema productivo, es decir, no es un mero apéndice de éste -

afirma la autora. 

Por otra parte y para complicar el actual panorama, el debilitamiento de la familia 

extensa como red de apoyo y la poca o nula participación de los varones en este tipo 

de tareas, hacen que recaiga sobre las mujeres una sobreexplotación que se traduce 

en una ―doble presencia ausencia‖ (siguiendo la idea de Izquierdo). De esta forma, 

algunas mujeres recurren a comprar una presencia y un cuidado mercantilizados que 

                                                   
34

 Con ello no pretendemos decir que no es un avance que las mujeres se hayan incorporado al 
mercado laboral o que la crisis de los cuidados -que las afecta principalmente a ellas- además 
la han causado ellas mismas al decidir trabajar fuera de casa. 
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las más de las veces son ejecutados por mujeres inmigrantes de manera no-regulada 

(Ezquerra, 2010). 

¿Y cuál es la respuesta del Estado frente a esta problemática? Por una parte, el 

Estado no crea suficientes soluciones ni políticas públicas que vayan encaminadas a 

socializar el cuidado, pues no se ve éste como una necesidad ciudadana, sugiere 

Izquierdo (2003):  

La pretendida autosuficiencia de los ciudadanos queda cuestionada en la 

misma medida en que nos reconocemos necesitados y dependientes de 

los demás. Las actividades productivas nos socializan, y la principal 

producción que tiene lugar en el proceso del trabajo es la producción de 

subjetividad. Las condiciones en las que participamos en la división 

sexual del trabajo nos constituyen como hombre o como mujer y 

favorecen que se crea real la ficción del individuo autosuficiente, ya que 

la mujer no se toma como un individuo pleno que colabora con otro 

individuo, sino como la extensión sin voz del ciudadano (Izquierdo, 2004: 

19). 

Así, en el trabajo que representan las mujeres, los hombres quedan liberados de su 

responsabilidad vital y ganan tiempo libre para hacer otras cosas. De esta manera, las 

empresas se ahorran costes de producción de la vida humana; y el Estado sólo asume 

una responsabilidad parcial y limitada de las tareas del cuidado (Izquierdo, 2003). En 

efecto, ni Estado ni empresas promueven una verdadera conciliación entre la vida 

laboral y la vida familiar. Y siguen siendo las mujeres las que asumen la carga del 

cuidado, ya sea porque son amas de casa, porque realizan una ―doble jornada‖ o 

porque delegan el cuidado en otra persona, pero la sociedad sigue asumiendo que 

esta tarea corresponde a las mujeres. 

Sin embargo, la dependencia -sigue Izquierdo, 2003- forma parte del debate de la 

ciudadanía. Los ciudadanos no nacen adultos, ni tienen una salud de hierro ni mueren 

gozando de plenas facultades. Por tanto, la dependencia es un asunto crucial para 

abordar la cuestión de la democracia. El desplazamiento, por el contrario, de estas 

cuestiones a la esfera privada, ha sido una maniobra -sostiene Izquierdo (2004)- para 

sostener la ficción del ciudadano autónomo. En cambio, si abordamos la cuestión del 

cuidado, podemos llegar a una idea de libertad que no pierda de vista que 

dependemos los unos de los otros, y que el individuo sólo puede existir si hay una 

comunidad que le da soporte.  Más adelante, la autora afirma que socializar el cuidado 

es hacer de las cuestiones relativas a al dependencia materia de interés público.  

Pero regresando a la crisis de los cuidados, cabe mencionar que -tal como hallamos 

en dititnas autoras- otra de las ―soluciones‖ que se están tomando es delegar esta 
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tarea en otras personas (la mayoría de las veces mujeres) que provienen de otras 

latitudes del mundo. Se trata de mujeres que emigran a Europa o Estados Unidos en 

busca de mejores oportunidades. Así, dice Ezquerra (2010b): 

Ante la imposibilidad de mantener a sus propias familias, muchas de 

ellas emigran a los estados como el Estado español para cuidar a las 

familias de otros y otras. De esta manera, la incapacidad de resolver la 

crisis de los cuidados en el marco del Estado de bienestar de las 

democracias liberales occidentales, convierte a la crisis perenne de la 

Periferia en coartada para importar millones de cuidadoras. Su diáspora 

cumple la función de invisibilizar la incompatibilidad existente entre el 

auge del sistema capitalista y el mantenimiento de la vida en el Centro, y 

agudiza de manera profunda la crisis de los cuidados, entre otras crisis, 

en los países del Sur (Ezquerra, 2010b: 39). 

Citando diversas fuentes (Fulleros y Lee, 1989; Chang, 2000; Ezquerra 2007a), la 

autora asegura que estas mujeres de países como Bolivia, Ecuador, México o Filipinas 

subvencionan a los estados poderosos resolviendo en situaciones de precariedad 

máxima las labores de cuidados que ellos no atienden, al tiempo que también 

resuelven la situación económica de sus estados de origen enviando remesas que 

constituyen un alto porcentaje del PIB de sus propios países. El problema, sin 

embargo, no hace más que comenzar en este punto y para enfatizarlo Ezquerra (210b) 

se basa en Peñeras (2001, 2005) para afirmar que:  

[…] mientras que estas mujeres preparan nuestras cenas, hacen 

nuestras camas, cuidan a nuestros hijos y acompañan a nuestros 

ancianos, sus hijas se crían solas durante años, hasta que acaban 

viniendo a sustituir a sus madres, dejando, ellas también, a sus familias 

atrás (Ezquerra, 2010b: 39-40). 

De esta forma -afirma la autora- la ―cadena internacional de los cuidados‖ se convierte 

en un círculo vicioso que garantiza la supervivencia del sistema capitalista y patriarcal. 

En cambio, la manera en que se intenta ―solucionar‖ este complejo problema es 

mediante la ―privatización de la solución‖ que exime al Estado, a la empresa privada y 

a los hombres de su responsabilidad en las labores de cuidado. Asimismo, este 

delegar en otras mujeres las labores reproductivas por parte de las mujeres 

autóctonas no sólo provoca el mantenimiento de relaciones de subordinación -en este 

caso atravesadas por las diferencias nacionales y de clase-, sino que además 

mantiene las relaciones desiguales de género y la típica división sexual del trabajo. 

5. Conclusiones que apuntan hacia algunas propuestas de transformación 
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En primer lugar y tras lo dicho, cabe destacar que son necesarias las revisiones 

teórico-metodológicas de los términos aquí mencionados, tales como: trabajo 

doméstico o reproductivo, cuidado o división sexual del trabajo, entre otros. Ello 

ayudará a visualizar las dimensiones reales de una problemática que, en efecto, se 

gesta al interior de las familias pero que afecta a la sociedad en su conjunto. 

Por otro lado, hace falta destacar que el modelo de ciudadanía que sigue 

prevaleciendo en nuestros días, aquel del individuo autónomo, sólo es posible si hay 

alguien detrás, en casa, que se hace cargo de las tareas de cuidado. Por tanto, para 

que haya un cambio real -y no pequeñas transformaciones que sólo ocurren en el 

seno de los hogares de parejas (normalmente) jóvenes- hace falta que se dé una 

socialización del cuidado a todos los niveles de la colectividad.  

De esta forma, tanto el Estado como las empresas tendrían que asumir su parte y no 

dejar que las tareas de cuidado recaigan en las responsables (que suelen ser mujeres) 

del trabajo doméstico o reproductivo. El Estado podría proveer de mejores políticas 

públicas encaminadas a resolver la cuestión de cuidados con programas bien 

elaborados y que alcancen a satisfacer la demanda social. Las empresas, por su 

parte, deberían mostrar una verdadera voluntad de conciliar la vida familiar y laboral. 

No se trata sólo de una reducción de jornada que conlleve reducciones salariales, sino 

de permitir que el tiempo de trabajo pueda (re)distribuirse de una manera más justa 

para cada caso. Entonces podríamos empezar a hablar de una socialización de 

cuidado en el terreno macrosocial. 

Pero en el terreno microsocial también deberían presentarse las transformaciones. No 

podemos obviar que ya hay hombres y mujeres que intentan repartir mejor las tareas 

domésticas y de cuidado. Sin embargo, todavía nos hace falta que surja lo que Torns 

(2008) denomina un nuevo contrato social entre los géneros. En ese sentido y dado 

que aquí se presupone que sólo se trata de parejas heterosexuales, habría que 

indagar también qué es lo que ocurre en hogares de otro tipo. Habría que ver si estas 

divisiones desiguales se reproducen o si hay un reparto que pueda servirnos para 

plantearnos nuevas prácticas. Después de todo, se están constituyendo otros modelos 

de familia que bien valdría la pena estudiar desde un enfoque social.  

A final de cuentas, ése sería nuestro deseo: que poco a poco fuésemos asumiendo -a 

distintos niveles- nuevas prácticas en torno al trabajo doméstico y del cuidado, aunque 

en el proceso tengamos que pasar por una (re)educación total. 
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RESUM:  

En el darrers anys el fenomen migratori internacional ha viscut importants canvis, entre 

els quals una creixent feminització. Sobre les dones immigrants que viuen en societats 

europees recauen forts estereotips que, sovint, les vinculen a la passivitat i a la 

submissió. El projecte CIMUMER. Ciudadanía Cívica e Inclusión Social: Estrategias de 

las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas (Instituto de la Mujer, 2010-2012) ha 

investigat les competències per a la integració que posseeixen les dones immigrants 

que viuen en societats multiculturals, aprofundint en el coneixement pràctic sobre el 

paper real d‘aquestes dones com a generadores de pràctiques de ciutadania.  

A través d‘una metodologia qualitativa, el treball de camp realitzat en el projecte 

CIMUMER captura les aportacions i estratègies d‘inclusió social desenvolupades per 

les dones immigrants en les esferes pública i privada. Les tècniques de recollida de la 

informació dutes a terme inclouen la revisió de la literatura científica; 3 estudis de cas 

en associacions on participen dones immigrants dels tres col·lectius seleccionats; 8 

entrevistes en profunditat i 3 grups de discussió amb dones immigrants. Així s‘han 

identificat espais i activitats ciutadanes, culturals i educatives on aquestes dones 

participen, entenent que l‘exercici de la ciutadania pot contribuir a la superació de 

processos d‘exclusió i pobresa que pateixen grups socialment vulnerables, entre els  

quals s‘hi troben les dones immigrants, les seves famílies i el seu entorn.  

Aquesta comunicació descriu els resultats del projecte CIMUMER i les estratègies a 

través de les quals les dones immigrants estudiades fomenten una ciutadania activa i 

plural. Destaca, per exemple, la seva participació en espais públics ciutadans tals com 

associacions socioculturals i educatives, però també des de l‘esfera privada a través 

de la transmissió de valors cívics en espais com la família, des dels quals exerceixen 

un important paper socialitzador. 

PARAULES CLAU: ciutadania, gènere, migracions, associacionisme  

1. Introducció  

Les contribucions de les persones, grups i institucions al desenvolupament de la 

ciutadania s‘han analitzat, tradicionalment, a partir de les seves intervencions o 

mailto:Carlota.Sole@uab.cat
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actuacions en l‘esfera pública. CIMUMER. Ciudadanía cívica e inclusión social: 

estrategias de las mujeres marroquíes, ecuatorianas y rumanas  és un projecte de 

recerca competitiu finançat per l‘Instituto de la Mujer i dirigit per Carlota Solé de 2010 a 

2012. Aquest forma part dels estudis desenvolupats pel GEDIME, Grup d‘Estudis 

d‘Immigració i Minories Ètniques del Departament de Sociologia de la Universitat 

Autònoma de Barcelona sobre immigració, gènere i ciutadania. El projecte CIMUMER 

té com a objectiu analitzar les competències per a la integració que posseeixen les 

dones immigrants que viuen en societats pluriculturals, com l‘espanyola incorporant 

una nova dimensió, l‘esfera privada. Les contribucions d‘aquestes dones repercuteixen 

en l‘esfera pública i sovint són el resultat de les actuacions i relacions que 

desenvolupen en l‘àmbit familiar, a través de les seves amistats o xarxes d‘ajuda i 

solidaritat amb altres persones, és a dir, en l‘esfera privada (Solé, 2010-2012). 

Aquí s‘analitzen las aportacions de dones que pertanyen als tres grups migrants més 

importants d‘Espanya: equatorianes, romaneses i marroquines i les seves 

contribucions a la ciutadania des de dues dimensions: la pública i la privada, ja que 

d‘una banda creiem rellevant visibilitzar el que fan en la seva vida quotidiana i com ho 

fan i, de l‘altra, també pretenem aprofundir en el que fan des dels espais públics on 

participen, ja siguin associacions, partits polítics o altres organismes del tercer sector.  

Un element important que ens ha conduït a abordar la dimensió de gènere i estudiar 

els tres col·lectius de dones migrants és que el fenomen migratori internacional ha 

viscut importants canvis i un d‘ells és la creixent feminització. De fet, quan es 

contempla la variable gènere i la categoria de persona immigrant, identifiquem la 

important necessitat d‘ampliar el coneixement sobre les contribucions polítiques, 

econòmiques i socials de les dones immigrants a les societats d‘origen i acollida. Tant 

des de l‘esfera pública com privada s‘han generat importants canvis en relació al seu 

rol dins la família adquirint autonomia econòmica i introduïnt el diàleg en la presa de 

decisions. La maternitat també s‘ha vist influïda pels canvis socials dels últims anys, on 

les dones migrants juguen un paper especialment important: com a mares migrants i/o 

com a cuidadores dels fills/es de les dones autòctones. Com perceben les possibilitats 

de participació social i quin paper estan tenint dins la seva familia i comunitat cultural 

són preguntes que es fan cada vegada més pertinents. 

Així, l‘objectiu principal d‘aquest projecte ha estat analitzar les estratègies que les 

dones migrants equatorianes, marroquines i romaneses duena a terme per impulsar 

noves formes de ciutadania en la societat espanyola, des de les esferes pública i 

privada. D‘aquesta manera l‘aportació està vinculada a la necessitat de visibilitzar les 

actuacions de les dones immigrants que potencien la ciutadania com a forma de 
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superar processos d‘exclusió i pobresa, d‘elles com a agents protagonistes i de 

l‘entorn.  

2. Metodologia  

A través d‘una metodologia qualitativa, el treball de camp realitzat en el projecte 

CIMUMER (Solé, 2010-2012)  captura les aportacions i estratègies d‘inclusió social 

desenvolupades per les dones immigrants en les esferes pública i privada. Les 

tècniques de recollida de la informació dutes a terme inclouen la revisió de la literatura 

científica; 3 estudis de cas en associacions on participen dones immigrants dels tres 

col·lectius seleccionats; 8 entrevistes en profunditat i 3 grups de discussió amb dones 

immigrants equatorianes, marroquines i rumaneses. Així s‘han identificat espais i 

activitats ciutadanes, culturals i educatives on aquestes dones participen, entenent que 

l‘exercici de la ciutadania pot contribuir a la superació de processos d‘exclusió i 

pobresa que pateixen grups socialment vulnerables, entre els quals s‘hi troben les 

dones immigrants, les seves famílies i la seva comunitat.  

Per dur a terme l'anàlisi d'aquest estudi s'ha escollit una metodologia de caràcter 

qualitatiu amb la finalitat d'explorar les contribucions de les dones marroquines, 

equatorianes i romaneses en relació a la ciutadania, i el paper que juguen com a 

agents socialitzadors en la societat de acollida. Aquest tipus de metodologia permet 

recollir les trajectòries, aportacions i estratègies d'inclusió social desenvolupades per 

les dones immigrants dels tres col·lectius estudiats. 

Pel que fa a l'esfera pública, s'han estudiat les pràctiques quotidianes de les dones 

entrevistades que es dirigeixen a una promoció de la ciutadania. S‘han realitzat 

tècniques qualitatives de recollida de la informació: en l'esfera privada s'han utilitzat les 

entrevistes en profunditat i els grups de discussió i en l'esfera pública, els estudis de 

cas en associacions, concretament a través d'entrevistes en profunditat a membres 

fundadors, càrrecs i dones participants en l'associació, a més dels grups de discussió 

amb dones participants. Els tres estudis de cas s'han realitzat en les associacions: 

ATSEE (Associació de Treballadores Socials Equatorianes a Espanya, Madrid); 

FEDROM (Federació d'Associacions de Romanesos a Espanya, Madrid); Associació 

Sociocultural Àrab i Musulmana Sahbi, Barcelona. 

A l'esfera privada, ens interessava identificar de quina manera aquestes dones 

participen en la ciutadania i conèixer les pràctiques que duen a terme les dones 

immigrants com a generadores de ciutadania al país d'acollida. D'aquesta manera, 

hem analitzat les pràctiques que realitzen tant en l'esfera privada com en l'esfera 

pública, doncs la necessitat de visibilitzar el que fan i com ho fan en el seu dia a dia és 

una qüestió de vital rellevància. 

3. Les contribucions de les dones immigrants des de l’esfera pública 
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En aquest apartat es presenten alguns dels principals resultats obtinguts d el‘anàlisi 

realitzat a partir dels tres estudis de cas mencionats anteriorment. Destaquen l‘accés 

al mercat de treball i l‘associacionisme com a aspectes clau que faciliten a les dones 

estudiades les eines i recursos necessaris per crear xarxes socials que les ajuden a 

tirar endavant projectes personals i professionals propis i/o familiars. Per això a 

continuació l‘explicació es centra, sobretot, en aquests dos elements.  

3.1. Accés al mercat laboral 

En primer lloc, les dones entrevistades amb titulacions acadèmiques assenyalen les 

dificultats per poder exercir treballs d‘acord amb la seva formació. Si bé inicialment 

moltes d'elles aconsegueixen inserir-se laboralment en el mercat de treball espanyol a 

través del servei domèstic o de dispensació de cures de manera temporal, assenyalen 

la dificultat de poder abandonar aquestes categories laborals ja sigui pels obstacles a 

l‘hora de convalidar les seves titulacions, o per una qüestió de discriminació laboral 

com a conseqüència de la seva condició d'estrangeres. Aquest és, per exemple, el cas 

de Raquel, presidenta de l'Associació de Treballadores Socials Equatorianes a 

Espanya (ATSEE, d'ara endavant) de Madrid. 

D'altra banda, entre les treballadores de nacionalitat estrangera el reconeixement de 

gran part dels seus drets de ciutadania ve donat per l'accés al treball, possibilitat pel 

permís de treball i residència. Aquesta vinculació entre treball i ciutadania es veu 

vulnerada o bé per la informalitat dels llocs de treball en què s'insereixen o bé per la 

situació administrativa irregular en què es pot trobar una part d'aquestes dones. 

D'aquesta manera, si bé el permís de treball és un element clau per a la integració i 

l'estabilitat laboral, no sembla que això representi per les dones qualificades la 

possibilitat de mobilitat social ascendent. En moltes ocasions es tradueix en una 

situació habitual de subocupació i només de manera excepcional es tradueix en una 

permanència d'estatus pel que fa a la situació laboral en origen. 

Així doncs, veiem com un element facilitador de la inserció i de la promoció laboral és 

la qualificació professional. Les dificultats de convalidació dels títols es converteixen en 

uns dels principals elements obstaculitzadors, tant per accedir a la formació reglada 

com per a l'exercici professional. En aquest sentit, les associacions de professionals 

tenen com a objectiu principal assessorar i facilitar els processos de convalidació de 

titulacions, de manera que les converteix clarament en elements facilitadors per a la 

integració i accés a la ciutadania. De la mateixa manera, les dones entrevistades 

assenyalen que la formació és un vehicle per a la millora de les condicions laborals i 

també és fonamental per dedicar més temps a l'associació amb l'objectiu que aquesta 

funcioni millor.  
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A Espanya la formació professional pot donar-se o bé a través de les titulacions oficials 

(formació reglada com són els cicles formatius de grau mitjà o superior) o mitjançant la 

formació per a l'ocupació. És precisament aquesta última oferta formativa la qual és 

especialment valorada per les dones entrevistades, ja que ofereix una via 

complementària a la de l'educació formal. Amb tot, gran part dels cursos de formació 

als quals accedeixen aquestes dones treballadores estan orientats al sector del treball 

domèstic i de cures, la qual cosa contribueix a encapsular-les professionalment en 

aquests nínxols laborals. No obstant, un element que destaca en algunes de les 

trajectòries de les dones entrevistades és la rellevant experiència laboral que han 

tingut en origen. Aquest coneixement es plasma en la capacitat de gestió de diferents 

negocis o activitats alhora i sovint va lligada a la cultura de l'esforç, a una forta 

valoració de la feina i al sentit de la responsabilitat cap als membres de la família. Així, 

davant dificultats com ara no haver tingut accés a l'educació, algunes de les dones 

entrevistades busquen formes d'acreditar els seus coneixements adquirits a través de 

l'experiència prèvia, tant al país d'origen com al de destí. 

A més de la formació, s'apunta a la necessitat d'agilitzar tots els processos 

d'homologació dels estudis, ja que sense aquesta els processos d'incorporació laboral 

són més lents i les condicions laborals més precàries. S‘observa, així, que les 

principals dificultats amb que es troben les dones immigrants a Espanya per exercir el 

dret al treball, i amb això els drets relacionats amb la ciutadania, es relacionen amb les 

situacions d'irregularitat jurídica que limiten les possibilitats de trobar llocs de treball 

amb bones condicions laborals. Algunes de les dones entrevistades, professionals 

amb formació universitària, han trobat grans obstacles per convalidar els títols 

acadèmics que els permetrien exercir les seves carreres a la societat de destí. Aquest 

representa un factor crucial d'obstaculització de la ciutadania. Per això, la Ina, 

psicòloga i coordinadora d'una associació de dones migrants que pertany a la  

Federació de Romanesos a Espanya (FEDROM, d'ara endavant) plantejava com un 

dels principals objectius de l'entitat, facilitar les condicions per dur a terme aquest 

tràmit d'homologació de titulacions amb èxit i avançar en la superació de les barreres 

burocràtiques. 

Les pròpies entrevistades assenyalen que l'oferta formativa a la qual poden tenir accés 

a Espanya es correspon amb cursos de capacitació i especialització particularment en 

l'àmbit de les cures infantils i geriàtrics, així com del servei domèstic. Aquesta qüestió 

segueix reproduint una veritable segregació en el mercat de treball local, en lloc de 

tendir cap a la mobilitat ascendent de les treballadores estrangeres. En aquesta 

mateixa línia, Parella (2003) assenyala el fet que el mercat dels serveis a Espanya, 

especialment el treball domèstic, presenta una alta segmentació ètnica i de gènere. 
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Aquest constitueix, així, un àmbit de discriminació que afecta de forma específica a les 

dones immigrants, en el nostre cas les equatorianes, romaneses i marroquines, 

algunes de les quals es troben en situació de major vulnerabilitat per qüestió de 

gènere, ètnica i de classe social. 

En les entrevistes realitzades amb dones participants en l'àmbit associatiu, es revela 

una altra cara del que la literatura científica apunta com a "professionalització de les 

associacions" (Toral, 2010) i és que en moltes ocasions és a través d'un primer vincle 

salarial que aquestes persones arriben a tenir constància del teixit associatiu i del seu 

potencial. Per exemple, un primer vincle entre les dones i una associació pot començar 

com una relació contractual a través de plans d'ocupació com els Plans d'ocupació de 

la Generalitat de Catalunya. Això fa que coneguin l'organització i, a llarg termini en 

puguin esdevenir col·laboradores. Aquest va ser el cas d'una de les dones 

entrevistades, Amal, presidenta de l'Associació Sociocultural Àrab i Musulmana Sahbi, 

que va tenir un pla d'ocupació i afirmava que el voluntariat té un paper clau en la 

inclusió i la cohesió social. 

Els testimonis d'algunes de les dones marroquines, equatorianes i romaneses 

participants en la investigació CIMUMER posen de manifest els obstacles als quals 

s'enfronten els col·lectius d'immigrants des de la perspectiva legal. No obstant, en el 

cas de les romaneses, posen de relleu que l'entrada de Romania a la Unió Europea ha 

representat un element facilitador, ja que des d'aquesta perspectiva els membres del 

col·lectiu romanès tenen els mateixos drets que qualsevol treballador europeu. Cal 

esmentar que en el moment de realitzar el treball de camp les ciutadanes i ciutadans 

romanesos no tenien restriccions de treball en el mercat laboral espanyol, cosa que ha 

canviat arran de la crisi econòmica. Concretament a partir d'agost de l'any 2011, el 

govern espanyol va decidir tornar a instal·lar la moratòria de treball per les ciutadanes i 

ciutadans romanesos i búlgars. Amb aquesta mesura no podien treballar les persones 

romaneses que entraven en territori espanyol amb la intenció de fer-ho. Aquelles que 

ja residien a Espanya anteriorment a la data de la moratòria, no estaven treballant i 

tampoc es declaraven com a buscadores de feina, perdien automàticament el dret a 

treballar legalment a Espanya. La mesura no només ha tornat a relegar les ciutadanes 

i ciutadans romanesos a l'economia submergida sinó que, per la falta d'informació 

també ho ha fet amb els/les qui havien treballat legalment en el passat i en l'actualitat 

estan a l‘atur. D'acord amb Martina, una dona romanesa de 43 anys a qui vam 

entrevistar, avui augmenta el risc per a aquestes persones de caure en una situació 

d'irregularitat i vulnerabilitat que recorda les èpoques prèvies a la integració europea. 

Finalment, en aquest context i malgrat les dificultats, la majoria de les dones 

immigrants entrevistades amb i sense estudis, acaben inserint-se en el servei domèstic 
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com a única sortida laboral possible que els permet finançar els costos del projecte 

migratori i la manutenció familiar. A més, són les pròpies característiques del treball 

domèstic les que actuen com un element obstaculitzador per poder canviar de treball i 

promocionar-se en altres activitats. Es tracta d'ocupacions en què passen la major part 

del temps soles, es redueixen les oportunitats de relacionar-se amb altres persones i 

això limita enormement la configuració de xarxes informals d'ajuda amb altres 

conciutadans/es així com l'accés a la informació. 

3.2 Participació política i associacionisme  

Els drets ciutadans als quals fem referència en aquest projecte, van des del dret a 

vot fins a la possibilitat real de participació en els diferents àmbits de la vida 

quotidiana en les esferes pública i privada. És a través de diferents accions que 

s'estableixen relacions socials que faciliten la convivència. Les dones 

entrevistades desenvolupen estratègies per dur a terme l'exercici de la ciutadania 

tot i no ser ciutadanes de dret. Organismes com les Associacions de Mares i Pares 

d'Alumnes (AMPA) vinculen les esferes pública i privada. El seu gran potencial per 

a la integració d'aquestes dones rau en el fet que elles manifesten l'educació dels 

seus fills i filles com una font de motivació molt important per a la participació. 

Destaca, així, l'exercici del dret a la participació a través de les associacions de 

dones estrangeres. Aquest es revela com un factor facilitador de la ciutadania que 

permet que aquestes dones tinguin accés a informació jurídica i burocràtica, que 

és clau per als seus processos d'inserció laboral, familiar i personal en la societat 

de destinació. A més, afavoreix el seu associacionisme per aconseguir objectius 

polítics i socials, com ara ajudar i formar part de xarxes de suport entre les pròpies 

dones de la comunitat d'origen, emetre opinions tant a nivell individual -com a 

dones, mares, etc.- com anivell col·lectiu, en tant que un grup social format per 

subjectes amb una condició de gènere, classe social o origen determinats amb 

demandes i propostes específiques a la societat d'origen i a la de destí. 

En la dimensió més formal de la participació política, les dones entrevistades 

consideren que votar a més d‘un dret és un deure, una responsabilitat que tot/a 

ciutadà/na ha d'assumir com a única manera d'incidir en les polítiques 

desenvolupades a nivell local i nacional. La percepció que les polítiques són molt 

dures respecte la immigració representa un incentiu afegit al fet de votar, ja que 

l‘elecció d‘un o altre partit polític pot tenir repercussions negatives sobre el 

col·lectiu immigrant.  

En el cas de les dones romaneses és important tenir en compte que en l'època 

comunista votar era una obligació no democràtica. Algunes migrants romaneses, 

socialitzades durant la dictadura, encara manifesten una certa por a les 
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represàlies en cas de no votar. Martina, Irina i Simona explicaven en un grup de 

discussió que tantes dècades de repressió continuada han provocat una 

desmotivació pel que fa a la participació política a través dels processos electorals 

i la sensació que no és útil. No obstant, altres entrevistades consideren que és 

important votar però que pocs romanesos han exercit aquest dret a Espanya i 

apunten a la manca d'informació com una de les causes. 

En el cas de les dones equatorianes entrevistades cal destacar l'existència d'una 

arrelada cultura de participació democràtica a través de l'exercici del dret al 

sufragi. D'una banda hem de considerar que a l'Equador el dret al sufragi femení 

es va reconèixer el 1929, dos anys abans que a l'Espanya republicana, per la qual 

cosa es tracta de dones amb una cultura i pràctica democràtica àmplia. Igualment, 

el sistema polític equatorià reconeix el sufragi, no únicament com un dret sinó 

també com una obligació. El vot és obligatori per als majors d'edat, essent 

opcional per als majors de 65 anys i els qui tenen entre 16 i 18 anys d'edat. 

Gabriela, una dona equatoriana de 49 anys i membre de ATSEE, apuntava la idea 

que el no exercici del deure de votar és sancionat amb una multa i impedeix 

l'obtenció del certificat de votació que es fa indispensable per realitzar qualsevol 

tràmit amb les administracions públiques i privades. 

En tercer lloc, les dones marroquines entrevistades tenen la percepció que les 

eleccions al seu país d'origen no són democràtiques per la manca de 

transparència i fiabilitat. Així, Amal, una dona marroquina de 26 anys i presidenta 

de Sahbi, plantejava que la desconfiança cap a la validesa de les eleccions 

s'estén a tota la classe política marroquina a causa de la corrupció. A més, com 

exposava Radia, una dona marroquina de 20 anys membre de Sahbi, la 

impossibilitat d'exercir el dret a votar genera més desigualtat, una forma de 

discriminació que repercuteix de manera negativa en la implantació de polítiques 

d'integració.  

La cultura del sufragi representa un element facilitador per a la participació política 

d'aquestes dones a Espanya. Igualment, el reconeixement i l'exercici de l dret a vot 

de les persones immigrants és interpretat per totes les dones entrevistades com 

una pràctica que les reconeix com a ciutadanes del país d'acollida. L'exercici del 

dret al vot a Espanya per les persones estrangeres passa, en el cas de les 

eleccions generals i autonòmiques, per l'adquisició de la ciutadania espanyola. Els 

ciutadans i ciutadanes equatorians que portin més de cinc anys residint legalment 

a Espanya tenen reconegut el dret a votar en les eleccions municipals, cosa que 

és un factor facilitador de la participació política. Això ha convertit la comunitat 

equatoriana en la més nombrosa entre els col·lectius estrangers no comunitaris 
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que han vist reconegut recentment aquest mateix dret que, en les eleccions 

municipals de 2011 es va traduir  en 205.668 registrats/des de nacionalitat 

equatoriana en el Cens de Residents Estrangers a Espanya (INE). Moltes de les 

dones immigrants entrevistades han assenyalat el dret al vot com a element clau 

per a l'exercici dels drets de ciutadania. Així, un cop instal · lades de manera 

definitiva, algunes dones entrevistades han accedit a la nacionalitat espanyola, 

que és interpretat per part de les persones estrangeres com un signe de la seva 

voluntat d '"integració" a la societat de destinació. 

Segons (Ganz et al., 2000) la participació comporta més participació. Aquesta idea 

apareix també en les entrevistes realitzades a dones participants a les 

associacions seleccionades per als estudis de cas. D'aquesta manera, cal 

destacar que l'accés a la nacionalitat de forma més ràpida sorgeix en algunes de 

les entrevistes i grups de discussió realitzats com un important incentiu per 

participar de manera més activa en la societat civil. Aquesta ha estat definida com 

una esfera simultàniament separada de l'Estat, del merca t i de l'esfera privada, 

regida per la ciutadania i la igualtat horitzontal (Fennema, 2004). No obstant això, 

en matèria d'integració l'Estat i les seves elits polític-administratives busquen 

establir relacions amb organitzacions d'immigrants per legitimar  i donar autoritat a 

les seves decisions (Toral, 2010). En aquest sentit, la infrarepresentació del 

col·lectiu immigrant en els processos de decisió que genera la manca d'accés als 

drets polítics, es compensa considerant com a interlocutors i representants  vàlids 

a algunes organitzacions de la societat civil. 

La literatura científica analitzada per al projecte CIMUMER destaca un major 

reconeixement de les associacions que s'autodefineixen amb el criteri de la 

nacionalitat per part de l'Estat. Així, les institucions polítiques contribueixen a 

ratificar els grups d'immigrants sobre línies ètniques o nacionals (Uitermark et al., 

2005). Per això, d'acord amb Toral (2010) es pot deduir que aquesta característica 

de l'estructura d'oportunitat política acaba explicant per què les organitzacions 

d'immigrants es constitueixen generalment al voltant dels Estats nacionals, en lloc 

de fer-ho al voltant d'altres línies de divisió com podrien ser les ideològiques, 

generacionals o religioses. Tanmateix, encara que aquesta tendència és 

generalitzada en el cas de les associacions d'immigrants a Espanya també és 

important destacar el caràcter plural d'algunes d'elles. 

Al costat del accés a la nacionalitat, i així als drets de ciutadania completa, 

existeix l'anomenada integració horitzontal que engloba el tipus de xarxes que es 

teixeixen entre les associacions. Cal destacar que tenen un paper rellevant ja que 

les interconnexions entre les associacions i la densitat de les xarxes que es 
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construeixen, influeixen en la integració dels immigrants (Fenema i Tillie, 2001, 

Tillie, 2004). És més, segons Cinalli (2007), els processos de formació de 

moviments socials es veuen afavorits per unes relacions molt intenses en la 

dimensió horitzontal i moderadament intenses a la vertical. 

Però, més enllà de la integració vertical (accés a drets de ciutadania completa a 

través de la nacionalitat) i de l'horitzontal de les organitzacions d'immigrants, 

trobem la "integració en profunditat", que és el reflex de l'estreta relació que 

estableix amb els altres dos tipus d'integració. Aquesta contempla la participació 

interna (entre els membres de l'associació) i dóna volum i consistència a les 

relacions verticals i horitzontals de les organitzacions (Toral, 2010). Aquesta 

"integració en profunditat" genera beneficis a nivell personal, doncs qui l'exerceix 

interpreta la seva participació activa com una estratègia eficaç de crear xarxa 

social amb connacionals com fan algunes de les dones entrevistades. A l'altra cara 

de la moneda hi trobem el que autors com Della Porta i Diani (2006) assenyalen 

com un dels obstacles als quals s'enfronten es associacions: el dilema de 

mobilitzar persones o recursos. De fet, les entrevistades també assenyalen la 

manca de "integració en profunditat" pel que fa a algunes activita ts que tenen com 

a objectiu fer participar tant a dones estrangeres com a dones autòctones. 

Entre les dones immigrants entrevistades el desig d'"ajudar" es revela com una 

motivació poderosa, en diverses entrevistes com la realitzada amb la Raquel, 

presidenta de l'associació equatoriana ATSEE. Al seu torn, participar de qualsevol 

tipus d'associació representa un element facilitador en l'accés a les xarxes socials 

i a la informació. L'associació representa una via d'ajuda per combatre abusos 

laborals i explotació, per a estar informades dels seus drets, sobre serveis, ajudes, 

suport, etc. i es converteix en un instrument que els permet exercir el reclam dels 

seus drets ciutadans com a dones, com a mares i com a treballadores. Per 

algunes entrevistades marroquines l'educació és una variable clau a l'hora de 

generar pràctiques de ciutadania com, en aquest cas, participar en una associació, 

però també d'altres, ja siguin formals o informals com participar en tasques i 

activitats formatives dels seus fills/es, donar-los accés a xarxes socials com ara 

associacions, amics i amigues, etc. De manera que, el fet que moltes dones 

marroquines siguin analfabetes els impedeix que puguin conèixer el real abast de 

les seves actuacions. Per això, es proposa que les polítiques vagin dirigides cap a 

l'educació d'aquestes persones i d'aquesta manera, indirectament, es contribueixi 

al foment de la participació en totes les seves vessants. 

Així, per a les dones entrevistades l'obtenció de la ciutadania espanyola té dos 

nivells d'anàlisi relatius al'exercici dels seus drets com a ciutadanes. D'una banda, 
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té una dimensió eminentment pragmàtica que els permet tenir accés no només al 

vot, sinó també a una sèrie de prestacions de l'Estat de Benestar, encara que amb 

la crisi econòmica es vegin disminuïdes. D'altra banda, té una dimensió simbòlica 

relacionada amb la identitat cultural i el propi sentit de pertinença a la societat de 

destinació. Tot i la la disjuntiva de sentir-se espanyoles o marroquines, 

equatorianes,  romaneses, sovint opten per identificar-se amb múltiples aspectes 

que els permeten mantenir diferents trets de la seva identitat cultural, religiosa i 

fins i tot de la seva trajectòria de vida. 

Un cop plantejada la qüestió de l'obtenció de la nacionalitat com a via d'accés a la  

ciutadania completa, ben poc es diu sobre el dret a ser escollit representant polític 

o de sectors particulars de la ciutadania. En aquest sentit, l'exercici electoral es 

configura sobretot com a votant però no com a representant. En el cas de les 

entrevistades, si bé el primer aspecte està molt present en els seus discursos 

sobre els drets de les persones immigrants, el segon no apareix com a rellevant 

en el procés d'adquisició de la ciutadania plena. 

Finalment, i davant el buit existent en la literatura sobre l'associacionisme de les 

dones immigrants a Espanya, en el següent apartat s'identifiquen les accions i 

estratègies més rellevants que les dones equatorianes, romaneses i marroquines 

estudiades porten a terme des del seu quotidianitat, en l'esfera pr ivada, i que 

repercuteixen en la seva participació com a ciutadanes actives dins de la societat 

pluricultural espanyola. 

4. Les contribucions de les dones immigrants des de l’esfera privada 

Els estudis sobre dones immigrants han abordat tangencialment l'anàlisi de les 

estratègies que aquestes han desenvolupat per generar ciutadania. Aquest estudi 

inclou dos àmbits principals, l'esfera pública i la privada. Així, les estratègies 

identificades combinen accions i contribucions a la ciutadania que les dones 

marroquines entrevistades, en tant que agents actius de socialització en la societat 

catalana pluricultural, duen a terme en els diferents espais (públics i privats) en els que 

transcorre la seva activitat diària.  

D‘una banda, les limitacions de la ciutadania són percebudes per les dones 

entrevistades com a barreres per poder participar plenament en la societat d‘acollida. 

Les persones participants en l'estudi coincideixen amb aquelles aportacions teòriques 

esmentades, que advoquen per una ampliació dels criteris d'adquisició de la ciutadania 

que responguin millor a la nova realitat de les migracions globals, per exemple, basats 

en la residència o vinculats a les xarxes socials o de treball, una reivindicació que pot 

contrastar amb les aportacions d'autors com Hammar (1993). 
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D‘altra banda, les nostres dades també coincideixen amb altres estudis que han 

demostrat com l'associacionisme pot ser una via de pràctica democràtica que permet 

superar les limitacions en els drets polítics. És especialment en el cas de 

l'associacionisme entre els col.lectius infrarepresentats en els processos de decisió, 

que aquest exerceix una funció de representativitat i d‘interlocució molt important. 

S‘observa, així, que l‘associacionisme pot convertir-se en una estratègia molt efectiva 

per aconseguir una ampliació de la ciutadania. A més de constituir diferents vies de 

participació social i política, l'associacionisme pot representar una forma de fomentar 

les xarxes socials. Aquestes són rellevants perquè obren noves oportunitats laborals i 

socials. És el cas de la Dorina, una dona romanesa, que a través de l‘associació de la 

que era membre el seu marit, una associació d‘ajuda a immigrants, va aconseguir 

entrar en el mercat laboral. En aquest sentit les evidències recollides coincideixen 

també amb l'estudi realitzat per l'Associació AMAL-Andalusa (Paloma et al, 2010). 

A continuació es detallen les temàtiques més rellevants identificades a través del 

desenvolupament i anàlisi del treball de camp del projecte CIMUMER, que amplien el 

coneixement sobre algunes de les accions i estratègies que duen a terme les dones 

equatorianes, marroquines i rumaneses entrevistades i que repercuteixen, o poden fer-

ho en un futur, en la seva participació com a ciutadanes actives dins la societat 

d‘acollida. Tot i les diverses contribucions identificades, en aquesta comunicació ens 

centrem en les que fan referència als diferents tipus de xarxes de les que formen part 

les dones inmmigrants entrevistades i a través de les quals participen en la societat 

d‘acollida, aprofundint en el potencial humà d‘aquest col·lectiu.   

4.1 Les xarxes socials i la participació 

Les xarxes socials són un dels mecanismes mitjançant el qual les dones entrevistades 

contribueixen a la integració i participació activa des de l'esfera privada. A continuació 

presentem els diferents tipus de xarxes que hem identificat i a través de les quals les 

dones immigrants poden conèixer millor els seus drets i deures. Les xarxes faciliten 

l‘accés a l'habitatge, al mercat de treball, al contacte amb altres persones del mateix 

col·lectiu, a llocs que són el seu punt de trobada social o, a la informació sobre el lloc 

d'arribada perquè es puguin inserir al país d'acollida. Parlem doncs, de xarxes 

laborals, familiars, d'amistat, trobades religioses o contactes puntuals amb 

associacions. 

Els testimonis de les dones entrevistades ens porten a concretar 4 tipus de xarxes: 

familiars, d‘origen, les sorgides de l‘accés al mercat laboral i les creades des de l‘àmbit 

associatiu ja mencionades en l‘apartat anterior. Dues d‘elles, les familiars i les d‘origen, 

faciliten la incorporació de les dones immigrants i dels seus familiars al mercat laboral. 

Aquest accés és del que sorgeix el context de relacions necessari per crear noves 
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xarxes d‘amistat i de solidaritat amb persones de diferents orígens. Aquesta diversitat 

de relacions personals i interaccions és el que afavoreix la participació i contribució de 

les dones immigrants en àmbits diversos de la ciutadania.  

Hi ha molts tipus de xarxes socials però una de les més importants és la que es crea a 

través de l‘accés al mercat laboral. Facilita les relacions socials amb persones 

autòctones i de diferents cultures i és, segons les dones entrevistades, una via per a la 

participació social ja que facilita el coneixement de noves i diverses xarxes socials on 

es pugui donar solidaritat, ajuda i/o amistat. En general, podem afirmar que les 

relacions que s‘estableixen en el lloc de treball són una font d‘informació molt eficaç 

per a que les dones immigrants puguin coneixer els seus drets i  deures com a 

ciutadanes. En concret, l‘àmbit laboral pot ser un context facilitador de l‘aprenentatge 

de la llengua de la societat d‘acollida.  

La Juliana, una dona romanesa de 22 anys apuntava la idea que parlar el castellà (o el 

català a Catalunya) constitueix un element important per establir noves relacions 

socials i ampliar les xarxes d‘amistat. Cal destacar que les dones equatorianes tenen 

menys dificultats per la qüestió de la llengua pel fet de parlar el mateix idioma, el 

castellà. Es poden incorporar més ràpidament al mercat laboral sense haver de 

superar el que per algunes dones d'altres col·lectius migrants es considera una 

barrera, la de l'idioma. En el cas de la Samira, una dona marroquina, sense estudis, 

divorciada i amb dos fills, tot i que desenvolupa la major part de la seva feina sola (és 

treballadora de la llar) van ser les relacions en l‘àmbit laboral, més que no pas 

l‘assistenta social, les que van proporcionar-li la informació que necessitava sobre 

ajudes o associacions on recórrer. Aquest fet diu molt del potencial integrador que té el 

mercat laboral, especialment per a les dones immigrants i, en aquest cas, 

marroquines.  

Però en aconseguir la inserció al mercat laboral hi tenen un paper molt important altres 

tipus de xarxa com la que es crea amb els familiars ja instal·lats al país d‘acollida. 

Algunes de les dones entrevistades i els seus marits van aconseguir un contracte 

laboral en les empreses de familiars. Els testimonis de les dones immigrants 

participants mostren que existeix una estreta relació d‘ajuda econòmica entre aquestes 

dones i els seus familiars que resideixen a Espanya i Catalunya. Elles no només reben 

ajuda dels seus familiars sinó que tenen un rol molt important com a facilitadores 

d‘aquesta dins la seva família: són agents actius de les xarxes familiars d‘ajuda . Per 

exemple, quan es troben amb problemes familiars a la societat d‘origen, la seva opció 

és quedar-se al país d‘acollida per tal de poder ajudar econòmicament a la família que 

es queda allà. Però de la mateixa manera que el tipus de relació que estableixen les 

dones entrevistades amb la família extensa, on els valors de solidaritat i d‘ajuda entre 
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els seus membres hi tenen un important paper. D‘altra banda, el fet de tenir la família 

lluny és una de les dificultats que destaquen les dones entrevistades de cara a la seva 

pròpia integració en la societat d‘acollida.  

Les xarxes de solidaritat també poden estar formades per gent que no es coneix, unida 

pel seu origen i, com en el cas de l‘Aixa, també pel gènere. Va ser la xarxa de 

solidaritat que existeix entre dones el que li va permetre accedir, al tercer dia d‘arribar 

a Catalunya, a la seva primera ocupació. Aquesta dona marroquina de 45 anys, soltera 

i sense fills és cuinera en un restaurant on, nou anys després, continúa treballant amb 

una molt bona relació amb els seus caps, una família gallega.  

Però a partir del treball de camp realitzat podem afirmar també que l‘èxit de la 

participació ciutadana es basa en el sentit que les activitats proposades tenen per les 

persones participants. Hem identificat que la participació i la implicació són òptimes en 

les dones entrevistades quan veuen utilitat i sentit a l‘activitat però també quan les 

seves veus i opinions són tingudes en compte a l‘hora de definir aquestes activitats. 

Així, per exemple, l‘aprenentatge de la llengua d‘origen s‘ha convertit en una 

necessitat que les mares reclamen pels seus fills i que té molt a veure amb la 

importància que donen al manteniment de la llengua, no només com una qüestió 

identitaria sino pel manteniment de les xarxes familiars al país d‘origen. En aquesta 

línia i per acabar, destaca la importància que, des de les administracions i institucions 

públiques, les activitats es defineixin a partir de les necessitats manifestades per les 

persones participants o pels grups als qui va dirigits. Quant més partícips puguin ser 

aquestes persones pel què fa a la gestió, avaluació, seguiment, etc. de la pròpia 

activitat, més èxit tindrà la mateixa. 

4.2. El potencial humà de les dones immigants  

Sentir-se valorat o valorada en qualsevol àmbit de la societat representa una important 

motivació per contribuir al desenvolupament d‘una societat, de manera individual i 

col·lectiva, en empreses o projectes personals i/o professionals concrets, o d‘altres. El 

reconeixement cultural, de l‘experiència laboral o acadèmica, són formes de valorar les 

aportacions que els diferents col·lectius estan fent i atorgar-los les condicions òptimes 

per desenvolupar el seu potencial i realitzar les seves contribucions en un futur. Exercir 

la ciutadania requereix d‘una valoració que es pot donar en forma de reconeixement 

per part de les institucions de la societat d‘acollida. En aquest sentit, aprofitar el 

potencial de les dones immigrants, equatorianes, marroquines i romaneses, com a 

promotores de la ciutadania, com a emprenedores i transmissores de valors positius 

com el treball, l‘esforç o la solidaritat, necessita un reconeixement de les seves 

competències adquirides al llarg de la vida i de la seva trajectòria migratòria i/o laboral.  
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Un element que destaca en algunes de les trajectòries de les dones immigrants 

entrevistades és la rellevant experiència laboral que tenen en origen. Aquest element 

sovint va unit a la cultura de l‘esforç i a una valoració del treball que es plasma en la 

seva capacitat de gestió de diferents negocis o activitats alhora. Així, davant les 

dificultats en la seva trajectòria acadèmica l‘Aixa intenta buscar la manera d‘acreditar 

els seus coneixements adquirits a través de l‘experiència laboral, tant en origen com 

en destí.  

Com ja hem explicat, existeixen tota una sèrie de barreres que impedeixen que les 

competències de què disposen les dones immigrants siguin aprofitades al mercat de 

treball. Així, per exemple, barreres com els prejudicis culturals frenen la incorporació 

de persones immigrants en llocs de treball qualificats. Per tal d‘aprofitar aquests 

coneixements caldria agilitzar el procés d‘homologació de títols així com potenciar 

polítiques de reconeixement de l‘experiència. Però, a més de l‘experiència laboral 

prèvia amb la que compten moltes de les dones immigrants residents a Espanya i que 

està molt unida al procés migratori, el treball realitzat idetifica un element que apareix 

en les entrevistes realitzades i que pot tenir una important repercussió en la 

participació de les dones al mercat laboral català i espanyol però també en la creació 

de noves xarxes d‘ajuda que afavoreixin la convivència en el context multicultural 

actual de les societats catalana, espanyola i europea, es tracta de la solidaritat 

intercultural que algunes de les dones entrevistades duen a terme en la seva 

quotidianitat, com és el cas d‘una de les entrevistades que formava (en cuina) 

voluntàriament a atres dones immigrants d‘origens diferents al seu a través d‘una 

entitat religiosa, també diferent de les seves creences. Així, al valor del treball 

demostrat en la trajectòria de dones com les entrevistades, se li afegeix el valor de la 

solidaritat. Com hem vist, aquestes dones utilitzen els seus coneixements adquirits al 

llarg de la vida per formar gratuïtament a altres dones estrangeres de diferents països. 

Finalment cal esmentar que la crisi econòmica actual afecta considerablement a les 

dones immigrants i les seves famílies. Com a conseqüència s'han perdut llocs de 

treball però alhora s'ha transformat el rol de les dones dels tres col·lectius analitzats en 

les seves famílies. Sovint, quan els que han estat fins ara els sustentadors principals 

de la família, pare, marit, perden la feina, són les dones les que s'insereixen al mercat 

laboral. La pèrdua de llocs de treball ocupats per població immigrant i les necessitats 

econòmiques han portat a algunes dones immigrants a inserir-se al mercat de treball 

on estan exercint el rol de generadores de ciutadania, creadores de xarxes socials i 

transmissores de valors culturals i cívics com el esforç o la solidaritat. 
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5. Conclusions 

El reconeixement de gran part dels drets de ciutadania de les dones immigrants ve 

donat per l'accés al mercat laboral formal. Els llocs de treball que acostumen a ocupar 

en la societat d'acollida són principalment el servei domèstic o de dispensació de 

cures. Les difícils condicions d'inserció professional actuen moltes vegades com a 

element legitimador de l'explotació laboral. Per tant, un dels principals obstacles, tant 

per accedir a la formació reglada com per a l'exercici professional, és la dificultat 

existent en què es troba aquest col·lectiu per a que els seus títols puguin ser 

convalidats a Espanya. En aquest sentit, les associacions de professionals tenen com 

a objectiu principal assessorar i facilitar els processos de convalidació de titulacions. 

Un element que destaca en algunes de les trajectòries de les dones entrevistades és 

la rellevant experiència laboral que tenen en origen. Aquest element sovint va unit a la 

cultura de l'esforç i a una valoració del treball que es plasma en la seva capacitat de 

gestió de diferents negocis o activitats alhora. Així, davant les dificultats en la seva 

trajectòria acadèmica s'intenta buscar la manera d'acreditar els seus coneixements 

adquirits a través de l'experiència laboral, tant al país d'origen com al de destí.  

Hi ha una sèrie de barreres que impedeixen que les competències de què disposen les 

dones siguin aprofitades al mercat de treball. Així, per exemple, barreres com els 

prejudicis culturals frenen la incorporació de persones immigrants en llocs de treball 

qualificats. Per aprofitar aquests coneixements, a més d'agilitzar el procés 

d'homologació de títols és important potenciar polítiques de reconeixement de 

l'experiència. En l'àmbit de la inserció laboral, a més de la dificultat que tenen aquestes 

dones perquè el seu títol sigui convalidat, també tenen dificultats per accedir a cursos 

de formació per no donar resposta a les seves necessitats específiques o quedar 

excloses per la seva situació administrativa. Tanmateix és important assenyalar que el 

treball per a aquestes dones significa una via d'informació i accés al teixit associatiu i 

al seu potencial integrador. 

Davant l'absència de drets, les xarxes socials actuen com mecanismes mitjançant els 

quals les entrevistades contribueixen a la integració i participació activa, tant en 

l'esfera pública com privada. La diversitat dels tipus de xarxes sociofamiliars, d'origen, 

les sorgides en el mercat laboral, i les creades des de l'àmbit associatiu-afavoreixen la 

participació i contribució de les dones immigrants en àmbits diversos de la ciutadania. 

A través d'aquestes xarxes s'intenta no perdre vincles culturals amb els països d'origen 

i evitar així trencar amb la identitat i l'origen. Les dones immigrants equatorianes, 

marroquines i romaneses intenten transmetre la cultura del país d'origen als seus fills i 

filles i aquesta transmissió se sol materialitzar gairebé sempre en la llengua materna, 

especialment en el cas de les romaneses i marroquines. A partir d'aquestes xarxes 
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socials també s'intenta facilitar les relacions socials amb persones autòctones i de 

diferents cultures, sobretot a través del treball, font de solidaritat, ajuda i amistat entre 

dones de diferents orígens culturals i socials. 

En aquesta anàlisi no es pot obviar la funció educadora i socialitzadora cap als fills i 

filles que realitzen les dones entrevistades. Aquestes dones representen un punt 

d'unió i connexió entre les creences i tradicions del país d'origen i els costums i valors 

dels seus països (Marroc, Romania i Equador). L'actitud respectuosa que tenen cap a 

les diferents tradicions, llengües i creences de la societat receptora, és una important 

via de transmissió de valors i competències per a la convivència dels seus fills i filles 

menors, que tenen, cada dia, un important paper a desenvolupar en l'avanç cap a una 

societat pluricultural. En aquest sentit, cal destacar la importància del coneixement 

mutu entre dones dels diferents col·lectius i l'aspecte de solidaritat que la comunitat 

d'origen proporciona. Tanmateix, no podem obviar la rellevància de l'associació com a 

creador de xarxes socials a través de les activitats que es desenvolupen, l'existència 

d'espais on discutir sobre temes culturals, socials o sobre la convivència i el 

coneixement entre cultures. Tot això afavoreix l'establiment de noves xarxes d'amistat, 

així com de relacions socials amb gent diversa que són aprofitades per les dones 

marroquines, equatorianes i romaneses. 

Les dones entrevistades que han estat socialitzades a Espanya presenten una identitat 

nacional i cultural múltiple, definint-se com a equatorianes, marroquines o romaneses 

al mateix temps que també es consideren catalanes i/o espanyoles. Aquí, la llengua és 

probablement l'element identitari més significatiu de la pertinença a un grup nacional o 

cultural. Podem afirmar el paper central de la llengua en la configuració identitària i els 

referents culturals de les dones immigrants estudiades. Però també es constata que 

l'aprenentatge i el domini de les llengües, tant del país d'origen com de destinació, 

conformen l'exercici dels drets de ciutadania en l'espai transnacional en què participen 

els fluxos migratoris contemporanis. 

Finalment, des de la investigació i la política és necessari repensar el concepte de 

ciutadania basat en la nacionalitat, per promoure noves formes que la vinculin a la 

residència. Només així és possible la promoció de la participació cívica i la plena 

integració de les persones immigrants residents a Espanya. Les articulacions de les 

dones equatorianes, marroquines i romaneses al voltant de la seva ciutadania 

evidencien que els espais i contextos en què viuen i participen poden ser optimitzats si 

es té en compte la rellevant capacitat d'acció d'aquestes dones. L'estudi realitzat ha 

identificat les estratègies i espais, tant públics com privats, a través dels quals les 

dones immigrants estudiades exerceixen la seva ciutadania, al voltant d'identitats 

múltiples i incorporant una gran diversitat d'habilitats i coneixements que els aporten 
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les seves trajectòries migratòries i orígens culturals. Tenir en compte el potencial 

integrador d'aquestes dones adquireix gran importància per al desenvolupament de les 

polítiques públiques que contribueixin a una millora de la convivència en les societats 

multiculturals actuals. 
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Resumen  

La discriminación que sufren las mujeres presas en el sistema penitenciario español 

ha sido constatada en diversos estudios realizados tanto en el Estado español como 

en los países de nuestro entorno. En los últimos años, fruto de los avances en materia 

de igualdad producidos en todos los ámbitos de la sociedad, se ha incrementado el 

interés sobre la situación de las mujeres en riesgo de exclusión social, entre las se 

encuentran las mujeres presas. Así, tanto desde la legislación como desde las 

políticas públicas, se han desarrollado algunas propuestas que han tratado de paliar la 

situación de desigualdad que viven estas mujeres. Un ejemplo de ello es el Programa 

de Acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario, 

promovido desde la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en 2009. De 

forma paralela a este proceso, en el sistema penitenciario español se han generado o 

potenciado ciertos programas de intervención, los Módulos de Respeto (MdR) y las 

Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) son los más destacados, que están 

tratando de modificar las pautas generales del tratamiento penitenciario tradicional. 

Con este comunicación se pretende realizar un primer abordaje de esta tipología de 

programas desde una perspectiva de género, con el fin de recabar una primera 

identificación de los rasgos que los caracterizan y determinar si han sido diseñados y/o 

implementados teniendo en cuenta la situación de discriminación tradicional que viven 

las mujeres en los centros penitenciarios, así como las características generales y las 

particularidades del encarcelamiento femenino. 

Palabras clave: Módulos de Respeto (MdR), Unidades Terapéuticas y Educativas 

(UTE), mujeres presas, sistema penitenciario, igualdad  

1. Introducción 

A priori, parece ingenuo pensar que las estructuras sociales y sus prácticas tengan un 

carácter neutro, por el contrario, la tradición sociológica ha puesto de manifiesto que 

su configuración e ideología, implícita o explícitamente, responden a un sistema de 

valores culturales vigentes en una determinada sociedad y en un momento histórico 

concreto. Si incorporamos la perspectiva de género a esta reflexión general, podemos 

afirmar, tras años de investigación y análisis en la materia, que el pretendido carácter 

universal de las diferentes estructuras sociales esconde una configuración 
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androcéntrica de las mismas, a la que los centros penitenciarios no han permanecido 

ajenos.  

De esta manera, en todo el conjunto de los elementos que caracterizan la vida en 

prisión se pueden identificar prácticas sociales que reflejan una determinada 

configuración cultural y, en términos de análisis de género, un modelo de producción 

de identidades de género normativas con impactos diferenciados en las mujeres y los 

hombres penados. Para ilustrar esta cuestión, y a pesar de la todavía limitada tradición 

que las investigaciones sobre las mujeres en el ámbito penitenciario tienen en nuestro 

país, desde finales de los años noventa se han llevado a cabo diferentes estudios que 

han puesto de manifiesto la situación de discriminación que viven las mujeres presas. 

Sin ánimo de exhaustividad, se pueden destacar, en el caso español: Equipo Barañí 

(2001); Almeda (2002, 2003, 2007); Manzanos y Balmaseda (2003); Miranda, Martín 

Palomo y Vegas (2003, 2005); Naredo (2004, 2007); Proyecto MIP (2005); Defensor 

del pueblo andaluz (2006); Yagüe (2006, 2007, 2011, 2012); Almeda y Bodelón (2007); 

Igareda (2007); Miranda y Martín (2007); Juliano (2011); Francés y Serrano (2011); 

Del Val y Viedma (2012) y Mapelli et al. (2012). No obstante, esta situación difiere de 

la de otros países, donde existe una amplia tradición de este tipo de estudios. 

La toma de conciencia sobre esta situación de desigualdad social de las mujeres se ha 

traducido, durante las dos pasadas legislaturas (2004-2008 y 2008-2011), en la 

aprobación de algunas iniciativas normativas que han tratado de enfrentar esta 

situación y que, en algunos casos, se referían de forma específica a las mujeres en los 

centros penitenciaros. La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad 

efectiva de mujeres y hombres recogía ya de forma explícita la necesidad de “una 

especial consideración con los supuestos de doble discriminación y las singulares 

dificultades en que se encuentran las mujeres que presentan especial vulnerabilidad”, 

grupo en el que podemos incluir a las mujeres encarceladas. 

El hito fundamental que ha concretado esta necesidad en el ámbito penitenciario ha 

sido el Programa de Acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito 

penitenciario, aprobado en Abril de 2009, que recogía un conjunto de medidas, 

algunas de las cuales se han ido aplicando en estos años, para paliar la situación de 

desigualdad de las mujeres en las instituciones penitenciarias mediante una mayor 

sensibilidad hacia sus necesidades y demandas.  

A su vez, ya desde principios de los noventa, empiezan a surgir de forma aislada en el 

ámbito penitenciario español algunas propuestas alternativas de intervención 

penitenciaria, con un fuerte impulso en los últimos años, con la finalidad esencial de 

mejorar las formas tradicionales de ejecución penal. Entre estos nuevos programas 

destacan las Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) y los Módulos de Respeto 
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(MdR)35, de las que se ocupará esta comunicación. No obstante, con el fin de situar 

esta realidad en su contexto específico, se comenzará por aportar una breve 

panorámica de la realidad penitenciaria femenina en España, en primer lugar, 

mediante una sucinta descripción de los rasgos generales de las mujeres 

encarceladas actualmente en el Estado español  y, en segundo lugar, identificando 

cuál es la configuración del sistema penitenciario vinculado con el encarcelamiento 

femenino. 

2. Radiografía de la población femenina en el sistema penitenciario español 

Según los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (SGIIPP) 

(diciembre de 2012), la población reclusa femenina ascendía a 5.225 mujeres, frente a 

los 63.372 hombres encarcelados.  

Tabla 1. Población reclusa por Comunidad Autónoma y sexo (Diciembre, 2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

Como se observa en el gráfico siguiente, las mujeres encarceladas se concentran en 

un reducido número de territorios, de tal forma que el 55,25% de las mujeres se ubica 

en las Comunidades Autónomas de Andalucía, 22,32%, Madrid, 20,25% y Cataluña, 

12,69%.  

                                                   
35

 En Cataluña, que tiene transferidas las competencias penitenciarias, no existen actualmente 
este tipo de programas de intervención, aunque existen otros programas en materia de 
drogodependencias, así como vinculados con una mejora de la convivencia. 

CCAA Hombres Mujeres Total 

Andalucía 14601 1166 15767

Aragón 2113 126 2239

Asturias 1319 118 1437

Baleares 1660 130 1790

C.A. Ceuta 247 21 268

C.A. Melilla 306 17 323

Canarias 3391 317 3708

Cantabria 618 31 649

Castilla- La Mancha 1929 38 1967

Castilla y León 5028 386 5414

Cataluña 9378 663 10041

Extremadura 1197 66 1263

Galicia 3428 211 3639

La Rioja 351 18 369

Madrid 8103 1058 9161

Murcia 1543 113 1656

Navarra 288 29 317

Pais Vasco 1272 132 1404

Comunidad Valenciana 6600 585 7185

Totales 63372 5225 68597
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Gráfico 1. Distribución porcentual de la población penitenciaria en España (Diciembre, 
2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

 

Como se mencionaba anteriormente, la población femenina es minoritaria en prisión 

con un peso del 7,62%. Sin embargo, nos encontramos ante la tasa más alta de la 

Unión Europea, según se puede observar en el gráfico siguiente. Para la explicación 

de estas altas tasas, debemos hacer referencia al análisis de Almeda (2003, 2011) que 

apunta los siguientes factores: precario desarrollo del Estado del Bienestar en España, 

aumento de los delitos contra la salud pública (también apuntado por Igareda, 2007 y 

Naredo, 2004), ausencia de medidas alternativas a la pena privativa de libertad 

(también en Igareda, 2007), el endurecimiento de las sanciones penales, el reducido 

número de entidades y asociaciones de apoyo a mujeres presas y el incremento de las 

redes de control formal (también apuntado por Naredo, 2004). 
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Gráfico 2. Porcentaje de mujeres encarceladas por Comunidad Autónoma (Diciembre 
2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

Gráfico 3. Tasa de encarcelamiento femenino UE-27 (2010) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos del Consejo de Europa, SPACE I, 

1.03.2010 
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La evolución de la población femenina encarcelada en España ha experimentado en el 

periodo 1999-2009 una tendencia marcadamente ascendente con un incremento del 

62,81%. El año 2009 ha supuesto un punto de desaceleración que, según Yagüe 

(2012, 40-41), se relaciona con la reforma del Código Penal que entró en vigor en 

diciembre de 2010 con una reducción de las penas por delitos contra la salud pública, 

motivo fundamental del encarcelamiento femenino, y de la crisis económica en España 

que, en su opinión, como efecto secundario está provocando la salida de extranjeros 

condenados.  

Gráfico 4. Evolución de la población penitenciaria en España (1999-2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

Gráfico 5. Evolución de la población penitenciaria femenina en España (1999-2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 
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Respecto al perfil criminológico de las mujeres reclusas en España, como se puede 

observar en la tabla siguiente, la gran mayoría se encuentran cumpliendo condena en 

régimen ordinario (62,57%) mientras un 26,43% se encuentra en tercer grado. 

Tabla 2. Población reclusa penada por grado penitenciario según sexo (Diciembre, 
2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

Si se analiza la tipología delictiva de la población reclusa, se observa la elevada 

incidencia de los delitos contra la salud pública y contra el patrimonio y el orden 

socioeconómico, que aglutinan el 77,77% del total, porcentaje que en los hombres se 

reduce al 62,35%. En el caso de las mujeres, los delitos contra la salud pública 

representan casi la mitad de las condenas. (Puente, 2012) 

Gráfico 6. Tipología delictiva de la población reclusa penada. Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de Noviembre, del Código Penal (Diciembre, 2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

Respecto al perfil sociodemográfico de la población encarcelada, se puede destacar la 

presencia significativa de mujeres extranjeras, un 34,58%, lo que se encuentra en 

Grados Número Porcentaje Número Porcentaje Número Porcentaje

Primer grado 1.012 1,95% 88 2,13% 1.100 1,96%

Segundo grado 38.088 73,27% 2.583 62,57% 40.671 72,49%

Tercer grado 7.992 15,37% 1.091 26,43% 9.083 16,19%

Sin clasificar 4.889 9,41% 366 8,87% 5.255 9,37%

Totales 51.981 100% 4.128 100% 56.109 100%
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cifras muy superiores a su presencia en el conjunto de la población. El incremento 

progresivo que ha experimentado la población extranjera en el conjunto de población 

reclusa, y las particularidades de este colectivo, han sido estudiados en los últimos 

años por diversas autoras, entre otras: Martín, Miranda y Vega, (2003, 2005); Ribas et 

al. (2005); Igareda (2007:80-81); Martín y Miranda (2007), Almeda (2011) y García de 

Cortázar et al. (2012). 

Tabla 3.Población reclusa extranjera, según sexo (Diciembre, 2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

La población gitana también se encuentra sobrerrepresentada en el ámbito 

penitenciario. El estudio del Proyecto Barañí Mujeres gitanas y sistema penal (2001), 

cifraba en un 25% la proporción de presas de etnia gitana, muy por encima de su peso 

en el conjunto de la población (1,4%). (Equipo Barañí, 2001; 2005; 2007; Naredo, 

2004) 

Respecto a la drogodependencia, el peso de los problemas con las drogas en el 

conjunto de las mujeres presas es muy significativo (Almeda et al., 2012). Igareda 

(2007, 81-82) considera, a partir de los datos de estudios realizados en los últimos 

años, que el porcentaje de mujeres drogodependientes en prisión oscila entre un 50 y 

un 70%.  

3. Evolución del mapa penitenciario español en relación con las mujeres 

El escaso número de mujeres que comparativamente han permanecido encarceladas 

ha marcado claramente la evolución del mapa penitenciario español. Los cambios 

generados a partir de la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/79 de 

26 de septiembre, y el Reglamento Penitenciario que la desarrolla (1996), ponen de 

manifiesto la escasa atención que se otorga al grupo de mujeres presas, a las que solo 

se hace referencia en aspectos vinculados con la maternidad. Almeda (2002, 151) 

alude a la ―invisibilidad‖ de las mujeres en el sistema penitenciario, idea con la que 

coincide Yagüe (2012, 34) al afirmar la ausencia de una visión específica del universo 

femenino en esta ley.  

La evolución del mapa penitenciario español tiene uno de sus hitos fundamentales en 

la aprobación en 1991 del Plan de Amortización y Creación de Centros Penitenciarios 

que trataba de paliar los fuertes problemas de masificación que vivían entonces las 

cárceles españolas. Uno de sus elementos más significativas es que va a inaugurar 

también un nuevo modelo arquitectónico: el Centro-Tipo o Macrocárcel. Esta nueva 

Sexo Españoles Extranjeros Totales % Españoles % Extranjeros

Hombres 42.286 21.086 63.372 66,73% 33,27%

Porcentaje 92,52% 92,11% 92,38%

Mujeres 3.418 1.807 5.225 65,42% 34,58%

Porcentaje 7,48% 7,89% 7,62%

Totales 45.704 22.893 68.597 66,63% 33,37%
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estructura se configurará como una pequeña ciudad penitenciaria y autosuficiente con 

capacidad para alrededor de 1.000 personas en celdas individuales, lo que exigirá el 

traslado a zonas alejadas de las ciudades donde existen extensiones suficientes de 

terreno. La estructura básica del Centro-Tipo ha permanecido constante desde su 

creación, con muy ligeras modificaciones. Asimismo, este plan ha sufrido varias 

revisiones a lo largo de los años como resultado del incremento constante de la 

población penitenciaria. 

Paralelamente, durante la década de los ochenta-noventa se produce una masiva 

incorporación de mujeres a las prisiones, multiplicándose en el periodo 1985-2000 en 

un 800%, lo que genera una saturación completa de los establecimientos que las 

acogían. Tras múltiples denuncias de observadores externos, entre los que destaca la 

Oficina del Defensor del Pueblo, se inicia durante la década de los noventa la creación 

de un mayor número de plazas, la derivación de la población a los nuevos centros tipo, 

cierre de módulos inadecuados, creación de centros específicamente femeninos y 

modificaciones para lograr una mayor atención al fenómeno de la maternidad (Yagüe, 

2012, 38-39). 

Ahora bien, a pesar de los esfuerzos desarrollados en el último cuarto de siglo con el 

fin de modernizar y adecuar las estructuras penitenciarias en nuestro país, la realidad 

continúa siendo discriminatoria para las mujeres. La configuración del denominado 

Centro-Tipo como una estructura basada en la premisa del género neutro, en la que 

los módulos de mujeres se diseñan de manera similar al resto y, en principio, tanto 

reclusas como reclusos pueden acceder a las mismas oportunidades laborales, 

formativas y de ocio, esconde de nuevo un pretendido modelo ―universal‖ masculino 

diseñado en función de las características y necesidades de los hombres.  

Muchas investigaciones e informes elaborados en los últimos años (y anteriormente 

citados) han puesto de manifiesto las carencias que la configuración de los centros 

penitenciarios provocan en la estancia de las mujeres presas, como el mayor 

hacinamiento, menores posibilidades de acceso a actividades, imposibilidad de 

realizar una adecuada clasificación, excesivos mecanismos de control y seguridad y 

mayor dispersión. 

En síntesis, y siguiendo a Yagüe (2012, 42-43), ―en el panorama actual se observa 

una evidente desorganización de los espacios de reclusión femeninos ubicados en una 

diáspora de establecimientos: antiguas prisiones provinciales y modernos centros 

polivalentes, femeninos y mixtos, repartidos a lo largo de la geografía de la 

Administración General del Estado. Los cierres y reubicaciones se han realizado de 

forma precipitada y casual, fundamentalmente por razones de oportunidad, ya sea 
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políticas o por la eventual disposición de espacios disponibles. No ha habido un 

planteamiento surgido del estudio racional de las necesidades de este colectivo (…).” 

En la actualidad el mapa penitenciario español está compuesto de un total de 82 

Centros Penitenciarios (CCPP) de los que 70 pertenecen a la Administración General 

del Estado (AGE) y 12 a la Generalitat de Cataluña. Asimismo, existen 35 Centros de 

Inserción Social (CIS), destinados al cumplimiento de penas privativas de libertad en 

régimen abierto y, por último, 3 Unidades Externas de Madres (Madrid, Sevilla y Palma 

de Mallorca). 

Gráfico 7. Distribución de CCPP y CIS por CCAA (2013) 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

Si se analiza  la distribución del mapa penitenciario español actual por sexos, se 

observa la siguiente composición (Yagüe, 2012, 43-44): 

 Tres centros penitenciarios exclusivamente femeninos (Madrid I Mujeres, 

Alcalá de Guadaira en Sevilla y Brieva en Ávila). 

 Trece establecimientos penitenciarios exclusivamente masculinos. 

 Cuarenta y cuatro centros penitenciarios de Régimen ordinario mixtos, pues 

cuentan con algún departamento de mujeres (no obstante, únicamente cinco 
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cuentan con más de un departamento de mujeres -Puerto III, Albolote-

Granada, Valencia, Madrid VII y León). 

 En nueve provincias (Huesca, Zamora, Vizcaya, Burgos, Soria, Segovia, 

Toledo, Guadalajara y Ciudad Real) no existen plazas para mujeres en 

régimen ordinario. 

 Dos hospitales psiquiátricos penitenciarios, de los que tan solo el de Alicante 

permite mujeres.  

 De los CIS independientes existentes solo 13 permiten mujeres 

 Tres Unidades Externas de Madres (dependientes administrativamente de 

algún CIS)  

 
4. Algunos nuevos modalidades de programas en el sistema penitenciario: 

Módulos de Respeto (MdR) y Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE)  

Antes de pasar a describir los rasgos esenciales de los MdR y las UTE conviene 

indicar que los centros penitenciarios se articulan en un conjunto de módulos que 

permiten organizar la vida de la prisión y la distribución de las personas internas en 

función del grado penitenciario, el sexo y otras posibles variables. Con la 

particularidad de que existencia de un único módulo de mujeres en muchas prisiones 

no permite la clasificación de estas, tal y como establece la normativa vigente.  

4.1. Unidades Terapéuticas y Educativas (UTE) 

4.1.1. Origen 

Las UTE tienen su origen en el año 1992, en la antigua Prisión Provincial de Oviedo, 

donde se empieza a trabajar con un reducido grupo de internos jóvenes hombres con 

problemas de toxicomanía. Este proceso de intervención continúa en 1994 con la 

creación del llamado Espacio libre de drogas en el módulo 2 del Centro Penitenciario 

de Villabona. Después de varios procesos de ampliación de este modelo, en 1998 

pasa a denominarse Unidad Terapéutica y Educativa (UTE), se abre la posibilidad de 

incorporar mujeres (se crea una unidad mixta de convivencia) y queda constituida por 

dos módulos penitenciarios. Posteriormente, dos módulos más se van a  incorporar a 

este modelo, configurando la denominada UTE II (UTE Villabona, 2005, 7-8).  

Para la propia UTE de Villabona36, este programa representa “un modelo alternativo a 

la cárcel tradicional porque transforma la realidad penitenciaria al eliminar la subcultura 

carcelaria que hace de la prisión una escuela de delincuencia y la convierte  en un 

espacio educativo. Logro que se hace posible por el encuentro en una dinámica de 

cogestión o corresponsabilidad entre los dos colectivos que conforman el escenario 

                                                   
36

 http://www.utevillabona.es/ 

http://www.utevillabona.es/
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penitenciario: profesionales penitenciarios e internos, superando la desconfianza, el 

distanciamiento y el enfrentamiento que históricamente ha marcado sus relaciones.”  

4.1.2. Características generales 

En el año 2005, la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias publica un 

documento titulado Unidad Terapéutica y Educativa Centro Penitenciario Villabona. Un 

modelo de intervención penitenciaria donde se recogen los rasgos esenciales de este 

programa. Según el citado documento, la finalidad de este modelo es adecuar la 

institución al mandato constitucional y a las normas legales, para lo que se centra en:  

1. Superación de la subcultura carcelaria: promoviendo un espacio libre de 

drogas,  de violencia y sin grupos de presión. Se consagra de nuevo la idea de 

un modelo de cogestión o corresponsabilidad entre internos/as y profesionales.  

2. Integración de todas las personas internas tanto toxicómanas como no 

toxicómanas que lo soliciten. En principio está abierto a cualquier persona 

presa independientemente de sus características sociodemográficas o 

criminológicas, a excepción de los imputados o condenados por delitos de 

naturaleza sexual, en aquellos módulos con presencia de mujeres. 

3. El grupo terapéutico como eje central, la Escuela y las Actividades Formativo 

Ocupacionales como Instrumentos de Intervención y Desarrollo Terapéutico. 

4. La concienciación del interno, mediante la asunción de aquellos déficits y 

carencias que le han conducido a delinquir. 

5. Creación de un espacio de salud a través de un Taller de Educación para la 

salud. 

6. Aislamiento del resto de la población reclusa y apertura a la sociedad. 

7. Valoración del concepto de reinserción, entendido como un proceso de 

socialización iniciado en la cárcel y finalizado en la sociedad  

8. Prevención para evitar que se cumpla la idea de que la prisión es una escuela 

de delincuencia. 

9. Por último, posibilidad de que el tiempo de privación libertad se configure como 

un “tiempo terapéutico y educativo en todas sus dimensiones.” (UTE Villabona, 

2005, 8-9) 

A. Piezas clave: el equipo multidisciplinar y el grupo terapéutico 

El equipo multidisciplinar está formado por profesionales de Instituciones 

Penitenciarias de todas las áreas: psicología, educación, vigilancia, trabajo social, 

maestros/as, monitores/as, sanitarios/as, etc., que desarrollan actividades terapéuticas 

y educativas de tipo grupal e individual. Adquiere especial relevancia el área de 

funcionariado de vigilancia, que al representar la primera línea de intervención dentro 
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de la Institución Penitenciaria, permite el seguimiento del proceso terapéutico de los 

internos e internas durante las 24 horas del día. 

El grupo terapéutico, también denominado de autoayuda, se erige como el eje 

central del proyecto. Todas las personas internas están integradas en uno de estos 

grupos, con un máximo de 15, más dos miembros del grupo de apoyo (que 

describiremos a continuación) y bajo la dirección de un/a profesional. Se reúne con 

una periodicidad mínima semanal con el fin de ser un espacio de comunicación para 

expresar las carencias y déficits de socialización, a través de la revisión, reflexión y 

confrontación con el resto de miembros del grupo, el análisis y la honestidad, entre 

otros elementos. El primer paso en la integración de la persona interna es la lectura de 

una carta de presentación en la que se describen los aspectos más relevantes de la 

historia personal. El grupo puede establecer imposiciones y tareas encaminadas a 

evitar o reforzar determinadas actitudes y conductas. (UTE Villabona, 2005, 20-21) 

B. Organización de las personas internas 

La organización de los propios internos se completa con los siguientes grupos: 

a. Grupo de apoyo. Está compuesta por personas internas con un cierto nivel de 

concienciación e implicación en su proceso terapéutico. Entre sus principales 

funciones destacan: plantear cuestiones vinculadas con el funcionamiento diario; 

recibir a los nuevos ingresos, explicarles el funcionamiento de la UTE y el contrato 

terapéutico; hacer seguimiento de los internos e internas integrados en su grupo 

terapéutico, entre otras. Existen dos por cada grupo terapéutico y son elegidos por el 

equipo multidisciplinar. Desarrollan una reunión diaria con miembros del equipo para 

valorar las incidencias del día anterior y una vez por semana con el equipo 

multidisciplinar para la valoración de todas las personas internas. 

b. El grupo de representantes. Está constituido por un conjunto de internos e internas 

que destacan positivamente en su grupo, por lo que podrían progresar hasta 

convertirse en miembros del grupo de apoyo.  

Las comisiones de trabajo, estructuradas en función de los diferentes bloques de 

actividad que se desarrollan en la UTE, y la asamblea, que se reúne en momentos 

puntuales, completarían el abanico de grupos existentes. 

C. Otras instrumentos esenciales de la UTE: 

a. El Contrato terapéutico. Es el documento escrito que vincula a la persona interna 

con la UTE estableciendo los derechos y obligaciones respectivos. Entre estas últimas 

se especifican las siguientes: 

 Cumplimiento de las normas recogidas en la Legislación Penitenciaria. 

 Renuncia al consumo de drogas. 

 Asistencia obligatoria y preferente a las sesiones terapéuticas de grupo. 
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 Sometimiento periódico a análisis siempre que lo decida el grupo 

interdisciplinar. 

 Participación responsable en las actividades asignadas. 

 Cumplimiento de las pautas de tratamiento establecidas. 

 Sinceridad, responsabilidad y confidencialidad con los temas abordados 

 Renuncia a las comunicaciones familiares y con otras personas que se 

califiquen como negativas por el Equipo 

 Aceptación de las decisiones del equipo en cuanto a permisos, salidas, 

progresiones, entre otras. (UTE Villabona, 2005,19-20) 

b. La escuela, que es obligatoria para aquellos internos que carezcan de las 

enseñanzas básicas: iniciales y Secundaria (UTE Villabona, 2005, 22); las actividades 

formativo-ocupacionales; las actividades culturales, deportivas, de ocio y tiempo libre; 

la formación en el exterior; la asistencia sanitaria y psiquiátrica; las salidas 

terapéuticas y los campos de trabajo, así como los permisos de salida son las 

actividades que complementan las anteriormente mencionadas.  

c. Expulsiones: son determinadas por el equipo multidisciplinar, tanto a propuesta de 

algún miembro del propio equipo o del grupo de apoyo. Entre las posibles causas de 

expulsión se destacan: la utilización de violencia verbal o física, la introducción de 

drogas o material no autorizado y el incumplimiento de las normas establecidas. El 

tiempo mínimo de expulsión se cuantifica en un mes. (UTE Villabona, 2005, 11) 

d. Comunicaciones y visitas: se destaca su importancia en el proceso terapéutico, 

motivo que se alude para justificar su especial seguimiento. Se establece la ―no 

autorización de comunicaciones y visitas con aquellos familiares y amigos que resulten 

perjudiciales por su relación con el mundo marginal y delincuencial de tal forma que la 

no renuncia a ellas por escrito implicará la imposibilidad de permanecer en la UTE.”. 

(UTE Villabona, 2005, 11) 

e. Peculio: El equipo multidisciplinar determina la cantidad máxima que podrá cobrar la 

persona interna. Se estipula que el grupo de apoyo realizará un seguimiento 

―exhaustivo‖ de la administración económica de cada persona que puede ser objeto  de 

aumento o reducción de acuerdo a las circunstancias particulares, modificaciones que 

serán aprobadas por el equipo multidisciplinar. (UTE Villabona, 2005, 11) 

4.1.3. Grado de implantación 

Este modelo se ha implantado hasta la actualidad en otros 15 centros penitenciarios37. 

Alicante II Villena, Almería, Castellón II Albocasser, Huelva, Jaén, Las Palmas de Gran 

                                                   
37

 La cifra de 16 se recoge en la web de Instituciones Penitenciarias, aunque en la última 
reunión de la Comisión Mixta Congreso-Senado para el estudio de los problemas de las drogas 
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Canaria, Madrid VI Aranjuez, Madrid VII Estremera, Málaga, Murcia II, Murcia CIS, 

Puerto III, Sevilla, Sevilla II Morón de la Frontera, Teixeiro  y Tenerife. No obstante, el 

paradigma de este sistema lo sigue constituyendo la UTE del centro penitenciario de 

Villabona (Asturias), con 5 módulos terapéuticos en funcionamiento que acogen a 480 

internos en programa. 

En principio, la participación en estos módulos está permitida a las mujeres, de hecho 

en algunos casos existen módulos mixtos como en Villabona (con alrededor de 20 

mujeres en 2009, según indica Malventi, 2009) y, en otros casos, después de un 

periodo en el que no era posible la participación de mujeres, se ha abierto a estas, 

como en el caso de Teixeiro, aunque hasta el momento no hay ninguna en estas 

unidades. No se dispone de información actualizada sobre el número de mujeres que 

se encuentran en estas unidades y qué módulos son mixtos. En el último apartado se 

complementarán algunas ideas sobre este aspecto, a partir de ciertas investigaciones 

que ya se han realizado en los últimos años. 

4.2. Los Módulos de Respeto (MdR)  

4.2.1. Origen 

Nueve años después de la aparición del modelo anterior, irrumpe en nuestro país una 

segunda variación de estructura penitenciaria tradicional: los MdR, inaugurados en 

2001 en la cárcel de Mansilla de las Mulas  (León). Inicialmente estaban concebidos 

como un módulo intermedio y previo al ingreso de la persona interna en una 

Comunidad Terapéutica y como un paso anterior y preparatorio para los que estaban 

en lista de espera. Pero, ¿qué son los MdR? Según el Manual sobre Módulos de 

Respeto de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2011), un módulo de 

respeto es una unidad de separación interior de un centro penitenciario en donde la 

inclusión de la persona interna es voluntaria y lleva implícita la aceptación de las 

normas del módulo, que regulan las siguientes áreas: personal, de cuidado del entorno 

(tareas del módulo), de relaciones interpersonales y de actividades (Cendón et al., 

2011, 14) 

4.2.2. Características generales 

En primer lugar, respecto a los objetivos generales que se plantea este tipo de 

programa se destacan: 

 La creación de un clima social normalizado que sirva de marco a los 

programas de tratamiento. 

 La ruptura de la dinámica carcelaria a través de la modificación de las 

relaciones de grupo. 

                                                                                                                                                     
de marzo de 2013, al referirse a este modelo se eleva el número a 18, aunque no se 
especifican los centros penitenciarios. 
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 El desarrollo de programas de tratamiento en hábitos, valores y actitudes. 

(Cendón et al., 2011,34-35) 

A parte de estos objetivos generales, también se identifican un conjunto de objetivos 

específicos, estructurados según las áreas anteriormente mencionadas, entre los que 

se pueden destacar:  

 El desarrollo y mantenimiento de hábitos de higiene personal. 

 El fomento del cuidado y organización del espacio personal. 

 La implicación en el cuidado del entorno. 

 La asunción de responsabilidades y el desarrollo de hábitos de participación y 

diálogo. 

 La erradicación de la violencia y agresividad y la resolución de problemas y 

conflictos por vías socialmente aceptables. (Cendón et al., 2011,35) 

Para finalizar, el programa de MdR recoge un conjunto de objetivos operativos 

vinculados con la realización concreta de actividades específicas y que se detallan en 

los anexos del citado manual. A modo de ejemplo, respecto al momento del recuento 

se especifica que: 

 El interno debe estar levantado realizando tareas de limpieza y colocación de 

la celda. 

 Al pasar el recuento se debe saludar educadamente y recibir el saludo 

educado del interno. 

 Estar acostado o en actitud no adecuada debe ser calificado con un negativo. 

Respecto a las celdas se establece que: 

 La celda se barre y se friega todos los días tantas veces como sea necesario, 

debe estar siempre en perfecto estado de orden y limpieza. 

 La cama debe estar bien hecha, con la colcha reglamentaria colocada. 

 La ventana debe estar abierta al menos durante la primera actividad para que 

se ventile la celda. 

 La ropa se colocará en las estanterías ordenadamente. 

 Solo se pueden tener dos pares de calzado por persona. 

 El inodoro, el lavabo y la ducha deben estar limpios y brillantes. 

Los elementos clave que caracterizan este tipo de módulos son los siguientes: 

A. El sistema de grupos 

La idea que subyace en la configuración de este modelo de grupos es que el contacto 

constante con diversos colectivos con normas y costumbres respetadas y conocidas 

por sus miembros y cuyo incumplimiento es sancionado por el refuerzo-castigo social 
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constituye una características esencial de una situación social normalizada. (Cendón 

et al., 2011, p.39) 

El MdR busca, en última instancia, “crear un sistema artificial en el que se utilicen los 

mismos elementos que están manteniendo las pautas de conducta en esos colectivos: 

la presión social, el reconocimiento de la capacidad del otro para organizar y dirigir en 

función de la situación, las estructuras naturales que se forman en los grupos al 

margen de las formales y la convicción de que las cosas funcionan mejor para todos 

bajo esos presupuestos” (Cendón et al., 2011, 42). 

El sistema de grupos se concreta en lo que se denomina ―grupos de tarea‖, que 

sustituyen a los tradicionales ―destinos‖. Cada grupo tiene la responsabilidad semanal 

sobre el funcionamiento y mantenimiento de una zona del módulo. La capacidad de 

seleccionar las tareas se relaciona con las valoraciones individuales obtenidas por los 

miembros del grupo, lo que se convierte, por tanto, en un factor de presión social entre 

sus miembros. Asimismo, los/as integrantes de los diferentes grupos tienen la 

obligación de exigir que se cumplan las normas de utilización de las diversas zonas al 

resto de las personas en el módulo. (Cendón et al., 2011, 44-45) 

Cada grupo de tareas tiene una persona responsable encargada de organizar las 

tareas, repartir trabajos y solucionar los problemas que puedan surgir. De acuerdo con 

lo recogido en el manual de los MdR, sus indicaciones no pueden ser discutidas 

(Cendón et al., 2011, 46). Los posibles desacuerdos se resuelven posteriormente con 

el funcionario/a del módulo o el/la educador/a.  

B. Otros órganos de participación: 

 Asamblea general (o reunión diaria). En ella el/la educador/a obtiene una 

visión de la situación del módulo, transmite informaciones (Cendón et al.,  

2011, 55), puede recordar normas e incidir en determinados aspectos que se 

consideran flojos y también permite alcanzar acuerdos sobre decisiones que 

afecten a la vida del módulo. (Cendón et al., 2011, 57). 

 Asamblea de responsables (o reunión semanal). Es una reunión abierta a la 

que no solo están convocados los responsables, sino también los encargados 

de las áreas de actividad y se promueve la participación del resto de internos. 

A esta no asiste ningún profesional. Se levanta acta de los acuerdos que se 

leen en la siguiente reunión diaria. (Cendón et al., 2011, 64) 

 Comisión de convivencia (Cendón et al., 2011, 54). Es un segundo nivel de 

intervención para la resolución de conflictos, tras el propio debate entre los 

internos y con el responsable del grupo. Está normalmente constituida por 

tres o cuatro internos elegidos en la reunión semanal de los responsables. 

Entre sus funciones principales se encuentra la de ―avisar, reprender o 
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intervenir con determinados sujetos cuya inadaptación al módulo está 

perjudicando la convivencia normalizada”. (Cendón et al., 2011, 59)  

Otras comisiones son las de acogida, deportes, cultura y ayuda legal. 

C. La evaluación 

La evaluación se configura como uno de los elementos característicos de los módulos 

de respeto. Los resultados de la misma van a determinar las tareas a realizar, lo que 

sirve para provocar y justificar la presión de los miembros entre sí para evitar las 

puntuaciones negativas. Asimismo, con la evaluación se obtiene información para la 

toma de decisiones sobre las personas internas y la elaboración de informes para 

otras instancias, entre otras funcionalidades. (Cendón et al., 2011, 69). El elemento 

central del proceso de evaluación es el negativo, o ―la evitación del mismo‖ mediante 

la adecuación a las normas y planificación del módulo. 

Existen varias modalidades de evaluación, en primer lugar, la evaluación diaria 

constituida por la asignación de positivos y negativos. Un positivo constituye la 

valoración de toda la actividad del interno durante la jornada, no de una actividad 

puntual, frente al negativo, que puede recibirse en un número ilimitado de ocasiones. 

Teóricamente, según lo indicado en el manual, el negativo constituye un elemento casi 

inocuo, no teniendo trascendencia en relación con permisos o clasificaciones (Cendón 

et al., 2011, 74). 

La segunda modalidad de evaluación es la evaluación semanal en la que se valora la 

evolución de la persona en su programa de tratamiento individualizado. El cómputo se 

realiza de la forma siguiente: 

- Favorable (internos/as con ningún negativo o con un negativo y un positivo) 

- Normal (un negativo, dos negativos y uno o más positivos) 

- Desfavorable (dos o más negativos o bien por las siguientes circunstancias: 

criterio del equipo, conductas especialmente graves, etc.) Teóricamente una 

calificación de desfavorable en tres semanas durante un trimestre conlleva la 

expulsión automática del módulo.(Cendón et al., 2011,76-77) 

D. El contrato terapéutico 

Al igual que observábamos en el caso de las UTE, la entrada en un MdR exige la firma 

de un contrato terapéutico entre la persona interna y la institución en el que 

encontramos compromisos como la posibilidad de realizar controles y cacheos, 

analíticas de control de drogas, etc. También se contempla la expulsión del módulo, 

que puede ser temporal o definitiva, en el caso de negarse a la realización de estos 

controles, así como en el caso de no realizar las tareas o desarrollar conductas 

inadaptadas.  

E. Actividades 
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Las actividades, en el marco de los MdR, se conciben no solo en relación con los 

beneficios que puedan tener respecto a la estancia en prisión, sino también respecto a 

los objetivos para la futura libertad, de tal forma que se configuran como instrumentos 

fundamentales de los programas individuales de tratamiento. Tienen un carácter 

obligatorio de tal forma que los internos deben realizar actividades durante un horario 

planificado con el fin de “potenciar la creación de hábitos laborales en el individuo” 

(Cendón et al., 2011, 100) que resulten de utilidad en el momento de la libertad.  

La popularidad de este sistema se ha incrementado de tal forma que se ha llegado a la 

aprobación de la Circular 18/2011 que plantea como objetivo el “diseño de un sistema 

general de intervención que pueda abarcar al conjunto de la población penitenciaria 

teniendo siempre presente como referente los pilares básicos del modelo de módulos 

de respeto” (2,2011). Esto es, se establece un sistema gradual de módulos en tres 

niveles en el que el máximo sería el constituido por los MdR propiamente dichos, 

mientras los restantes aplicarían progresivamente algunas de las características de 

estos módulos.  

Sin embargo, a pesar de las ventajas que a priori tiene la existencia de los módulos 

intermedios, se considera que en muchas ocasiones, estos módulos no están 

cumpliendo con los objetivos para los que inicialmente se plantearon, esto es, más que 

configurarse como un módulo de paso hacia el módulo de mayor exigencia, muchos 

de los internos presentes en estos módulos no desean progresar sino quedarse en 

este sistema intermedio. La explicación viene determinada porque, en función de las 

características y exigencias, en estos módulos se experimentan ya muchas de las 

ventajas de los MdR, pero sin estar sometidos a los altos requerimientos actitudinales 

y comportamentales de estos. (Cendón et al., 2011, 143) 

4.2.3. Implantación 

Desde su inauguración en 2001, los MdR se han desarrollado muy ampliamente en 

todo el territorio del Estado y también se ha aplicado de una manera amplia a las 

mujeres presas. Atendiendo, entre otros elementos, al perfil sociológico y criminológico 

de las mujeres en centros penitenciarios, en el que destaca su limitada peligrosidad, 

se ha tratado de potenciar de una forma clara este tipo de estructura por parte de las 

autoridades penitenciarias y la vocación es su extensión a la totalidad de los centros 

penitenciaros con departamentos de mujeres. Según los datos recogidos en la tabla 

siguiente, correspondientes al mes de marzo de 2012, 2.282 mujeres se encontraban 

internadas en los 48 MdR existentes (3 de ellos mixtos), lo que representa el 42,32% 

del total de mujeres encarceladas, porcentaje que se sitúa más del doble por encima 

del de la población masculina. Asimismo, como se puede observar en el desglose por 

centro penitenciario, muy pocos no cuentan con MdR de mujeres, si tenemos en 
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cuenta que en catorce centros no existe presencia femenina: Puerto I, Sevilla II, Sevilla 

Psiquiátrico, Daroca, Teruel, Segovia, Soria, Alcázar de San Juan, Ocaña I, Lugo-

Monterroso, Madrid II, Madrid III, Madrid IV y Castellón II. 

La valoración positiva de este programa en el caso de las mujeres, llevó a su impulso 

en el marco del Programa de Acciones para la igualdad en el ámbito penitenciario, 

según se recoge en el balance del mismo ofrecido por Concepción Yagüe, 

Subdirectora general de tratamiento y gestión de instituciones penitenciarias entre 

2008 y 2011. En el marco de la línea de Diseño y desarrollo de programas específicos 

para la población femenina, se recoge la priorización y generalización de los MdR. Se 

ha procurado que estos módulos se trasladen con el mismo nivel de calidad a los 

centros y departamentos de mujeres, ya que ante la existencia de un solo módulo en 

muchos centros, su implantación había sido limitada. Sin embargo, se considera que el 

perfil de la gran mayoría de las mujeres las hace susceptibles de participar en esta 

iniciativa por lo que se lleva a cabo esta expansión. (Yagüe, 2012, 52) 
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Tabla 4. Distribución de MdR e implantación (Marzo, 2012) 

 
FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

 

CENTRO 

PENITENCIARIO LOCALIZACIÓN

MdR 

Hombres

MdR 

Mujeres

MdR 

Mixto Hombres Mujeres Total

Albolote Albolote (Granada) 3 1 329 66 395

Alcalá de Guadaira Alcalá de Guadaira (Sevilla) 4 150 150

Algeciras Algeciras (Cádiz) 5 1 1 645 104 749

Almería Almería (Almería) 1 1 71 54 125

Cádiz (Puerto II) Puerto de Santamaria (Cádiz) 2 158 158

Córdoba Córdoba (Andalucía) 5 1 551 87 638

Huelva Huelva (Huelva) 5 1 464 57 521

Jaén Jaén (Jaén) 3 1 214 43 257

Málaga Alhaurín de la Torre (Málaga) 1 1 113 96 209

Puerto III Puerto de Santamaria (Cádiz) 3 1 296 73 369

Puerto I Puerto de Santa María (Cádiz) 0

Sevilla Sevilla (Sevilla) 2 154 154

Sevilla II Morón de la Frontera (Sevilla) 3 270 270

Sevilla - Psiquiátrico Sevilla (Sevilla) 0

ANDALUCÍA

Daroca Daroca (Zaragoza) 2 253 253

Teruel Teruel (Teruel) 1 22 22

Zaragoza Zuera (Zaragoza) 2 1 203 93 296

ARAGÓN

Villabona Villabona-Llanera (Asturias) 1 76 76

ASTURIAS

Ibiza Ibiza (Baleares) 2 1 56 8 64

Mallorca Palma de Mallorca (Baleares) 3 191 191

Menorca Maó (Menorca) (Baleares) 2 57 57

BALEARES

Ceuta Ceuta (Ceuta) 1 1 20 24 44

C.A.Ceuta

Melilla Melilla (Melilla) 1 1 62 14 76

C.A.Melilla

Arrecife de Lanzarote Tahiche-Teguise (Las Palmas) 2 1 120 16 136

Las Palmas Tafira Alta (Las Palmas) 2 240 240

Las Palmas II San Bartolomé de Tirajana 1 1 119 121 240

Santa Cruz de la Palma Santa Cruz de la Palma 1 1 67 2 69

Tenerife El Rosario- La Esperanza 2 1 187 109 296

CANARIAS

El Dueso Santoña (Cantabria) 2 1 88 9 97

CANTABRIA

Ávila Brieva (Ávila) 1 68 68

Burgos Burgos (Burgos) 3 109 109

La Moraleda-Palencia Dueñas (Palencia) 5 537 537

León Mansilla de las Mulas (León) 8 2 663 51 714

Segovia Segovia (Segovia) 1 100 100

Soria Soria (Soria) 1 30 30

Topas Topas (Salamanca) 5 1 440 70 510

Valladolid Villanubla (Valladolid) 1 1 130 35 165

CASTILLA Y LEÓN
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Tabla 5. Distribución de MdR e implantación (Marzo, 2012) (cont.) 

 

FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la SGIIPP, Ministerio del Interior. 

5. Reflexiones finales 

Las UTE y los MdR son dos programas penitenciarios específicos del sistema 

penitenciario español38. Aunque su origen es anterior, es durante las dos legislaturas 

                                                   
38

 Se han identificado algunos ejemplos de desarrollo de estructuras específicas para la 
reclusión femenina en otros países. En Canadá, por ejemplo, en 1990, el gobierno canadiense 
publicó un informe denominado Creating Choices, que incluía una nueva filosofía y un conjunto 
de principios para  la construcción y puesta en funcionamiento de cinco nuevas prisiones 
orientadas a las mujeres. Se pretendía desarrollar un nuevo tipo de régimen penitenciario para 
mujeres que incorporase principios feministas y que reconociese la necesidad de responder a 
las experiencias de las mujeres aborígenes.  (Hannah-Moffat, Kelly y Shaw, Margaret, 2000,11) 
y Australia, Pat Carlen, (2008,2) hace referencia a una investigación realizada en 2005 en un 

CENTRO 

PENITENCIARIO LOCALIZACIÓN

MdR 

Hombres

MdR 

Mujeres

MdR 

Mixto Hombres Mujeres Total

Albolote Albolote (Granada) 3 1 329 66 395

Albacete Albacete (Albacete) 2 1 83 20 103

Alcázar de San Juan Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 2 157 157

Cuenca Cuenca (Cuenca) 1 1 30 6 36

Herrera de la Mancha Manzanares (Ciudad Real) 1 91 91

Ocaña I Ocaña (Toledo) 2 49 49

Ocaña II Ocaña (Toledo) 1 56 56

CASTILLA - LA MANCHA

CATALUÑA

Badajoz Badajoz (Badajoz) 2 1 209 25 234

Cáceres Cáceres (Caceres) 2 1 190 20 210

EXTREMADURA

A Lama (Pontevedra) A Lama (Pontevedra) 5 1 460 62 522

Lugo-Bonxe Otero de Rey (Lugo) 1 1 77 15 92

Lugo-Monterroso Monterroso (Lugo) 2 41 41

Ourense Pereiro de Aguiar (Ourense) 3 1 119 21 140

Teixeiro (A Coruña) Teixeiro-Curtis (A Coruña) 5 1 382 79 461

GALICIA

Logroño Logroño (La Rioja) 3 1 109 15 124

LA RIOJA

Madrid I Alcalá de Henares (Madrid) 2 198 198

Madrid II Alcalá De Henares (Madrid) 3 229 229

Madrid III Valdemoro (Madrid) 3 340 340

Madrid IV Navalcarnero (Madrid) 2 250 250

Madrid V Soto del Real (Madrid) 3 1 322 84 406

Madrid VI Aranjuez (Madrid) 6 1 761 36 797

Madrid VII Estremera (Madrid) 3 1 247 78 325

MADRID

Murcia El Palmar (Murcia) 2 118 118

MURCIA

Pamplona Pamplona (Navarra) 1 13 13

NAVARRA

Bilbao Basauri (Bizkaia (Vizcaya) 2 31 31

Nanclares de la Oca Nanclares de la Oca (Álava) 2 1 184 26 210

San Sebastián San Sebastián (Gipuzkoa) 1 1 18 13 31

PAIS VASCO

Alicante II Villena (Alicante) 5 516 516

Alicante - Cumplimiento Alicante (Alicante) 2 1 192 60 252

Alicante - Psiquiátrico Alicante (Alicante) 1 1 115 41 156

Castellón Castellón de la Plana (Castellón) 2 1 187 44 231

Castellón II Albocasser (Castellón) 5 457 457

Valencia * Picassent (Valencia) 3 410 410

COMUNIDAD VALENCIANA

TOTAL MdR 158 45 3 13389 2282 15671

Total población encarcelada 65.289 5.392 70.681

Porcentaje. 20,51% 42,32% 22,17%

*En proceso de implantación de un MdR de Mujeres
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socialistas 2004-2008 y 2008-2011, cuando experimentaron su mayor impulso, 

principalmente por parte de la titular de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias durante ese periodo, Mercedes Gallizo. Su valoración de los programas 

fue muy positiva y así lo trasladó en las publicaciones que describen los módulos y 

que hemos analizado en las páginas precedentes.  

A pesar de los aspectos positivos que se aducen desde diferentes instancias en 

relación con sus efectos para la mejora de la situación de las personas presas, todavía 

no se han publicado estudios rigurosos que hayan permitido comprobar la veracidad 

de esta afirmación39. Asimismo, y respecto a la situación de las mujeres, inicialmente 

estas estructuras se diseñaron para un perfil universal de preso, de tal forma que se 

desconoce hasta el momento si el diseño y organización se han adaptado a las 

necesidades específicas y a las particularidades de las mujeres privadas de libertad.  

Por otro lado, no se puede olvidar el actual contexto de crisis económica y de cambio 

del partido del gobierno en España en noviembre de 2011, que se ha venido 

traduciendo en un conjunto de recortes presupuestarios que están afectando a todos 

los departamentos ministeriales, así como un cambio de rumbo en muchas de las 

líneas de actuación vigentes en los últimos años40. 

Hasta el momento son escasos los estudios empíricos sobre estas nuevas 

modalidades penitenciarias. Se ha identificado la investigación de Darío Malventi 

titulada Curar y Reinsertar que se basa en una inmersión antropológica de varios años 

en la UTE de Villabona, junto con Álvaro Garreaud, y el estudio titulado Mujeres en 

prisión. Voces desde dentro del Centro Penitenciario de Pamplona realizado por 

Guadalupe Serrano y Paz Francés en 2011, coincidiendo con el periodo de 

transformación del único módulo de mujeres existente en un MdR.  

Respecto al estudio sobre la UTE, conviene comentar que no aborda de manera 

específica la realidad de las mujeres, de hecho la visión de estas no se recoge de 

forma específica, lo que queda explicitado por el autor. Ahora bien, nos ofrece algunas 

ideas para la reflexión que deberían ser objeto de un mayor análisis y trabajo empírico 

                                                                                                                                                     
nuevo tipo de institución penitenciaria australiana en la que se llevaban a cabo programas de 
reinserción para mujeres delincuentes. 
Hay que recordar que, en el caso de España, los MdR y las UTE son estructuras que no han 
sido diseñadas específicamente para mujeres, sino para un preso varón. No sabemos, por 
tanto, si se han adaptado a sus necesidades específicas. 
En el caso de la UTE de Villabona, según informaciones del pasado mes de abril de la propia 
página de la Unidad, el gobierno irlandés parece haber mostrado interés por la exportación del 
modelo a ese país. http://www.utevillabona.es/node/447 
39

 En el caso de la UTE de Villabona, en diversos foros se habla de la reducción de la 
reincidencia de las personas que pasan por esta unidad. Hasta el momento, no se ha podido 
acceder al estudio realizado para sustentar esta afirmación. 
40

 El Observatorio del Programa de Acciones para la Igualdad entre mujeres y hombres en el 
ámbito penitenciario, creado en 2009, se encuentra actualmente disuelto. 

http://www.utevillabona.es/node/447
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directo. Malventi considera que la existencia de un módulo mixto responde a una 

necesidad de propaganda de la UTE, más que a una estrategia de trabajo específica. 

Afirma que “el número exiguo y las actividades y fórmulas cotidianas de control y 

disciplinas impuestas por el Equipo a las mujeres presas no permiten de un espacio y 

un tiempo mixto” (Malventi, 2009, 59). Recalca la doble estigmatización de las mujeres 

en este espacio y la falta de adecuación de las actividades a sus deseos a la vez que 

explica que, según el reglamento interno, las mujeres solo pueden hablar con hombres 

de su propio grupo y son consideradas por los coordinadores de la UTE como más 

conflictivas que la población masculina. (Malventi, 2009,60). 

Por su parte, Francés y Serrano (2011) en su estudio en la cárcel de Pamplona 

incluyen las transcripciones directas de entrevistas con mujeres presas en las que 

expresan sus vivencias en el MdR. En opinión de las investigadoras, ―la vida dentro de 

prisión antes y después del módulo de respeto ha sido ostensiblemente diferente. La 

implantación del mismo no solo ha supuesto una nueva reorganización y el tener que 

adaptarse a nuevas normas y discrecionalidades, sino que además supuso el germen 

para un buen número de conflictos entre las internas (…) (Francés y Serrano, 2011, 

145). 

Plantean, asimismo, la necesidad de ―ir viendo, progresivamente, hacia dónde nos 

llevan esas nuevas formas de ejecución de castigo, cuáles son sus peligros, los cuales 

no se antojan sean pocos ni de pequeña envergadura‖ (refiriéndose también al modelo 

UTE) (Francés y Serrano, 2011, 57). Se hacen eco de la denuncia hecha pública por la 

Asociación Salhaketa en febrero de 2010 en la que se ponía de manifiesto, entre otros 

aspectos, que la imposibilidad de dividir el espacio del módulo obligaba a que todas 

las mujeres estuvieran sometidas al régimen del MdR, ya que en caso de no querer 

participar serían trasladadas a otro centro penitenciario o serían expulsadas con 

posterioridad del módulo. Con ello se quiebra por tanto el carácter de voluntariedad 

que se recoge en la definición de este módulo. Más allá de ofrecer conclusiones claras 

sobre este programa, la investigación plantea un conjunto de interrogantes respecto al 

funcionamiento del mismo en este centro penitenciario concreto y las consecuencias 

para las mujeres allí encarceladas.  

Estas primeras apreciaciones de los estudios realizados hasta el momento deben 

acompañarse de un estudio teórico y empírico más profundo que permitan extraer 

conclusiones sobre las consecuencias que estos nuevos programas tienen para las 

mujeres encarceladas.  

En primer lugar, será necesario profundizar en los conceptos de cogestión, 

corresponsabilidad, participación, implicación y sus efectos para las personas en un 

espacio, como la prisión, que a priori dista de poder caracterizarse de libre y 
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autónomo. De hecho, el discurso recogido en los manuales de funcionamiento resulta 

en ocasiones ambivalente respecto a estos conceptos. Sería necesario un análisis 

más directo de esas ideas en la práctica. 

En segundo lugar, sería adecuada una indagación más amplia en el funcionamiento de 

los diferentes órganos y figuras que se especifican: apoyos, responsables, etc. ya que 

generan diferentes niveles de poder y responsabilidad, así como en la materialización 

de los procesos de control y presión intra y extragrupal.  

En tercer lugar, sería de interés abordar el efecto que muchas de las normas pueden 

tener en la limitada autonomía y derechos de las personas reclusas en lo que tiene 

que ver con su comportamiento cotidiano, su autonomía personal, sus relaciones 

familiares y con el entorno, etc.  

En cuarto lugar, cuáles están siendo las condiciones reales de implantación y de 

aplicación del principio de voluntariedad de participación. 

En quinto lugar, habría que explorar si, en términos de actividades y oportunidades 

para la reinserción, se está mejorando la situación de las mujeres o se siguen 

profundizando los factores de discriminación que vienen acompañando la realidad de 

las mujeres presas hasta el momento. Sobre todo será necesario identificar las 

diferencias que existen en el acceso a cada uno de estos programas y la realidad que 

se vive en los módulos mixtos que encontramos en ambos casos.  

En definitiva, sería necesaria hacer un abordaje global que permitiera conocer si se 

han dado avances significativos en materia de igualdad entre mujeres y hombres en 

este tipo de programas, si este tipo de iniciativas suponen una mejora real de la 

calidad de vida de las mujeres presas o bien si, enmascarada en este ―supuesta‖ 

mejora de la calidad de vida, se esconde una mayor incidencia de control y una 

profundización en valores y premisas características de un sistema patriarcal y de las 

nuevas pautas de control de las nuevas sociedades contemporáneas. 

6. Bibliografía 

Almeda, Elisabet (2002) Corregir y castigar: el ayer y hoy de las cárceles de mujeres, 
Barcelona, Edicions Bellaterra.  

Almeda, Elisabet (2003) Mujeres encarceladas, Barcelona, Ariel. 

Almeda, Elisabet y Bodelón, Encarna (2007) Mujeres y castigo: Un enfoque socio-
jurídico y de género, Madrid, Dykinson. 

Almeda, Elisabet (2007) ―Ejecución penal y mujer en España. Olvido, castigo y 

domesticidad‖ en Almeda, E. y Bodelón E. Mujeres y castigo: Un enfoque socio-
jurídico y de género. Madrid: Dykinson, pp. 27-65. 

Almeda, Elisabet (2011). ―Privación de libertad y mujeres extranjeras. Viejos prejuicios 
y nuevas desigualdades‖ en Añaños, F. (coord.) Las mujeres en las prisiones. La 

Educación Social en contextos de riesgo y conflicto, Barcelona, Editorial Gedisa, pp. 
201-234. 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2383 

Almeda, E. et al., (2012). Mujeres, cárceles y drogas: datos y reflexiones. Oñati Socio-

legal Series [online], 2 (6), 122-145. Disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=2115434 

Ballesteros, Ana (2010) Cárceles y mujeres. Centros penitenciarios en España: 

desigualdad y reproducción de roles de género. Trabajo final de Máster para la 
obtención del Máster en Igualdad y género en el ámbito público y privado. 
Universidad Jaume I de Castellón. 

Carlen, Pat (2008) ―Imaginary penalities and risk-crazed governance‖ en Carlen, Pat 
(ed.) Imaginary penalities. Devon, Willan Publishing, pp. 1-25  

Cendón, José Manuel et al. (2011) Módulos de respeto. Manual de aplicación. 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, Madrid, Ministerio del Interior. 

Defensor del pueblo andaluz (2006) Mujeres privadas de libertad en centros 

penitenciarios de Andalucía. Sevilla: Defensor del Pueblo Andaluz. Disponible en 
línea Http://www.defensor-

and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_espe
ciales/informe_0002/informe_0002.html  

Dirección General De Instituciones Penitenciarias. (2007) Módulo De Respeto. 
Módulos penitenciarios para la mejora de la convivencia, Madrid, Ministerio del 
Interior. 

Equipo Barañí (2001) Mujeres gitanas y sistema penal, Madrid, Metyel. 
http://web.jet.es/gea21/index.htm 

Equipo Barañí (2005) ―Mujeres gitanas y sistema penal‖ en VVAA, Las cárceles de la 

democracia. Del déficit de ciudadanía a la producción de control, Madrid, Ediciones 
Bajo Cero,  pp. 165-179 

Equipo Barañí (2007) ―Apuntes sobre la situación de la comunidad gitana en la 
sociedad española. Mitos y realidades que influyen en la criminación de las mujeres 

gitanas‖ en Almeda, E. y Bodelón, E. (eds.) Mujeres y castigo: un enfoque socio-
jurídico y de género, Madrid, Dykinson Sl. Pp. 163-184 

Francés, Paz y Serrano, Guadalupe (2011) Mujeres en prisión. Voces desde dentro del 
centro penitenciario de pamplona, Pamplona, Salhaketa. 

García de Cortázar et al. (2012) Estudio sobre discriminación en el ámbito 

penitenciario: extranjeras en las prisiones españolas, Madrid, Instituto de la Mujer. 
Disponible en línea 
http://www.inmujer.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2012/docs/Estudios_di
scriminacion_penitenciario_.pdf 

Hannah-Moffat, Kelly y Shaw, Margaret (2000) An ideal prison? Critical essays on 
women‘s imprisonment in Canada, Halifax, Fernwood Publishing. 

Hannah-Moffat, Kelly (2000) ―Re-forming the prison-Rethinking our ideals‖ en Hannah-
Moffat, K. y Shaw, M., An ideal prison? Critical essays on women‘s imprisonment in 
Canada. Halifax: Fernwood Publishing. pp. 30-40 

Igareda, Noelia. ―Mujeres en prisión‖ (2007) en Cerezo, A.I. y García, E. (coords.) 

(2007). La prisión en España. Una perspectiva criminológica, Granada, Editorial 
Comares, pp. 75-100. 

Juliano, Dolores (2011) Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino, 
Donostia-San Sebastián, Gakoa. 

Malventi, Dario (2009) Curar y reinsertar. Líneas de fuga de la máquina penal 
contemporánea. Tesis doctoral. Disponible en 
http://boletintokata.files.wordpress.com/2011/08/curaryreinsertar.pdf  

http://ssrn.com/abstract=2115434
http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_especiales/informe_0002/informe_0002.html
http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_especiales/informe_0002/informe_0002.html
http://www.defensor-and.es/informes_y_publicaciones/informes_estudios_y_resoluciones/informes_especiales/informe_0002/informe_0002.html
http://web.jet.es/gea21/index.htm
http://www.inmujer.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2012/docs/Estudios_discriminacion_penitenciario_.pdf
http://www.inmujer.es/areasTematicas/estudios/estudioslinea2012/docs/Estudios_discriminacion_penitenciario_.pdf
http://boletintokata.files.wordpress.com/2011/08/curaryreinsertar.pdf


Grup de treball: GÈNERES 

 

2384 

Manzanos, César y Balmaseda, Juana (2003) Situación de las mujeres en las cárceles 
del País Vasco, Donostia-San Sebastián, Gobierno Vasco. 

Mapelli, Borja (dir.) (2012) Mujeres en las cárceles de Andalucía, Madrid, Dykinson. 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. España. Programa de acciones 
para la Igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario. Abril de 2009. 
Disponible en línea http://www.interior.gob.es/file/53/53002/53002.pdf   

Miranda, María Jesús et al. (2003) Mujeres inmigrantes en prisión. Articulación de las 

políticas penales y de extranjería en el contexto de la Unión Europea [en línea], 
Instituto de Investigaciones Feministas, Cuaderno de Trabajo nº 3, Abril 2003. 
Disponible en línea www.ucm.es/info/instifem/cuadernos/cuaderno%203.doc  

Miranda, María Jesús et al. (eds.) (2005.) Delitos y fronteras. Madrid, Editorial 
Complutense.  

Miranda, María Jesús y Martín, María Teresa. ―Mujeres no nacionales en prisión‖ 

(2007) en Almeda, E. y Bodelón, E. (eds.) Mujeres y castigo: un enfoque socio-
jurídico y de género. Madrid, Dykinson Sl. pp. 187-210 

Naredo, María. ―¿Qué nos enseñan las reclusas? La criminalización de la pobreza 
desde la situación de reclusas extranjeras y gitanas‖ en Humanismo y trabajo social, 
2004. pp. 67-94. Disponible en https://buleria.unileon.es/xmlui/handle/10612/1447  

Naredo, María (2007) ―Reclusas con hijos/as en la cárcel‖ en Almeda, E. y Bodelón, E. 

(eds.) Mujeres y castigo: un enfoque socio-jurídico y de género. Madrid: Dykinson 
Sl. pp.263-275. 

Proyecto MIP. (2005) Mujeres, integración y prisión. Un análisis de los procesos de 
integración sociolaboral de las mujeres presas en Europa. http://www.surt.org/mip/  

Puente, Luz María (2012) Perspectivas de género en las condenas por tráfico de 

drogas. Oñati Socio-legal Series [online], 2 (6), 97-121. Disponible en: 
http://ssrn.com/abstract=2115433 

Ribas, Natalia et al. (2005) Rastreando lo invisible. Mujeres extranjeras en las 
cárceles, Barcelona, Anthropos. 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (2011) Circular 18/2011 de Niveles 
de intervención en Módulos de Respeto de 10/11/2011 de la SGIIPP del Ministerio 
del Interior. Disponible en 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instr
uccionesCirculares/CIRCULAR_18-2011.pdf 

UTE Villabona (2005) Unidad Terapéutica y Educativa. Centro Penitenciario Villabona. 
Un modelo de intervención penitenciaria, Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, Ministerio del Interior. 

Yagüe, Concepción (2006) Madres en prisión: historia de las cárceles de mujeres a 
través de su vertiente maternal, Granada, Comares. 

Yagüe, Concepción (2007) ―Mujeres en prisión. Intervención basada en sus 

características, necesidades y demandas‖ en Revista Española de Investigación 
Criminológica, Artículo 4. Nº 5. Disponible en 
http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano5-2007/a52007art4.pdf 

Yagüe, Concepción (2011) ―Panorama actual de la situación de las mujeres y madres 

en los centros penitenciarios españoles. El programa de igualdad‖ en Añaños (F.) 
(coord.) Las mujeres en las prisiones. La Educación Social en contextos de riesgo y 
conflicto, Barcelona, Editorial Gedisa, pp. 183-200. 

http://www.interior.gob.es/file/53/53002/53002.pdf
http://www.ucm.es/info/instifem/cuadernos/cuaderno%203.doc
https://buleria.unileon.es/xmlui/handle/10612/1447
http://www.surt.org/mip/
http://ssrn.com/abstract=2115433
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/CIRCULAR_18-2011.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/instruccionesCirculares/CIRCULAR_18-2011.pdf
http://www.criminologia.net/pdf/reic/ano5-2007/a52007art4.pdf


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2385 

Yagüe, Concepción (2012) ―Políticas de género y prisión en España‖ en Del Val C. y 
Viedma A. (eds), Condenadas a la desigualdad. Sistema de indicadores de 
discriminación penitenciaria, Barcelona, Icaria. 

Páginas web consultadas 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior 

www.institucionpenitenciaria.es 

Departamento de Justicia. Generalitat de Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/  

UTE Villabona  

http://www.utevillabona.es/  

http://www.institucionpenitenciaria.es/
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.e6cd25a43dcc91b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=45a5497875203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=45a5497875203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www.utevillabona.es/


Grup de treball: GÈNERES 

 

2386 

L'empoderament de les dones en l'estructura social mitjançant les tecnologies 
de la informació i la comunicació 

 
Lidia Arroyo Prieto 

Ana M. González Ramos 

 
Programa de recerca Gènere i TIC 

Internet Interdisciplinary Institute (IN3) 

Universitat Oberta de Catalunya 
 

larroyop@uoc.edu; agonzalezram@uoc.edu 

 
Resum: 

A les últimes dècades, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) han 

representat un símbol de desenvolupament i empoderament, i l‘ e-inclusió ha estat un 

dels objectius prioritaris en les polítiques públiques destinades a la igualtat 

d‘oportunitats dels grups socials amb més dificultats d‘inserció socio-laboral. Des del 

punt de vista de gènere, l‘ accés de les dones a les TIC és vist com un mitjà per a la 

comunicació, i també com un mitjà de participació en la Societat del Coneixement. Per 

tant, la bretxa digital de gènere pot suposar un fre a l‘avenç en la igualtat d‘oportunitats 

de les dones, impedint la seva capacitat de tornar-se agents actius en l‘espai públic i 

privat on les tecnologies són una eina fonamental d‘ús i de desenvolupament 

individual, social i professional.  

Aquest treball explora les diferents perspectives teòriques en relació a com les TIC  

incideixen en el procés d‘empoderament de les dones i la igualtat de gènere. L‘objectiu 

del nostre treball és identificar els efectes de les TIC en les condicions de vida de les 

dones, que la investigació teòrica i empírica ha detectat prèviament, tenint en compte 

les transformacions que es produeixen sobre els diferents nivells de la seva vida 

quotidiana: el món laboral, la vida familiar, el temps lliure, les relacions interpersonals i 

l‘aprenentatge. Des de aquest punt, podrem reflexionar sobre les TIC com a una eina 

d‘empoderament que permetés una millora en l‘estructura social des de la perspectiva 

feminista.  

Aquest paper forma part de la tesi sobre els efectes de les e-inclusió en les dones de 

classe treballadora que s‘està duent a terme dins del programa de doctorat Societat de 

la Informació i el Coneixement de l‘IN3, Universitat Oberta de Catalunya.  

1. Introducció  

Un dels principals canvis que s'ha produït en els darrers temps ha estat l‘expansió i 

hegemonia de les TIC. La importància creixent que se li ha atorgat a les TIC és tal que 

fins i tot, s‘arriba a conceptualitzar l‘actual com la Societat de la Informació. L‘ interès 

sociològic per l‘estudi dels efectes de les TIC a la societat ha anat en augment a 
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mesura que s‘han anat desenvolupant les innovacions al camp de la informàtica i 

l‘Internet.  

La recerca sociològica en la matèria s‘ha centrat en detectar les conseqüències socials 

per les persones que se han quedat fora de les TIC, fenomen que ha vingut a 

denominar-se la bretxa digital, però en canvi hi ha molt poca evidència científica de les 

conseqüències d‘Internet per a les persones que són digitalment actives . I 

específicament, què sabem dels efectes de la inclusió digital en la dones? Quan les 

dones usen les TIC es produeixen canvis significatius de millora en les seves 

condicions de vida? En aquesta comunicació volem abordar aquesta qüestió 

reflexionant a partir de les contribucions teòriques relacionades amb les tecnologies de 

la informació i la comunicació des d‘una perspectiva de gènere.   

Per assolir els objectius proposats, aquest treball, en primer lloc, es centrarà en 

analitzar el lloc que ocupen les TIC en les teories sociològiques hegemòniques del 

canvi social i valorar-ne les aportacions i limitacions d‘aquestes propostes per a 

l‘anàlisi de la inclusió digital de les dones. El segon lloc, s‘aborda els estudis de gènere 

en relació a les TIC, exposant els principals debats que el feminisme ha establert en 

relació a les tecnologies i el gènere. I en tercer lloc, es presentaren els resultats dels 

principals estudis empírics que donen compte de la relació de la inclusió digital amb 

l‘empoderament de les dones. A partir dels diferents elements conceptuals i empírics 

que s‘han treballat, realitzarem una proposta per a enfocar analíticament l‘estudi de la 

inclusió digital des d‘una perspectiva de gènere a la societat catalana actual.    

2. Teories sociològiques hegemòniques sobre el paper de les TIC a la societat 

contemporània  

En primer lloc, presentarem les principals teories sociològiques sobre les TIC que 

s‘han plantejat com a explicatives de la societat en el seu conjunt presentant-se i 

reconeixent-se com a Teoria Social. Unes teories hegemòniques que també han estat 

anomenades teories ―malestreaming‖ (Webster, 1996), ja que tot i la pretensió de ser 

explicatives del conjunt de la societat, sovint són aplicables en el cas dels homes però 

no de les dones. Tot i així, considerem que aporten paradigmes teòrics i elements 

analítics explicatius rellevants per a l‘estudi de l‘impacte de les TIC en l‘empoderament 

de les dones.    

Des dels anys 70, amb la reducció del sector industrial com generador de llocs de 

treball i el posterior auge del sector servei, la sociologia ha produït un extens corpus 

teòric centrat en els canvis socials associats a la introducció de les tecnologies de la 

informació i la comunicació. Aquest nou model productiu comportaria una nova  

organització social, acompanyada d‘altres valors i costums diferents a la de la societat  

industrial.  
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El punt de partida i els postulats d‘aquestes teories divergeixen i, per tant, també els 

impactes que les teories associen a la inclusió de les TIC en l'organització econòmica i 

social. Des de les teories que parteixen d‘un determinisme tecnològic la teoria de la 

societat xarxa, les teories que posen l‘accent en la construcció social de la tecnologia. 

Així també, apareixen altres propostes crítiques amb aquelles explicacions que 

consideren les TIC centrals en el canvi social i que consideren altres factors més 

rellevants per a explicar el canvi social. Veurem, doncs, quines són les limitacions i 

aportacions d‘aquestes per a l‘estudi de l‘empoderament de les dones mitjançant les 

TIC.  

2.1. El paradigma del determinisme tecnològic 

El determinisme tecnològic, de caire estructuralista, considera que les tecnologies de 

la informació i la comunicació produeixen transformacions en l‘economia i en la 

societat d‘una manera universal, predictible i unidireccional. Romero (2006) assenyala 

que fou el sociòleg americà William F. Ogburn el precursor d‘aquest paradigma. L‘any 

1922 va escriure el llibre ―Social Change with Respect to Culture and Original Nature‖ 

en el que explica com les innovacions tècniques produeixen canvis en la cultura 

material als que, posteriorment, s‘adapta l‘esfera cultural no material i l‘esfera social.  

Des d‘aquesta perspectiva, es considera els canvis tecnològics són endògens i 

autònoms a l‘actuació humana, així doncs, la tecnologia unidireccionalment modificaria 

a la societat però no a la inversa. Per tant, s‘ignora el fet de què la tecnologia és 

creada per persones amb un context, unes creences i uns objectius concrets. Des 

d‘una perspectiva de gènere aquesta mancança és una gran debilitat d‘aquest 

paradigma ja que no reflexiona sobre el paper de les dones i els homes al disseny de 

la tecnologia.  

En aquest paradigma, trobem dos corrents contraposada en relació als efectes de la 

tecnologia a la societat. D‘una banda, trobem les visions que s‘han definit com 

distòpiques o que han assenyalat els efectes negatius de les tecnologies. D'altra 

banda, trobem aquelles visions que s‘han identificat com utòpiques i que han posat el 

focus en els efecte positius de les tecnologies. Tot i les limitacions d‘aquests supòsits 

des del punt de vista del gènere, ens aporten elements significatius per a l‘estudi de 

l‘impacte de les TIC que podran ser re-considerats tenint compte la perspectiva 

feminista.  

El sociòleg francès Jaques Ellul és un dels referents pels teòrics de la visió distòpica. A 

―Ideas of Technology. The technology order‖, l‘any 1962 explica els postulats de 

l‘autonomia de la tecnologia respecte els valors, las idees i l‘estat pròpies del 

determinisme tecnològic. D‘altra banda, també afirma que el progrés tècnic comportarà 

més problemes dels que resoldrà, i augurant una absorció de la vida sociopolítica per 
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part de la tècnica. D‘aquesta manera, se‘ns planteja algunes qüestions interessants 

analitzar des de la perspectiva feminista. D‘una banda, podríem plantejar-nos si  

l‘extensió de les TIC comporta una minusvaloració de l‘acció política feminista per 

l‘empoderament de les dones en favor d‘una confiança en les TIC com  inherentment a 

alliberadores. D‘altra, també ens plantegem quines són les oportunitats i limitacions 

que ofereixen les TIC per al moviment feminista d‘empoderament de les dones.   

Entre els estudis empírics realitzats des d‘aquesta corrent destaquem el de Kraut et al. 

(1998), ―Internet Paradox‖, un dels primers realitzats sobre Internet, que mostra com 

les persones després d‘haver usat Internet durant dos o tres anys se sentien més 

soles i deprimides. Però, anys més tard, al 2002, el mateix sociòleg va tornar a 

realitzar l‘estudi ―Internet Paradox Revisited‖ (Kraut et al., 2002) en el que ja no 

detectava els efectes negatius d‘Internet mostrats a la seva primera anàlisi.  A mesura 

que Internet s‘ha anat expandint, els estudis pessimistes han anat minvant, però 

assenyalen aspectes rellevants a tenir en compte en l‘estudi de l‘empoderament de les 

dones a través de les TIC com l‘exploració del benestar quotidià i de la qualitat dels 

vincles personals.  

D‘altra banda, la visió utòpica de les TIC és una de les més esteses en els darrers 

anys. Des de l‘explosió d‘Internet s‘han realitzat nombrosos estudis que estudien a 

nivell quantitatiu els efectes de les TIC, i concretament d‘Internet, a la vida de les 

persones emfatitzen els seus beneficis. Alguns dels estudis més significatius en aquest 

àmbit són el de Katz i Rice (2002) que mostren com Internet contribueix a la millora del 

capital social o el de Rose (2004) que postula que a mesura que l‘accés a Internet es 

faci universal les desigualtats socials desapareixeran.  

Així, veiem que tot i les limitacions del punt de partida d‘aquest paradigma ens aporten 

dimensions analítiques útils per a l‘estudi de l‘empoderament de les dones com els 

aspectes relacionts amb la millora del capital social o la millora en l‘estructura social.  

2.2. La teoria de la societat xarxa  

A la trilogia ―La era de la información‖ (1996-97) Manuel Castells presenta els 

principals postulats de la seva proposta sociològica, l‘entrada a l‘era informac ional, on 

les TIC juguen un paper crucial. Segons l‘autor, ―la societat xarxa esdevé l‘estructura 

social dominant del planeta absorbint altres formes d‘organització social preexistents‖ 

(Castells et al., 2003: 21) referint-se a la societat industrial i a la societat agrícola que 

en algunes regions del planeta encara perviuen.  Per a Castells (1996, 2001) l‘element 

imprescindible que ha permès aquest canvi social estructural han estat el 

desenvolupament del nou sistema tecnològic, que identifica amb les tecnologies de la 

informació de base microelectrònica i la comunicació digitalitzada. Segons l‘autor, la 

combinació de les innovacions tecnològiques amb la globalització és el que ha fet 
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possible la formació d‘una nova organització social, un nou model econòmic i una nova 

forma de gestió empresarial. En aquest sentit, veiem com Castells reprodueix els 

postulats del determinisme tecnològic de caire utòpic a l‘atorgar-li el poder d‘aquesta 

transformació socio-econòmica a les TIC.  

Per a Castells (2001) aquest nou model de societat que aporta Internet, seria menys 

jerarquitzada i més horitzontal, i en aquest sentit, aportaria més igualtat d‘oportunitats. 

Per a Castells, lnternet encarna la cultura de la llibertat pròpia de la comunitat hacker, 

en què les persones s‘autoorganitzen entorn a comunitats d‘elecció basades en la 

creativitat, cooperació, reciprocitat i el caràcter no regulat. Però el que Castells no 

identifica és de quines persones està parlant quan es refereix les possibilitats que 

Internet ofereix. Com Wajcman assenyala (2004), Castells es basa en la cultura 

hacker, basada principalment en una cultura masculina, de raça blanca i de classe 

mitjana-alta, i que prima la llibertat individual i també individualista. I com la sociòloga 

britànica assenyala no contempla l'ús sexista que efectivament es realitza a partir de 

xarxes de reciprocitat, com la facilitació de pornografia, prostitució o de continguts que 

promouen la violència contra les dones.  

D'altra banda, la societat en xarxa que proposa Castells requereix noves habilitats i 

competències de la força del treball, que ha de ser més qualificada en relació a l'ús de 

les tecnologies de la informació i la comunicació. A l‘economia de la societat xarxa, la 

productivitat i la competitivitat de les empreses i dels països depèn de la capacitat que 

tinguin aquestes persones per generar coneixement i processar la informació de 

manera eficient (Castells, et al. 2003). Els recursos humans han de tenir, per tant, una 

formació especialitzada adequada i una elevada capacitació tecnològica, que els 

permeti adaptar-se i generar innovacions de manera constant. Així, un dels indicadors 

per detectar el grau en què la societat de la informació s'ha desenvolupat és el nivell 

d'estudis superiors de la població.  Per tant, podem preveure que els beneficis de la 

societat xarxa queden diluïts per aquelles persones que no tenen un nivell d‘estudis 

superiors o queden excloses del reciclatge professional continu.  

D‘altra banda, Manuel Castells també ofereix eines analítiques que van més enllà del 

determinisme tecnològic. A partir de la teoria de l‘autonomia relativa del 

desenvolupament de la tecnologia, obre espai a l‘agencia de les persones per explicar 

les conseqüències que poden tenir les TICs. D‘una banda, assenyala que el 

desenvolupament de la tecnologia no està necessàriament vinculat a la lògica 

econòmica sinó que també es produeix per altres motivacions relacions amb els valors 

socials, curiositat o la inventiva individual. Així també, assenyala com els usos que les 

persones donen a la tecnologia moltes vegades estan molt lluny del que els 

dissenyadors van plantejar. Castells, destaca que a Internet són els propis usuaris qui 
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modelen la tecnologia i qui creen aplicacions noves com les llistes de correus o els 

xats (Castells et. al 2003). D‘aquesta manera, Castells obre la porta al 

construccionisme tecnològic que explora quines són les relacions socials implícites en 

les TIC.  

2.3. El paradigma del constructivisme tecnològic   

El naixement i l‘expansió dels moviments socials feministes, ecologistes i pacifistes 

dels anys setanta van començar a qüestionar la neutralitat del desenvolupament 

tecnològic. Però no va ser fins als anys vuitanta que des de l‘acadèmia es van 

contemplar la intersecció entre societat i tecnologia. Fou el politò leg i filòsof nord-

americà, Langdon Winner, qui va introduir la qüestió de la política i del context socio-

econòmic. A ―Do artifacts have politics?‖, l‘any 1986, assenyala com les tecnologies de 

vegades es creen per resoldre qüestions polítiques i, a la vegada, també porten 

incorporades valors polítics (Winner, 1991). Aspecte fonamental pel que fa a la 

consideració de la tecnologia des d‘un punt de vista feminista.  

Kline i Pinch (1999) l‘any 1980 presenten el seu model explicatiu del desenvolupament 

tecnològic anomenat SCOT (Social Construction of Technology) que a través del 

concepte de ―flexibilitat interpretativa‖ assenyalen que a l‘hora de dissenyar els 

artefactes hi ha diferents possibles interpretacions respecte la seva funcionalitat i 

característiques. Segon els autors, la controvèrsia que es genera entorn a la definició 

de l‘artefacte es tanca quan un ―grup social rellevant‖ troba la solució que li sembla la 

més adequada. Per tant, el producte final no respon a la millor decisió o la més 

eficient, si no al que el grup social que ha decidit ha considerat que era el més 

adequat. Els autors posen de relleu que hi ha exclusió d‘alguns grups socials en el 

procés de desenvolupament de la tecnologia. Tot i no analitzar com les dones queden 

excloses d'aquest procés de decisió, introdueixen conceptes com el de flexibilitat 

interpretativa o grup social rellevant que ha estat molt fructífer per a l‘explicació de les 

tecnologia des d‘un vista feminista (Berg, 1994; Wajcman, 2004).  

L‘historiador de la tecnologia Tom Hughes, als anys vuitanta, va anar un pas més 

enllà, explicant com la tecnologia i la societat es configuraven mútuament i que 

analíticament són inseparables. Hughes va posar de relleu que els sistemes 

tecnològics estaven composats pels artefactes però també per persones,  

organitzacions i processos socio-polítics (bancs, empreses, lleis i reglaments). Hughes 

assenyalà que la tecnologia era socialment construïda a la vegada que influïen a la 

societat. (Romero, 2006; Mackenzie i Wajcman, 1999). Una idea que des del punt de 

vista de les relacions de gènere és molt rica, en tant que està assenyalant com les 

tecnologies són un producte de les relacions socials, i que la teoria feminista aprofitarà 
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per assenyalar la desigualtat de gènere en aquestes; i a la vegada, com les 

tecnologies poden reproduir o transformar aquestes desigualtats.  

Seguint en aquesta línia però emfatitzant el paper dels artefactes tecnològics, Bruno 

Latour (1994), proposa considerar els artefactes com a subjectes i actor socials. A 

partir de la proposta etnometodològica de Garkinfel, considera que la societat es 

construeix a partir de la interacció de subjectes humans i no humans, com la 

tecnologia. A la vegada, assenyala que la tecnologia és el producte de la negociació 

entre les persones, les institucions i les organitzacions (Strum i Latour, 1991). Però, 

una de les mancances d‘aquesta teoria és que no considera l‘exclusió de les dones del 

procés d‘elaboració de la tecnologia (Wajcman, 2004).  

I anant un pas més enllà, Werner Rammert (1997), explica com la tecnologia és un 

element constitutiu de la societat i per tant s‘ha de tenir en compte la interacció de les 

persones amb els objectes. El sociòleg alemany rebutja l‘ús del concepte artefacte i 

presenta el concepte de tecnoestructuras institucionalitzades. Per a Rammer la 

tecnoestructura facilita o constreny les accions individuals ja que creen esquemes 

d‘accions patronats i pautats (Romero, 2006). D‘aquesta manera, ofereix el marc per 

l‘anàlisi de les tecnologies com a producte i generadores de l‘estructura social on es 

reproduiran o transformaran les relacions de gènere.  

2.4. Crítiques a les teories sociòlogiques centrades en les TIC  

La importància de les TIC a la societat contemporània no ha estat posada en qüestió 

des de la sociologia d‘una manera significativa, però el que sí es cert és que per a una 

àmplia majoria dels sociòlegs i sociòlogues contemporànies les TIC no són l‘element  

explicatiu central de les transformacions socials. Per tant, ens trobem davant d‘una 

teoria sociològica que, o bé es centren en l‘explicació en les tecnologies o ignoren el 

paper que té la tecnologia a la nostra societat. Ja que tant des del determinisme com 

des del constructivisme tecnològic, les tecnologies tenen un paper central a la societat. 

Però, d‘altra banda, no trobem quins són les altres dimensions que reprodueixen o 

transformen la nostra societat. Fins i tot, les postures constructivistes assenyalen que 

la tecnologia està socialment construïda, remarcant la capacitat de la tecnologia per a 

―crear societat‖ sense tenir en compte altres factors socials que també influeixen en la 

construcció de la societat.  Aquesta absència de les TIC com a factor explicatiu en  les 

teories dels canvis socials, ens estan indicant que haurem de treballar en ambdós 

direccions. D'una banda, haurem de comprovar quin és l'impacte de les TIC en les 

transformacions socials. Però d'altra banda, per explicar el canvi social també haurem 

de considerar altres factors socials.  

En aquesta línia podem identificar alguns treballs que empíricament estudien els 

efectes les TIC però que també tenint en compte altres fenòmens socials.  Així per 
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exemple, en l‘anàlisi realitzat per Galazc and Smahel (2007) sobre els resultats de 

l‘enquesta internacional World Internet Project, conclouen que tot i que la influència 

cultural de les famílies és més significativa que la influència d‘Internet. Altres autors 

com Wolton (2000) o Van Dijk (2012) també han mostrat la importància de tenir en 

compte la condició socio-econòmica a l‘hora d‘analitzar els efectes de l‘ús de les TIC. 

Segons quina sigui la condició socio-cultural de partida de les persones, així serà els 

usos que facin d‘Internet i les competències que desenvoluparan. Però, tot i que 

aquests estudis ens aporten elements rellevants com les condicions 

socioeconòmiques de partida, seran les teories feministes les que aportin les eines 

teòriques fonamentals per l‘anàlisi de l‘empoderament de les dones mitjançant les TIC.   

3. Perspectives feministes en l’estudi de les TIC 

Les perspectives feministes en l'anàlisi de la tecnologia i la seva interrelació amb la 

societat ens aporten les eines conceptuals i metodològiques amb més rigor per a 

l'estudi de l'empoderament de les dones a través de les TIC. Com veurem en l'anàlisi 

de les diferents perspectives, aquestes revisen les teories de la sociologia de la 

tecnologia preguntant-se per la relació de les TIC amb les dones. D' aquesta manera 

fan emergir aspectes fonamentals en l'estudi social de la tecnologia ja que, com 

mostren, les relacions de gènere desiguals configuren un escenari i unes potencialitats 

de les TIC diferents segons estiguem referint-nos a les dones o als homes.   

3.1. La neutralitat de les tecnologies, les utopies i el grau d’accés i ús  

Seguint amb supòsit de la neutralitat de les tecnologies i de la centralitat de les TIC a 

la societat contemporània del determinisme tecnològic, es considera la bretxa digital 

de gènere com una de les desigualtats fonamentals a "l'era de la informació". Ignorant 

altres formes de desigualtats que expliquen la bretxa digital, des d‘aquesta perspectiva 

es suposava que conforme les dones arribessin als mateix indicadors d‘ús de les 

tecnologies que els homes, el problema de la inclusió digital, inclús la social, estaria 

resolta (Rogers, 2001; Liff i Shepperd, 2004; Korupp i Szydlik, 2005). 

És precisament el desajust entre els resultats esperats i els aconseguits amb la 

perpetuació de la bretxa digital de gènere el que fa sorgir la crítica als supòsits t teòrics 

i fonaments metodològics de mesura de la bretxa digital. Els enfoques crítics proposen 

afegir una lectura social i cultural a la simplista enumeració d‘indicadors a l‘accés i ús 

dels recursos tecnològics (Marí, 2012). O, també fer una lectura més amplia sobre els 

problemes detectats per la bretxa digital de gènere, fent referència a la segona bretxa 

digital de gènere, es de dir, la referida a les habilitats de ús de les TIC al 

desenvolupament personal i professional dins de la societat de la informació (Castaño, 

2008). Però, principalment, és la consideració d'altres formes de desigualtats prèvies 

com les de gènere, de classe social o d'ètnia en la construcció de la tecnologia és el 
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un dels elements explicatius de la bretxa digital (Wajcman, 2004); així com per explicar 

el diferent profit que se'n pugui treure de les tecnologies com a eines per 

l'empoderament i l'inclusió social.     

3.2. El feminisme liberal: a la cerca de la presència femenina a la tecnologia  

El feminisme liberal que reivindica el dret de les dones a participar en l'espai públic en 

igualtat de condicions i oportunitats que els homes ha denunciat la manca de paritat en 

la tecnologia. D'aquesta manera, la reivindicació de la presència femenina a l'àmbit de 

les TIC es converteix en una esfera més de l'espai públic on el desequilibri de gènere 

es fa patent. Tot i que persegueix un inclusió digital de les dones en sentit ampli, els 

estudi realitzats en aquesta línia es centren en l'escassa presència de les dones a les 

professions TIC.  

El feminisme liberal  parteix de que la tecnologia és un conjunt de eines i pràctiques 

neutrals que s‘incorporen en les relacions desiguals d‘accés i oportunitat d‘homes i 

dones. Així, el problema consisteix en la subrepresentació de les dones en l‘educació i 

l‘ocupació d‘orientació tecnològica, en la invisibilització del paper de les dones en el 

món tecnològic i la imatge força masculinitzada de la tecnologia. Des d‘aquesta 

perspectiva, la promoció de la igualtat d‘oportunitats acompanyades d‘accions 

positives aconseguiria que les dones accedissin a les professions TIC i l‘equilibri dels 

dos sexe al mercat de treball tecnològic. Per tant, des d'aquesta perspectiva no es 

qüestiona la tecnoestructura en sí mateixa, l‘ accés de les dones a l'àmbit TIC serà un 

simple emmotllament de les dones a la cultura masculinitzada. Tot i que el feminisme 

liberal només emfatitza l'escassa presència de les dones a les TIC, tal com assenyala 

Wajcman (2004), les accions realitzades des d'aquesta perspectiva han contribuït una 

presència més equilibrada de dones i homes, possibilitant una major igualtat.   

3.3. El feminisme socialista: el qüestionament del sistema de producció de la 

tecnologia 

Tot i què la presència de dones en les professions TIC ha augmentat numèricament, 

les desigualtats de gènere en aquest àmbit encara persisteixen, principalment, pel que 

fa referència a la segregació vertical. La proporció de dones amb capacitat de decisió 

en el disseny de les TIC és encara molt limitada. El dades mostren que a mesura que 

descendim dels llocs de treball en el procés de disseny de la tecnologia la presència 

femenina augmenta. Aquesta constatació és el punt de partida per al 

desenvolupament d'un dels elements teòrics més informatius de la perspectiva 

feminista: la revisió del procés de l'elaboració de les tecnologies i l‘impacte d'aquestes 

a la vida de les dones.   

Va ser de la mà del feminisme socialista que es va començar a anar més enllà de 

l‘esforç per incorporar les dones a l‘àmbit de la tecnologia, per preguntar-se per la 
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pròpia tecnologia i com aquesta incorpora els valors patriarcals i capitalistes que 

exclouen les dones de les TIC. Així, als anys vuitanta, Cynthia Cockburn (1983, 1999), 

desenvolupa diferents anàlisis que mostren com el que es conceptualitza com a 

tecnologia (industrials, comercials, militars) són masculines en el sentit històric i 

material. Recollint a Marx i la seva idea de què la tecnologia serveix als interessos de 

les classes capitalistes, va un pas més enllà i mostra com també serveix als interessos 

patriarcals. Cockburn (1999) assenyala que és la divisió sexual del treball i l‘apropiació 

del concepte de treball per part dels homes el que explica l‘exclusió de les dones de la 

tecnologia. D‘aquesta manera, el concepte de treball queda limitat al treball realitzat a 

l‘esfera productiva i regit per la lògica de la competitivitat, quedant exclòs el treball 

domèstic i de cura realitzat per les dones i vinculat al treball per l‘altre.  

La tecnologia es presenta així, com la que es produeix a l‘àmbit productiu, amb les 

lògiques pròpies d‘aquest i on les dones ni les lògiques de caire social tenen cabuda. 

L‘autora assenyala que les dones no poden ser només receptores passives de les 

tecnologies dissenyades des de les lògica patriarcal i capitalista, si no que han de 

participar al procés d‘elaboració de la tecnologia per a poder aportar valor social i 

sentit a la innovació tècnica. Cockburn (1999) destaca que les els valors socials no són 

femenins o masculins en essència ni immutables, però que al llarg de la història s‘han 

anat reproduint i encara avui persisteixen.  

A mesura que les tecnologies de la informació i la comunicació han pres més 

rellevància al mercat de treball, s‘han desenvolupat estudis que analitzaven l‘impacte 

de les TIC respecte la igualtat de gènere al mercat de treball. Així Juliet Webster 

(1996) analitza com les masculinitats són centrals en els procés de construcció de la 

tecnologia i del ―know-how‖ tecnològic, i com aquesta segregació segons sexe es 

transmet a l‘ús de les tecnologies. Webster (1996) detecta com les TIC produeixen una 

nova segregació al mercat de treball, que diferencia d‘aquelles ocupacions 

feminitzades que encara que usin les TIC no es qualifiquen com a tecnològiques  i 

aquells ocupacions masculinitzades que es conceptualitzen com les professions del 

coneixement. D‘aquesta manera, les ocupacions feminitzades es re-defineixen per a 

ser consideres les més precàries en condicions laborals.   

3.4. El constructivisme tecnològic de caire feminista  

Partint dels supòsits del constructivisme social de la tecnologies, des del feminisme 

s'analitzen les relacions de gènere en els sistemes tecnològics, aportant eines 

analítiques que es converteixen el punt de partida de tot anàlisi rigorosa de les 

tecnologies des del punt de vista de gènere.   

A finals dels anys setanta, es presenten les primeres anàlisis d‘impacte de les 

tecnologies a l‘àmbit domèstic tenint en compte que aquestes són construïdes sense 
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tenir en compte l‘ús real que les dones li donen. Així, Ruth Schwartz Cowan, l‘any 

1976 a ―Technology and Culture‖, afirma que la tecnologia a la llar ha transformat la 

vida quotidiana però d‘una manera inesperada. Contràriament al que les teories 

funcioalistes suposaven, la tecnologia no ha produït un canvi de model de família 

―home guanyador del pà- dona mestressa de casa‖ ja que les funcions de les dones 

s‘han transformat però no han canviat substancialment. Cowan (1999) mostra que la 

tecnologia domèstica no va suposar una reducció de treball domèstic si no que van 

aparèixer noves tasques associades a la tecnologia al àmbit de la llar. D‘aquesta 

manera, la tecnologia a la llar tampoc va comportar un millor accés de les dones al 

mercat de treball.  

Les anàlisis sobre les tecnologies domèstiques junt als conceptes aportats pel 

constructivisme tecnològic, van començar a plantejar teòricament el constructivisme 

tecnològic de caire feminista. Així, Anne-Jorunn Berg (1994), a l‘anàlisi dels projectes 

sobre les ―smarts house‖ mostra com les dones són un grup rellevant en el disseny de 

les tecnologies però exclòs del procés de decisió de la "flexibilitat interpretativa" en la 

creació de la innovació tecnològica. Així també, Berg (1949), fa patent el poder que té 

la tecnologia com a acció social objectivada per a reproduir o transformar les relacions 

de gènere i la divisió sexual del treball.  

Des d‘aquesta perspectiva, van Oost (2000), Rommes (2002) i Oudshoon i Pinch 

(2003) introdueixen el concepte de ―gender script‖ com a eina analítica per explicar 

que sempre hi ha alguna concepció de gènere inclosa en el disseny de les tecnologies 

i, per tant, les tecnologies estan ―genderizadas‖. Això, implicaria que des del concepte 

inspirador de la eina fins la seva posterior utilitat estaria perfilat d‘acord al perfil de 

l‘usuari destinatari que es té en ment. El sistema de gènere, per tant, influirà a la 

mentalitat dels dissenyadors, qui són majoritàriament homes, així com al 

desenvolupament del contingut i al resultat final (Faulkner, 2001). Per tant, la manca 

de dones dissenyadores fa que les tecnologies estiguin més allunyades de les 

necessitats i interessos de les dones. Aquesta exclusió, incideix en què, a vegades, les 

innovacions tecnològiques fracassin quan arriben al mercat. 

Des d‘aquesta corrent també es proposa la ―teoria de la domesticació‖ de Roger 

Silvestone i Eric Hirsch (1992), des de la que s‘afirma que les tecnologies, per a ser 

funcionals, han de ser domesticades o apropiades culturalment, és de dir, han de ser 

incloses en les pràctiques de la vida quotidiana de homes i dones. En aquesta línia, 

Cockburn i Ormrod (1993) plantegen que el procés de negociació de la tecnologia està 

en procés de negociació constant, també quan les persones usuàries la domestiquen i 

se l‘apropien. La innovació, doncs, no es limita als dissenyadors de la tecnologia sinó 

que es continua desenvolupant durant l‘apropiació per part de les persones usuàries. I 
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un pas més allà, Lie i Sorensen (1996) destaquen que durant el procés de 

domesticació, tant els objectes com les persones usuàries són transformades 

mútuament.  

D'aquesta manera, les tecnologies ja no seran considerades com a instruments 

neutrals, si no que la tecnologia i la societat són mútuament constituïts, per tant, les 

relacions de gènere també seran causa i conseqüència de la tecnologia. 

3.5. El ciberfeminisme post-modern: les possibilitats de les TIC per a les dones   

A partir dels anys noranta, quan es va produir una de les grans transformacions en el 

sector de les tecnologies de la comunicació i la informació, amb Internet, s‘han 

plantejats propostes des del feminisme post-modern que veuen els avenços tecnològic 

com una oportunitat per a transformar les relacions de gènere. 

Aquestes propostes, des del feminisme, també són una resposta a la tecnofòbia que 

havia caracteritzat a l‘ecofeminisme. Basant-se en els supòsits de la diferència sexual, 

parteixen de la connexió entre naturalesa i la feminitat. Tal com explica Stabile (1994), 

des de l‘ecofeminisme es considera que la tecnologia és inherentment patriarcal i 

destrueix el vincle amb la naturalesa.  

Una de les primeres autores en la proposta transformadora de les tecnologies pel que 

fa les identitats de gènere és Sherry Turkle (1997) que veu en Internet i la possibilitat 

d‘anominat, un espai on les persones experimenten amb la seva identitat. D‘aquesta 

manera tenen la possibilitat d‘explorar noves dimensions de la seva identitat anant 

més enllà del binarisme de gènere (el masculí i el femení). D‘aquesta manera, l‘autora 

veu com Internet permet canalitzar la identitat pròpia de la post-modernitat, la identitat 

múltiple i fluida. Però, aquesta suggerent proposta de la transgressió de les identitats 

de gènere i la possibilitat de trasvestisme no està acompanyada d‘una anàlisi crític de 

les identitats de gènere des del punt de vista feminista. Turkle (1997) es limita a 

il·lustrar casos de trasvestisme, principalment d‘homes que es fan passar per dones, 

però no analitza les desigualtats de gènere que existeixen en la construcció de la 

identitat. Tot i que obre el debat del possible acte delictiu que suposaria una violació a 

la xarxa o una flirteig entre un adult i una persona menor d‘edat, no aporta elements 

teòrics per analitzar els mecanismes de desigualtats de gènere que es produeixen en 

aquest tipus d‘accions.  

Seguint l‘anàlisi post-modern de caire optimista i les oportunitats que ofereix Internet, 

trobem la proposta de Sadie Plant (1998). La filòsofa britànica, veu que la revolució 

digital suposa la fi de les estructures tradicionals i patriarcals. Considera que la 

tecnologia digital, a l‘estructurar-se d‘una manera fluida i no jerarquitzada, ofereix 

l‘oportunitat per a què les dones es desenvolupin amb més avantatges que els homes. 

Considera que les dones tenen l‘habilitat, gairebé biològicista, de ser millors ―teixidores 
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de la informació‖. Resignificant les teories freudianes, Plant (1998) considera que els 

símptomes associats a la histèria femenina que identificava Freud són les claus del 

nou sistema digital: la interacció distribuïda, la comprensió intuïtiva i la realització de 

tasques de manera no seqüencial. Per tant, des del seu punt de vista, la tecnologia 

digital és inherentment femenina i alliberadora per les dones, ja que permet escapar 

del control masculí. L‘autora defensarà que a menys regulació de les xarxes, més 

possibilitats per l‘alliberament de les dones. Però, el que Sadie Plant no contempla són 

els usos efectius que se'n fa de les tecnologies digital i la mercantilització de l‘espai 

digital. La confiança que Plant atorga a les tecnologies independentment del procés 

social del seu disseny i de l‘ús que se‘n faci, reprodueix el determinisme tecnològic del 

que des del feminisme socialista i constructivista es proposava superar.  

En aquesta corrent però aportant elements rellevants per a una anàlisi més complet, 

Donna Haraway (1985) subratlla el potencial de la ciència i la tecnologia per crear 

nous significats i construir nous móns a partir de la tecnologia. Tot i que ella sí 

reconeix que les tecnologies són un producte que neix d‘un context capitalista i 

patriarcal, però veu la possibilitat de resignificar-les, a partir d‘una nova forma de 

política feminista cyborg, que s‘apropiï de les tecnologies per eliminar les diferències 

de gènere, i per tant les desigualtats.  

Les propostes des del feminisme post-modern ens proposen elements novedosos per 

l‘anàlisi de l‘impacte de les TIC en l‘empoderament de les dones, com la possibilitat a 

través de la inclusió digital de transgredir les normatives de gènere i experimentar 

noves formes d‘identitat de gènere més flexibles i menys patriarcal.  

3.6. El tecnofeminisme: la necessitat de la política feminista  

La proposta de la sociòloga Judy Wajcman (2004) parteix del concepte de 

tecnoestructura, assenyalant que la societat i la tecnologia es co-produeixe 

mútuament. En la seva proposta incorpora els conceptes del constructivisme 

tecnològic sobre la flexibilitat interpretativa de la tecnologia incorporant les relacions de 

poder de gènere. També incorpora les aportacions del feminisme cyborg de Haraway, i 

les possibilitats de transgredir els rols tradicionals de gènere que ofereix Internet. Però 

en aquest punt, Wajcman incorpora elements de la teoria del coneixement situat i 

l‘enfocament de la producció/reproducció que ofereixen un gir social de l‘estudi de 

l‘impacte de les tecnologies. Segons Wajcman (2004), les teories que veuen Internet 

com la possibilitat d‘exploració lliure de la identitat de gènere, obliden que la 

corporeïtat continua existint i que les dones continuen responsabilitzant-se del 

benestar quotidià d‘altres persones. Per tant, les possibilitats d‘explorar nous móns 

xoca amb la realitat quotidiana d‘aquestes. D‘aquesta manera, ofereix eines d‘anàlisi 

bàsiques per a l‘estudi de l‘impacte de la tecnologia des d‘un punt de vista del gènere, 
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reorientat la mirada cap a les condicions de vida de les dones en relació a l‘encara 

existent divisió sexual del treball.  

D‘altra banda,assenyala que les polítiques feministes són necessàries per a poder 

facilitar l‘accés de les dones a les tecnologies i hi participen amb una major grau 

igualtat. Per tant veiem que la proposta de Wajcman, tot i que centrada en les 

tecnologies també contempla altres factors socials necessaris per assegurar que 

l‘impacte de les TIC aporti un empoderament per a les dones. D'una banda, la 

necessitat d‘una política feminista, i acompanyada d'una major igualtat en el 

repartiment de les responsabilitats familiars i de benestar quotidià.  

4. Aportacions empíriques sobre l’empoderament de les dones a través de les 

TIC.  

Tot i el desenvolupament teòric feminista vinculat a les TIC, hi ha hagut escassa 

recerca empírica que doni compte de quins són els canvis que es produeixen en les 

condicions de vida de les dones a través de les TIC. Com Vergés (2012) assenyala, la 

majoria dels estudis relacionats amb la inclusió digital de les dones, analitzen l‘abast i 

els motius de l‘exclusió digital de les dones; però pocs estudien la seva e-inclusió. Al 

que nosaltres afegim que les escasses investigacions que focalitzen en la e-inclusió 

estan orientades a analitzar com les dones esdevenen usuàries actives digitals 

(Sørensen, 2002; Faulkner i Lie, 2007; Rommes, et al., 2004) o a estudiar com 

accedeixen a les professions TIC (Vehviläin i Bunila, 2007; Kelan, 2007) però, 

novament, no exploren l‘impacte de l‘e-inclusió a la vida de les dones.   

Han estat des del països en desenvolupament on s‘ha dut a terme la major producció 

empírica que mostra com la inclusió digital promou una major igualtat de gènere 

(Bonder, 2002; Ramilo, 2002; Chen, 2004; Gurumurthy, 2006; Hafkin i Huyer, 2006; 

Best i Maier, 2007; Friedman, 2008). Per aquest motiu, considerem essencial incloure 

les seves aproximacions per a identificar aquells elements analítics més rellevants a 

tenir en compte en l‘estudi de l‘empoderament de les dones a través de les TIC.   

En primer lloc, segon Hafkin i Huyer (2006), les transformacions en les vides de les 

dones incloses digitalment és basen en el seu empoderament en diferents àmbits: 

educatiu, econòmic, sociocultural i/o polític. Un dels principals beneficis identificats de 

la inclusió digital que detecten pel que fa l‘empoderament de les dones és l‘accés a 

l‘educació al llarg de tota la vida a través d‘Internet (Chen, 2004, Hafkin i Huyer, 2006). 

Aquesta millora pot consistir en l‘ampliació de l‘educació formal i informal, l‘ adquisició 

d‘un major nivell d‘estudis i l‘accés al sistema educatiu amb unes condicions més 

favorables respecte la flexibilitat horària. 

Respecte l‘àmbit econòmic, les investigacions de Chen (2004), Huyer i Mitter (2003), 

així com Hafkin i Huyer (2006) asseguren que les dones quan tenen accés a Internet 
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milloren la seva situació econòmica. Aquest benefici es manifesta a partir de la seva 

millor posició al mercat de treball, l‘ increment de la productivitat al seu lloc de treball –

especialment rellevant en el cas de les dones emprenedores- o  la major ocupabilitat -

especialment rellevant per aquelles dones que es troben en situació d‘atur-.  

En relació a l‘àmbit sociocultural, algunes investigacions (Galacz i Smahel, 2007; 

Hafkin i Huyer, 2006) també han detectat transformacions en el reconeixement social 

de les dones a la seva llar i entorn social quotidià. El que implica una millor posició en 

la presa de decisions a la família, aconseguir un major respecte o tenir més 

autonomia, gaudir del reconeixement social en les seves comunitats en relació als 

seus iguals i al seu entorn més proper, així com l‘ increment de la qualitat de les 

relacions personals.  

La literatura que explora les transformacions en l‘àmbit polític de la inclusió digital de 

les dones mostren que l‘accés a internet permet un millor accés als serveis 

governamentals (Hafkin i Huyer, 2006), augmenta les interaccions de la ciutadania 

amb administració pública i els polítics (Ramilo, 2002; Hafkin i Huyer, 2006; 

Gurumurthy, 2006) i incrementa la participació ciutadana (Hafkin i Huyer, 2006). 

En relació a la consciència de gènere, Chen (2004) explica que l‘increment del flux 

d‘informació i coneixement produït des d‘Internet augmenta les possibilitats d‘estar en 

contacte amb altres costums, normes i pràctiques. Aquesta major exposició, en les 

cultures més conservadores, tendeix a incrementar la consciència sobre l'entorn i les 

desigualtats de gènere 

Pel contrari, l‘estudi de Best i Maier (2007) no detecta cap canvi en la consciència de 

gènere en relació a la inclusió digital. A més a més, les investigacions de Friedman 

(2008), Gurumurthy (2006) i Morgan, et al. (2004) assenyalen que les TIC tenen 

alguns impactes negatius pel que fa la igualtat de gènere que haurien de tenir-se en 

compte. Constaten com es produeix un increment del poder i la influència de les grans 

corporacions empresarials, la difusió de continguts sexistes, el ciberbulling i altres 

violències contra les dones, la utilització d'lnternet com eina per fomentar el tràfic de 

dones i nenes o l‘extensió de la pornografia.   

Pel que fa a la reivindicació dels drets de les dones, algunes autores (Chen, 2004, 

Hafkin i Huyer, 2006; Best i Maier, 2007; Friedman, 2008) han posat de relleu que la 

inclusió digital és una eina per millorar l‘impacte de les accions feministes, ja que 

poden permetre la millora del networking i la coordinació entre els grups i 

organitzacions feministes (Bonder, 2002; Gurumurthy, 2006). 

Tot i que els principals resultats empírics han focalitzat principalment en els benefic is 

que pot aportar Internet per l'empoderament de les dones, cal para esment al que 

Friedman (2008) alerta de què, si bé és cert que Internet és de gran utilitat també 
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podem causar efectes contraris als esperats. Menciona per exemple que la rapidesa 

de les xarxes socials no substitueix al coneixement local i, per tant, la circulació de la 

informació pot contribuir a la desinformació més que a una acció col·lectiva adequada.  

5. Reflexions analítiques per l’estudi de les TIC i l’empoderament de les dones en 

l’estructura social  

Per a l‘estudi de l‘impacte de les TIC pel que fa l‘empoderament de les dones veiem 

com les diferents corrents teòriques ens ofereixen elements interessants per a 

incorporar en l‘anàlisi. Però són les teories feministes les que ens ofereixen eines 

conceptuals més interessants per l‘anàlisi. 

Des de les teories hegemòniques de la sociologia s'ha anat obrint el camp teòric, del 

determinisme tecnològic que considerava les TIC com a instruments neutrals que o bé 

empoderarien a la població que les usés - des de les visions utòpiques- o bé les 

perjudicaria -des de les visions distòpiques-, a les aportacions del constructivisme 

tecnològic que assenyala el caràcter socialment construït de les tecnologies. Aquesta 

ha estat una de les grans aportacions que el feminisme ha recollit. Les anàlisis des del 

constructivisme tecnològic de caire feminista ens assenyala que sempre que analitzem 

l‘impacte de les TIC hem de tenir en compte el context i les relacions de poder de 

gènere en el que aquestes han estat dissenyades. I incorporant també els aspectes de 

classe social, des del feminisme socialista també ens aporten la visió de tenir compte 

els interessos patriarcals però també de classe que hi ha en el procés de producció de 

la tecnologia.  

Però també des de les perspectiva crítiques amb la centralitat de la tecnologia com a 

explicatives del canvi social, també ens aporten elements rellevants a tenir en compte. 

En tot estudi, tot i que estigui centrat en l'impacte de les TIC, també hem de considerar 

altres aspectes socials exògens a la tecnologia, com les condicions socio-

econòmiques de partida.  

Però és de les teories feministes les que ens ofereixen les eines conceptuals més 

adients per l'estudi de l'empoderament de les dones. La proposta del tecnofeminisme, 

recollint les propostes del construccionisme tecnològic, del ciberfeminisme però també 

de les teories feministes de la divisió sexual del treball i de l'acció feminista, ens aporta 

elements molt suggerents a tenir en compte. Des d'aquesta perspectiva que es centra 

en el potencial transformador de les TIC, no oblida les condicions socials i materials de 

les dones com a proveïdores i responsable encara del treball domèstic i de cura. Així 

també, assenyala la necessitat de desenvolupar la política feminista ja que no només 

amb el ciberfeminisme serà possible un canvi substancial a la vida de les dones, si no 

que són necessàries aquelles polítiques que fan possible un canvi estructural i material 

en les condicions de vida de les dones. 
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Per tant, serà des de la perspectiva combinada de l'estudi de les TIC des d'un vista 

feminista i les teories feministes sobre les condicions socials de les dones les que 

haurem de tenir en compte a l'hora d'analitzar empíricament quines són les 

transformacions en la vida de les dones a través de les TIC. I d'aquesta manera poder 

aportar al coneixement empíric tenint en compte les dimensions que es detecten per 

les investigacions realitzades. 

Com veiem a les investigacions empíriques realitzades sobre l'empoderament de les 

TIC, les transformacions que es poden manifestar tant en l'àmbit educatiu, 

sociolaboral, sociocultural i polític. Tot i que la majoria d'elles apunten les oportunitats 

de les TIC també tindrem en compte aquelles dimensions que ens apunten als riscos 

tenint en compte el context social que estem analitzant.  
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RESUM  

La sociabilitat, les xarxes relacionals, l‘associacionisme, la participació en definitiva, 

són aspectes que s‘identifiquen com a fonamentals  per a la vertebració d‘una 

ciutadania  plural i cohesionada. Una part important d‘aquesta pluralitat la conformen 

les dones immigrades. En la mesura que tenen condicionants específics han de posar 

en joc respostes particulars. En aquesta comunicació  ens aproximem a les formes, els 

espais relacionals de les dones immigrades adultes que viuen a la ciutat de Lleida. 

També als seus condicionants i dinàmiques per teixir xarxes que els facilitin 

l‘acomodació, el desenvolupament i reconeixement personal i col·lectiu.      

Paraules clau: gènere, immigració, capital social,  sociabilitat, Lleida 

1. Introducció 

Des de Tocqueville (1963) està demostrat i reconegut el paper cabdal que té 

l‘associacionisme en la construcció  d‘una democràcia sòlida i cohesionada.  

Incorporat en aquest conjunt, està fora de  dubte la rellevància que té per a 

l‘acomodació, inserció i integració de la població nouvinguda. (Garreta i Samper, 2008; 

Ribas, 2003; Morell, 2005; Moreras, 2009:16-20)  

La investigació sobre el nou teixit associatiu fet per immigrants, tot i ser relativament 

recent, compta ja amb una bibliografia nombrosa des dels anys noranta. (Casey, 1997; 

Veredas, 1998; Aja, 2000;  Show, 2003; Morell, 2005; Garreta i Samper, 2006;  

Moreras, 2009; Aparicio, 2010; Mayoral, Molina i Sanvicén, 2011).  Remei Sipi (2000) 

va  posar en evidència que les dones tenien també protagonisme en aquest àmbit. Tot 

i que en els darrers anys han anat apareixent estudis, el conjunt és escàs, si ho 

comparem amb els percentatges, si més no,  de dones que viuen en el conjunt de la 

població immigrada assentada. (Süb, 2002; Gonzalez i Alvarez, 2005; Torres, 2008; 

Ros, 2011) 

Alhora, és fàcilment comprovable que quan es parla d‘associacionisme immigrant les 

dones s‘obvien  (Observatori, 2009; Aparició i Tornos, 2010). Es constata, revisant les 

bases d‘entitats autonòmiques i locals, que aquestes entitats representen un 

percentatge petit respecte el conjunt, que no es correspon al volum de la seua 

presència en els pobles i ciutats.  

mailto:psanvicen@geosoc.udl.cat
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Cal suposar que hi ha espais de participació per a la dona immigrant més enllà de les 

entitats associatives. A partir d‘aquesta constatació, el concepte de sociabilitat esdevé 

especialment útil per buscar els marcs de creació dels seus intercanvis relacionals i 

analitzar els àmbits en què s‘estenen.  

La sociabilitat fa referència a tota activitat establerta pels éssers humans. Hi ha formes 

de sociabilitat formalitzada i maneres informals. Moreras (2009:15) alerta sobre el fet 

que aquestes expressions no poden ser interpretades com a espontànies ni aleatòries 

ja que podem estar condicionades i determinades per patrons de relació definits per 

pressupòsits de proximitat i llunyania entre grups. En el cas de les interaccions socials 

de les dones immigrades entre elles i amb els grups o individus de la societat 

receptora, caldria ampliar aquest marc amb els factors possibilitadors que permeten 

que hi hagi contacte i interrelació en els grups i entre els grups. Tal com es constata en 

l‘anàlisi dels relats de les històries de vida, hi ha uns condicionants imprescindibles per 

a teixir capital social i relacions: competència comunicativa, temps, motivació, actitud, 

espais.... 

La noció de sociabilitat incorpora un component individual interessant per aplicar-lo a 

les qualitats personals de les dones líders que treballant, o no, en entitats són capaces 

de teixir xarxes i esdevenir referents grupals. On no arriba el grup, o el que hi ha no és 

prou sòlid, pot arribar-hi la influència personal.   

Lligat amb la sociabilitat, un concepte que és especialment útil per seguir les 

dinàmiques particulars de les dones immigrades és el de capital social o xarxes 

estables de relacions (Bourdieu, 1986:2). Les xarxes socials generen confiança, 

seguretat, vincles emocionals i interrelacions a diferents nivells. Subirats ja va 

demostrar la relació directa entre el capital relacional de les persones i la posició en 

què es troben les persones i els grups socials en la societat o en els diferents camps i 

espais d‘intercanvi.  Per a aquest autor,  la inclusió social es fonamenta en tres pilars 

interrelacionats, la fortalesa de les xarxes relacionals, que generen al seu torn 

mecanismes de reciprocitat, n‘és un de fonamental.  (Subirats, 2004:15-16) 

Quan parlem de persones immigrades adultes, hem de tenir en compte que  les seues 

trajectòries operen en espais de desigualtat i per tant no les podem analitzar a partir 

dels mateixos paràmetres que observem els de la societat autòctona. Encara menys 

quan ens referim a les dones. La seua inclusió depèn en bona mesura de l‘ancoratge 

social que tinguin amb els individus o grups de la societat receptora. Llegit en termes 

de freqüència i fortalesa, poden facilitar la comprensió mútua i la identificació, en cas 

contrari, la feblesa de la xarxa o la seua inexistència les dificulten, quan no 

impedeixen. (Ros, 2011:15) 



Grup de treball: GÈNERES 

 

2408 

Aquesta comunicació recull dades i reflexions de la primera fase d‘un estudi encetat en 

el primer quadrimestre de 2012.  Dones immigrants a Lleida. Perfils, realitats, 

expectatives i aportacions pretén analitzar de manera exhaustiva, amb un enfocament 

qualitatiu, la situació de les dones que han arribat a la ciutat en la darrera dècada.  En 

aquesta fase sobre la participació, ens plantejàvem buscar respostes als interrogants 

apareguts en estudis anteriors (Molina, Mayoral i Sanvicén, 2011, Mayoral i Sanvicén, 

2012).  

El primer interrogant feia referència, doncs, al seu  paper en el teixit associatiu. Hi ha 

molt poques entitats creades per –i per a- dones immigrants  i en el conjunt 

d‘associacionisme immigrant la seua representativitat és escassa.  Si 

l‘associacionisme és vist com un element bàsic  per a la integració, la formació de 

capital social, la sociabilitat i la interrelació amb la societat de recepció, i en el cas de 

les dones té una presència puntual,  quins són els efectes sobre el seu procés 

d‘integració?  Hi ha condicionants propis pel fet de ser dona i immigrant respecte el 

teixit immigrant general? Es doten les dones d‘altres espais d‘interrelació i 

participació? de quins mecanismes i canals de comunicació, relació i creació de xarxes 

socials disposen?  El seu capital social és restringit a la seua comunitat o hi ha espais 

de confluència amb la societat autòctona? Quins, en aquest cas? Com es vertebren? 

Quins són els espais de relació? Quines són les xarxes socials? Quines estratègies es 

posen en joc?  

2. El context i la investigació   

Lleida és la cinquena població de Catalunya pel que fa a la quantitat absoluta 

d‘estrangers residents.41 Al 2000 hi havia un 1,9% d‘habitants estrangers. En poc més 

d‘una dècada el percentatge ha augmentat gairebé 20 punts. Al 2012 d‘un total de 

139.834  lleidatans, ja  29.887 (el 21,37%) tenen origen forà. El grup majoritari és 

l‘Africà, al qual pertany el 40% del total. Són de Llatinoamèrica el 17% . En volum de 

població el tercer grup, el conformen el conjunt de països de l‘antiga Europa de l‘Est 

amb un 26% del total. La  població asiàtica just arriba al 6%.   

 El 44% són dones. Entre la població africana el nombre d‘homes és més alt, encara 

que les dones són el 34%.  Per contra, el 59 %  del col·lectiu llatinoamericà són dones. 

L‘anàlisi per països confirma que,  exceptuant l‘Equador, de tots han arribat més 

dones.42  De Rússia el 82% és femení, de Polònia el 54% i de Romania, que és un 

                                                   
41

 Idescat. Població estrangera. Explotació estadística del padró, 2012, 
http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=6 
42

 El detall homes/dones  d‘aquests països és: Argentina(129/164); Bolívia (321/482), Brasil 
(265/549), Colòmbia (503/659), Cuba (51/68), Chile (38/47), Equador (276/255), Paraguay 
(29/48), Perú (104/143) República Dominicana (226/301), Uruguai (38/46) Veneçuela (50/71) 
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col·lectiu nombrós de més de set mil dos-centes persones, elles són gairebé la meitat, 

el 49,22%. Les estrangeres constitueixen el 19% del total de dones de la ciutat. Més 

enllà de la significació de les dades quantitatives, i malgrat les polítiques actives fetes 

des de les institucions municipals i autonòmica, la seua participació pública és 

escassa. 

Partim del convenciment que és necessari distanciar-nos de les visions etnocentristes 

per tant  el disseny de la  investigació és qualitatiu. Recollim parts del relat de nou 

dones immigrades. Sis marroquines, dos llatinoamericanes i una romanesa.  Joves, 

entre 23 i 40 anys. Només una passa dels cinquanta. Totes nascudes fora van venir 

d‘adultes, la més jove va arribar de petita. Excepte per a aquesta,  per a la resta el 

primer lloc del seu viatge migratori va ser la ciutat o, abans, algun poble del voltant.  La 

més jove no té parella però la resta estan casades i amb fills.  Només una té estudis 

bàsics,  la resta tenen carreres universitàries fetes prèviament  i la seua situació 

laboral actual, si treballen, no s‘adiu amb l‘estatus que tenien abans de venir.   

El criteri que ha prevalgut  al buscar-les no ha estat la procedència.43 Pels objectius 

d‘aquesta fase de la investigació en aquesta, hem buscat dones vinculades al teixit 

associatiu immigrant  i altres que no hi han estat mai.44  Una d‘elles és presidenta de 

l‘associació de romanesos, mixta. De les dos llatinoamericanes, una va estar 

cofundadora del Centre Llatinoamericà i l‘altra no ha participat mai en cap entitat. De 

les marroquines, totes elles han estat, o són, presidentes, membres de la junta  o 

persones amb un paper actiu en les associacions de dones immigrants.  

S‘han fet històries de vida perquè ens interessa el procés complet. El punt de vista del 

qual partim és que l‘ús de la categoria absoluta de dona immigrant  com a genèric ens 

aboca a un parany generalista de simplificar i unificar una realitat que és complexa, 

polièdrica i diversa. (Sipi i Araya, 2005:21-22; Gregorio, 2012: 578-79).   

Els relats ens han permès  aprofundir en la trajectòria vital, personal i anar més enllà 

de la categoria origen cultural.  Per ser persones, i adultes, s‘incorporen a la societat 

de recepció amb processos vitals determinats: un procés socialitzador, educatiu, 

cultural, social, participatiu; una construcció identitària,  també una manera de ser, i 

una actitud vital. Certament, el nou context condicionarà, però aquest pòsit també.  

3. Les xarxes de relacions interpersonals  

                                                                                                                                                     
Institut Nacional d‘Estadística. Padró Continu  per municipis, gener de 2012  
http://www.ine.es/jaxi/tabla.do 
43

 Tanmateix una de les limitacions d‘aquesta primera fase ha estat no haver pogut accedir a 
més dones llatinoamericanes, més dones de l‘Europa de l‘Est i asiàtiques  
44

 En aquesta fase, la procedència no ha estat un criteri de selecció, tanmateix val a dir que, a 
partir de les reflexions que ha suscitat aquesta primera fase, s‘està ampliant el ventall 
d‘entrevistes per poder atansar-nos a la realitat de grups molt invisibilitats  com ara les dones 
russes, poloneses i  asiàtiques. 

http://www.ine.es/jaxi/tabla.do
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No existeix la dona, sinó les dones.45 Cada una és diferent, té un capital cultural i 

educatiu, unes expectatives, un entorn i una trajectòria vital distinta. La tendència a la 

generalització amaga la gran complexitat real. Tota persona necessita lligams per 

viure, avançar, sobreviure i crear el seu projecte vital. Les dones que han arribat a 

Lleida estant construint encara el seu capital relacional particular.  Desenvolupen un 

procés de reordenació de la d‘origen i un altre de cerca i construcció de les noves 

relacions que necessiten per sobreviure i socialitzar-se en el lloc d‘arribada. 

―..en mi la d‟abans i ara hi ha un canvi molt gran, però tinc un coneixement del català 

encara que no el parlo bé, vaig fer treball de mediació cultural, vaig guanyar relacions 
amb homes i dones d‟aquí és més oberta a la societat que abans, per exemple el meu 
primer any vaig estar tancada entre les dones dels col·lectius marroquí, ara tinc una 

complicitat amb dones autòctones, d‟altres comunitats nacionalitat i això es més 
enriquidor.” BA 

 

3.1.Les connexions transnacionals     

Parlem de reordenació en la mesura que la distància opera com un selector natural. 

Com qualsevol persona, totes havien ja construït  una estructura relacional al país 

d‘origen: la família,  les persones conegudes, els amics i amigues, els espais de reunió 

social i participativa, i els lligams laborals i acadèmics. El viatge migratori trencar les 

rutines, el cercle va minvant, com passa sempre amb qualsevol tipus de relació que no 

s‘alimenta, i s‘acaben mantenint de manera estreta aquells vincles més forts 

emocionalment: la família i els amics íntims.  

Totes sense excepció mantenen aquesta vinculació. Les Tic, Facebook apareixen com 

unes aliades importants per mantenir i ampliar les dimensions d‘aquests cercles 

inicials.  Adela Ros (2011) apunta que la societat xarxa és una eina bàsica de 

connectivitat que obre un ventall d‘oportunitats importants de relació i comunicació. El 

mòbil, Skype i Messanger possibiliten recrear un espai perifèric de relació periòdica.  

Espais i persones que es tornen a retrobar en períodes de vacances, trobades 

familiars rellevants. Quan la despesa del viatge impedeix aquest retrobament periòdic 

la pantalla i l‘ordinador és l‘element substitutiu de connectivitat que supera la distància.  

El paper de la xarxa amb el lloc d‘origen és reconegut en pràcticament tots els casos 

com un nexe d‘ancoratge amb el país i cultura que no volen deixar. El retorn pot estar 

llunyà, però en cap cas és una opció descartada. 

                                                   
45

 Agnès Agboton, entrevista ―Un modo de contemplar la vida‖ Boletín de cultura Afrohispana, 
núm. 10., 2008, p. 4-5 
 «La mujer africana» no existe, como no  existen “los catalanes”Generalizaciones, grandes 
palabras.  La vida es un proceso dialéctico en el que los contrarios se concilian hasta edificar 
una síntesis (es casi un proceso alquímico) que pronto producirá su contrario ‖  
http://www.afrocubaweb.com/antonioromero/boletinafrohispana10--2008.pdf 

http://www.afrocubaweb.com/antonioromero/boletinafrohispana10--2008.pdf


Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2411 

El relat d‘una de les entrevistades, posa en evidència que, en determinades ocasions, 

segons com sigui l‘entorn i les circumstàncies, el pes d‘aquest lligam pot tenir un 

efecte negatiu i constrenyedor de les expectatives i els desitjos de desenvolupar un 

projecte propi, personal, com a dona.  La distància amb la família és geogràfica però la 

influència continua  intacta.  

     ―...No puc desatendre les obligacions amb la meua família del Marroc i la del meu 

home. No entenen que jo vulgui estudiar, treballar fora de casa, fer activitats a 
l‟associació. Per ells jo hauria de quedar-me a casa, cuidar del meu home, el meu fill i 
la meua filla. Li diuen a la meua filla cada vegada que parlen amb ella y discutim per 

això. La nena em retreu que passi tantes hores amb les altres dones i a l‟associació. El 
meu home ja també pensa igual...” SB 

 

Hi ha una tensió existent entre el pes dels lligams que es mantenen en origen i els que 

es construeixen en la realitat quotidiana.  La retroalimentació en un mateix sentit 

d‘aquesta influència conservacionista amb el nucli de l‘entorn immediat familiar afege ix 

un element de complexitat al desenvolupament personal  de SB. El paper de l‘entorn 

familiar en la presa de decisions de les dones en tots els aspectes de la vida, és 

determinant, ja sigui immigrada o autòctona. En el seu cas, el pes de l‘entorn familiar  

llunyà amb el que s‘està connectat és un llast culpabilitzador i inhibidor d‘actituds i de 

les capacitats individuals.46  

3.2.El procés complex de vertebració del nou capital relacional    

Teixir les noves xarxes és el procés obligat conseqüència del viatge  migratori. Aquest 

desfà els vincles de seguretat i confiança coneguts. Un nou espai, amb costums, 

maneres de fer i de viure diferents, demana començar un procés de resocialització.  

Cap de les que han seguit al seu marit tenia cap contacte ni ningú conegut quan ha 

arribat aquí. La fortalesa de la xarxa afegida a la seguretat dels espais coneguts i vitals 

desapareixen i es transformen en una situació desconeguda i inesperada:   soledat i 

incomunicació.     

“em vaig trobar sola, no entenia res, el meu marit treballava i jo em quedava tot el dia 

sola sense saber que fer i com fer-ho. Només tenia al voltant persones d‟aquí que no 
coneixia, que no m‟entenien i que no entenia” SA 

 
 ―  cuando  llegué aquí a Espanya , tenía tristeza y también echaba de menos  mi 
familia y mis amigas” NA 

 
― ...  no hablaba  espanyol ni catalán y esto por mi es el primer problema que  he tenido  
i las personas que me han ayudado són: mi marido y una mujer autóctona  que es la 
madre del jefe de mi marido, ella que me ha enseñado las tiendas y los nombres de 

les cosas , en realidad me ha dado un apoyo muy grande..‖ NA 

 

                                                   
46

 Tot i que aquesta tensió només ha aparegut en una història de vida, ens fa pensar que no 
sigui un cas aïllat, en el cas de comunitats determinades. És un element interessant en què cal 
aprofundir en posteriors investigacions. 
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Ja en la introducció s‘ha assenyalat la importància de no deixar de banda en l‘anàlisi 

de la sociabilitat de la dona immigrada els condicionants. L‘element primer per poder-

se relacionar és el comunicatiu. Totes dominen idiomes internacionals, a més dels 

seus propis. Tanmateix, cap d‘elles sap parlar català, ni  que a Lleida s‘hi parla. 

Excepte les llatinoamericanes, que  es poden comunicar,  la resta quan arriben no 

entén ni parla tampoc castellà.47 

―Quan arribem aquí, la realitat és molt difícil, va venir el meu home primer i després de 
2 mesos ens vam incorporar nosaltres. Es molt difícil si no hi ha una xarxa familiar, 
d‟amics, i més que això si tens problemes lingüístics. Es molt difícil, no tenim amics, no 

tenim família, el meu home si sap castellà però jo no, ni castellà ni català, perquè la 
llengua estrangera per a mi és anglès i francès, vaig estudiar angles, llavors es molt 

difícil‖ BA 

 
―…la primera dificultat de tot la llengua, vaig arribar sense parlar ni català ni castellà 

només havia llegit uns llibres pel meu compte, havia començat un curset de 20 hores 
de castellà pero això és molt poc, nomes sabia saludar i poca cosa mes, recordo que 
quan em trobava sola al carrer a vegades pasaba pànic i tot, sobretot quan la gent 

se‟m dirigia  perquè no els sabia contestar, m‟entraba el pànic, recordo uns quants 
episodis de pànic per no poder-me comunicar-me.” FB 

 

A les dificultats de l‘idioma s‘hi afegeix l‘actitud dels autòctons, que han d‘afrontar 

també canvis sobtats en els espais públics i quotidians. La incomprensió, el 

desconeixement mutu són elements de refracció que impedeixen el procés de 

vertebració de noves xarxes socials amb normalitat. Una situació d‘incomunicació i 

soledat viscuda de manera particular per les dones en comparar la situació de suport, 

ajuda i seguretat vital i anímica que tenien amb l‘actual.  

“… el marroquí, aquella es la rumanesa, posar etiquetes, estem acostumats, passa a 
qualsevol societat i pensó que és lo normal d‟alguna manera però si que n‟hi ha 

dificultats, sobretot aquest trencament, la ruptura entre la realitat que deixes i la nova 
que trobes que et quedes desamparat. Jo quan vaig venir no coneixia més que el meu 
home, ningú més. Al meu país tenia una bona feina, poc remunerada,  però pertanyia 

a un estatus social elevat, el món universitari, l‟educació, les realitats que vaig trobar 
aquí situacions molt dures com que gent que em preguntava al teu país que hi ha gats 
i gossos pel carrer?… esperes un cert grau de desconeixement, d‟ignorància, ni tinc la 

pell negra, ni faig pudor, pero fa mal, per altra banda dius és normal i ho passes 
malament, estàs en la situació que estàs, no pots tornar enrera, els amics i la família 
que t‟estimen i et poden donar suport estan lluny, el problema és emocional, es el 

drama de tot immigrant.” FB 
 

Durant un temps, cadascuna  sobreviu amb lligams pràcticament inexistents. La familia 

estricta i la xarxa d‘origen és qui manté a distància l‘escalf anímic i vital que 

probablement és més important per a elles que per a les seues parelles.  

―Penso que les dones viuen d‟una altra manera la immigració. Els problemes , els 
motius que pot tenir una dona no els té un home, això segur, primer no passen pels 

                                                   
47

 Encara ara les marroquines adultes tenen dificultats per expressar-se bé en català. Totes 
afirmen que aquest fet els resta possibilitats en les relacions laborals i socials amb els i les 
lleidatanes.  
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mateixos processos, les mancances no les viuen, d‟alguna manera sí, però no és 
igual. El meu home sí, havia començat una carrera a Madrid, i és molt diferent,  ell no 
va venir  per necessitat, per això la motivació és diferent, el va arribar a Lleida per 

necessitat econòmica, se li havia acabat la beca i havia de treballar sí però 
emocionalment ja estaba, ja havia trencat el lligam amb la seua família, amb els seus 
amics, tenia més amics aquí que allà, li va ser més fàcil. Jo no, les meues amistats 

que mantinc encara, els amics són aquells, aquí tinc amics, coneguts, aquells vincles 
tan forts que s‟havien construït durant els anys de l‟institut i de la universitat doncs aquí 
no, no puc parlar de la mateixa experiència‖ FB 

 
En general, l‘aterratge a la ciutat i la primera immersió es fa per mitjà dels coneguts, 

més tard entraran en contacte amb les associacions d‘immigrants. Només per a la 

família de BA el primer suport que van tenir va ser l‘associatiu ja que, a causa de la 

feina oficial  del seu home, el Consolat els va facilitar el contacte.  En general, els 

primers lligams amb les persones autòctones són les que estan relacionades amb el 

treball, fruit de la necessitat, i els  que troben ja fets pel marit.    

Un dels elements recurrents en els relats és la referència a l‘actitud personal, el 

caràcter, la motivació i també la necessitat. La quantitat de la xarxa, les seues 

dimensions i heterogeneïtat depèn de cadascú, del llistó que es posi  i de què venci les 

pròpies limitacions.    

― Quan vaig arribar no sabia res de res, ni català, ni castellà, m‟explicaven que aquí 

parlaven un altre idioma, pensava, com ho faré?  No hi havia ningú que m‟expliqués 
res, ni què havia de fer però jo sóc molt sociable, m‟agrada parlar, no em fa por, anava 
fent, aprenia paraules al diccionari traduïdes del francès, n‟aprenia unes quantes i 

sortia a comprar, al metge‖ NA 

 

3.3. Els espais de socialització 

Els llocs i les maneres de trobar-se i de reunir-se tenen un important vessant cultural i 

simbòlica. Les relacions humanes tenen també una dimensió espacial. En l‘anàlisi de 

les xarxes de relació de la població immigrada el lloc on es duen a terme aquestes 

relacions és important. Una de les reivindicacions reiterades és la manca d‘espais on 

trobar-se, fer les activitats  i visibilitzar-se. Les trobades i les activitats que es duen a 

terme com a entitats no tenen un espai fix i es duen a terme en llocs distints segons 

l‘ocasió:  despatxos municipals, espais d‘associacions veïnals, Ong, parròquies, cases 

particulars, i  restaurants, quan cal celebrar alguna festa.  

Tenir o no tenir espais és un element diferencial també respecte el teixit social 

autòcton. Cada una de les entitats disposa d‘una seu visible i identificada. Les 

d‘immigrants no. No creiem que aquesta sigui una causa de la feblesa de les entitats 

de dones immigrants, però sens dubte que no poder disposar de llocs estables de 

reunió és un handicap afegit. Impossibilita, per exemple, poder disposar d‘espais per a 

la interrelació, si més no, amb les dones autòctones, un element aquest reiterat en els 
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relats de les dones marroquines, especialment preocupades pels prejudicis de la 

societat receptora i conscient que són qui pateixen més l‘estranyament social.  

―...les polítiques publiques han de canviar, les d‟avui en dia és molt difícil de crear un 
diàleg, un espai no es fàcil, si per exemple tenim expectatives de crear una 
interculturalitat, sense espais comuns, sense diàleg no és possible fer-ho, és 

impossible, sense polítiques publiques és més difícil, per exemple jo amb les meues 
veïnes al barri si no tenim un espai, és molt difícil, si no tenim espais  de contacte 
comuns és molt difícil.  

“Hi ha associacions al barri, em refereixo a més coses, de projectes que tinguin 
aquesta preocupació, de trobar un diàleg entre les cultures que estan a Lleida, els 
espais falten, serien importants per a les dones més que per als homes, les dones més 

perquè les dones no han tingut l‟oportunitat de sortir de casa com els homes, no han 
tingut l‟oportunitat de treballar igual i per les dones immigrades més i sobretot les 

dones marroquines immigrades i subsaharianes per les mancances que tenim en 
relació amb l‟idioma, amb la relació professional, es una cosa mes necessària‖ BA 

 

Els espais de relació, creació, cerca i manteniment de vincles amb les persones del 

mateix origen i/o amb els autòctons són diversos i heterogenis. Distingim entre llocs 

propis d‘activitats i contactes formals i els llocs on es desenvolupen accions i contactes 

informals.  

3.3.1. Espais formalitzats de relació  

3.3.1.1. Les entitats associatives 

Les històries de vida constaten que la implicació de les dones immigrades en el 

conjunt del teixit social de la ciutat és, encara, quantitativament escassa i, sobretot,  

poc visible. Des del govern municipal, des que l‘arribada de persones estrangeres va 

passar de ser un fet puntual a estructural, s‘ha estat impulsant la seua organització 

amb entitats com a una política activa d‘integració de les persones immigrants i  de 

vertebració d‘espais d‘interlocució estables.  Des dels inicis, es va dur a terme accions 

per tal que les dones, sense exclusió, hi tinguessin un paper actiu i es va vetllar estret 

per què  formessin part de les juntes de les associacions que s‘anaven constituint. Més 

enllà de la formalitat, i que hi ha   dones en les juntes, la realitat és que en general el 

seu paper queda en un segon pla respecte el dels homes.    

A Lleida hi ha cinc associacions de dones immigrants, quatre  estan composades per 

dones subsaharianes, de diferent procedència i una per dones marroquines. En la 

resta d‘associacions no hi ha específicament una secció de  dones, encara que n‘hi ha 

que organitzen activitats per a tothom i també  específiques. No hi ha una sola raó que 

justifiqui que totes siguin de dones africanes, probablement n‘hi ha diverses. 

N‘assenyalem tres, que hem trobat reflectides en les històries de vida. La primera, la 

gran diversitat interna del continent africà, desconegut no només per als autòctons 

sinó també pels habitants dels diferents països: 



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2415 

―Jo vaig conèixer el veritable Marroc aquí a Lleida.  El Marroc és diferent segons la 
procedència, segons els pobles. Als pobles la imatge de les dones és molt diferent de 
la que tenen a la ciutat.” SA  

 
La segona, derivada de l‘anterior, té a veure amb el sentit de la comunitat específica 

de cada origen. Senegaleses, magribines viuen mons, estils i necessitats distintes. 

També les musulmanes, a banda de la manera com visquin les seues creences, 

senten diferent de les que no ho són. Per tant, els espais, els interessos poden ser 

distants. La tercera, tal vegada té a veure amb les característiques individuals de les 

dones, que tenen inquietuds, preparació acadèmica i experiència associativa en el lloc 

d‘origen. 

― Al Marroc hi ha associacions culturals, jo vaig tenir una experiència molt important en 
l‟àmbit associatiu, nivell cultural molt alt, temes de a dona, conflicte palestí, cultura 
dominant, nivell cultural molt alt, Talleres, associacions que va del treball voluntari, 

cada mes buscàvem una entitat i fem pintura i xerrades i també associació de drets 
humans, en la comissió de la dona, reivindicació, etc. etc. discutir la poligàmia, moltes 
coses, associació per a persones que s‟han de convalidar estudis.‖ BA 

 
I, encara, n‘afegim una quarta que és l‘evidència que  dins les entitats mixtes el seu 

paper és subaltern i no troben espais per tractar els temes que els interessen.  

“Jo veig que hi ha molts estereotips de la dona marroquina, que no té un nivell 

d‟estudis, que no està integrada a la societat, no fa esforç, llavors nosaltres treballem 
sobre aquest tema es molt important i també tenir diàleg amb la societat d‟acollida es 
molt important per canviar aquesta realitat, jo sempre dic que hi ha dones i dones, si 

que hi ha dones marroquines que no fan res es per motius estructurals, pertinença a la 
zona rural, lluitar contra l‟estigmatització que tenen les dones marroquina, a un 
empresari una dona marroquina no pot treballar aquí, fer esforç per canviar aquesta 

realitat, es molt positiva . Necessitem tenir diàleg amb les dones d‟aquí. Per fer això 
l‟associació ha de ser de dones  perquè la majoria de les associacions generals home 
si dones no volen treballar sobre el tema gènere, sobre el tema dones no volen i crec 

que nosaltres qui hem de fer aquest esforç. El pas sempre crec que l‟hem de fer 
nosaltres, pel tema de la dona si hi ha homes que tenen iniciativa però pocs.‖ 
“..Sempre volia estar en una associació (...)Eren reunions tot d‟homes, no hi havia 

dones, les dones s‟havien d‟estar a casa. Em va dir,  a veure si tu portes més dones, 
però no, ells només volien homes. Per treballar per les dones cal una associació de 

dones. Vaig crear la delegació de dones d‟Ibn Batutah” SA 

 
El funcionament d‘algunes d‘aquestes associacions és intermitent. Fins i tot, una està 

com la seua fundadora (AA) diu passant un any sabàtic ja que s‘han de dedicar a 

treballar i a estudiar. La participació demana temps, implicació i motivació.  El moment 

actual de crisi demana que les dones dediquin encara més temps a la preparació i a 

parlar dels seus problemes que a fer activitats. No hi ha associades que paguen 

encara que l‘associació de  Gambia fa una col·lecta de diners  

“La asociación por las mujeres  es un espacio de reencuentro entre ellas, es un 

espacio por hablar por discutir, tambien hacemos un torn de dinero 5 euros al mes 
entre 45 mujeres y cada mes una mujer que tene el derecho de coge   este dinero, no 
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podemos oblidar  el beneficio de las mujeres al país de origen del proyecto  de fundar 
una cooperación de aceite a Gambia‖ NA 

 

Les dones llatinoamericanes participen de les activitats del Centre Llatinoamericà amb 

normalitat. Les rumaneses no necessiten una entitat de dones. Probablement perquè 

l‘associació cultural romanesa té una presidenta...    

“No tenim aquesta necessitat perquè si les dones volem fer alguna cosa la fem, no cal 

tenir aquest departament sobretot perquè l‟associació és una mica especial (…) …hi 
ha més dones que homes. Jo treballo amb dones, a través de les dones arribem als 
homes. Parlava al començament d‟aquest procés diferent de la vivència diferent, els 

homes ho viuen d‟una altra manera, quan hem de fer alguna cosa, la implicació no la 
tenen els homes com les dones, allavons a través de les dones com que som famílies 
arribem als homes” FB 

 
―..  participem amb tota la família perquè sinó no seria possible, no pot participar 
només la dona, a veure quan participes? En el temps lliure, que no en tens o ent ens 

poc, si vas tu tens conflictes amb la teua familia per tant has de portar tota la familia si 
ens trobem un diumenge per celebrar el dia de la dona, fem com un dinar una trobada, 
passem tot el dia junts, ens ho passem junts, els homes, els nens, les dones segur que 

després farem una festa les dones sortirem a sopar les dones, ja ho dic quan tenim 
ganes de fer una cosa la fem però hi ha aquest aspecte de comunitat, familiar..” FB 

 
3.3.1.2. Centres formatius 

Una de les estratègies interessants de reconstrucció de la identitat personal i 

col·lectiva és sens dubte el procés formatiu que han d‘emprendre. Hi ha dones que no 

necessiten sortir i habiten a la ciutat des de fa temps en el seu espai tancat, restringit. 

El seu capital relacional queda reduït al seus cercles i a les seues necessitats. 

“Es diu: no es volen integrar i es diu fàcil però no es té en compte que: No tenen 
estudis, son de pobles petits, no coneixen ningú, estan allunyades de tot, de la seua 
família, el seu entorn, no perquè vulguin. El vel les limita, els posa una barrera, la no 

comunicació  els crea inseguretat. Es curiós que quan no entenen, somriuen, 
assenteixen somrient i no entenen res. Es fan nuclis tancats. No necessiten 
comunicar-se, els fills tradueixen, poden comprar al supermercat sense entendre res. 

Veuen l‟objecte, miren el preu i a la caixa miren i amb els números saben que han de 
pagar. Val al metge amb els fills” SA 

 

En el moment que aquest cercle reduït ja no els és suficient, es veuen obligades a 

ampliar-lo. El primer handicap és la manca de competència comunicativa. Les  dones 

entrevistades constaten  com a primera dificultat conèixer les llengües que es parlen a 

la ciutat, especialment català.  

―Al començament era més complicat que les dones tinguessin informació de les 
activitats que hi havia a la ciutat d‟aquestes per elles però ara no, la informació la 
tenen tota. La majoria encara li costa anar, però la crisi hi ha fet molt. Les dones estan 

molt controlades. El curiós és el canvi que fan en els cursos, des que comencen fins 
que acaben, han canviat del tot.  Fan una transformació. Per exemple tinc una 

companya que s‟ha separat i ha de continuar sola, s‟ha d‟espavilar, ja s‟ha adonat que 
cal aprendre l‟idioma si vol tenir papers, veu que no és tan difícil.‖ SA 
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La crisi està provocant que les dones, fins i tot les que estaven recloses,  també que 

s‘hagin d‘apuntar a mòduls formatius, professionalitzadors, cursos d‘idiomes. Entitats 

de voluntariat, Ampa, Ong, Centre de Normalització Lingüística, Institut Municipal de 

Treball, Institut Municipal d‘Educació, tallers de la Regidoria de Drets Civils, etc. En 

aquests espais formals aprenen no només competències teòriques sinó a 

interrelacionar-se amb altra gent, inclosa l‘autòctona. La qüestió és si en aquests 

contactes són permanents i acaben formalitzant una xarxa d‘intercanvi o no van més 

enllà de l‘aula.  

 “ estudio el català  cada sabado tres hores , i des de la Regidoria que han comentado, 
i allí tengo amigas de muchas nacionalidades como las senegaleses, marroquinas , 

mujeres de Mali, de Algèria , es un espacio  muy positivo por todas las mujeres” 
 

Cara a l‘ampliació del seu espai relacional, el perill d‘aquests espais formatius és que 

l‘oferta vagi adreçada només a immigrants. La guetització de l‘espai aleshores tanca 

encara més els grups. Els espais i accions de proximitat adreçades al conjunt de la 

ciutadania com el programa Voluntariat per la Llengua incorpora el plus del contacte 

intercultural, especialment necessari per a les dones immigrades.  

3.3.2. Espais i xarxes de relacions informals 

Les històries de vida constaten la importància dels espais i les relacions  no 

formalitzades tal com ja apuntaven Sipi i Araya, (2005:70-75).    

― No arribem a totes les persones romaneses,  les altres persones  es reuneixen a 
l‟església, té una comunitat evangèlica que està molt ben organitzada al polígon, es 
troben allà, son membres unes 500 persones entre nens i adults i tot això es troben 

durant la setmana,  hi ha l‟església ortodoxa també unes 200 persones i després hi ha 
espais, les botigues romaneses, els restaurants,  
Hi ha botigues romaneses… sí, hi ha de productes que venen de Romania o fets 

aquí….hi ha dos restaurants força antics  el Bucarest i l‟altre Transilvània, fan menjar 
d‟aquí i menjar típic romanès i quan la gent fa una festa, per exemple de boda, de 
naixement, o quan convides algú d‟aquí doncs conèixer la gastronomia i ho fas aquí si 

no ho vols fer a casa teua.  
Les botigues són botigues bàsicament de productes d‟alimentació, dolços, carn, 

productes, botigues, això forma part dels espais de relació per les dones, les dones se 
troben allà, comencen a parlar, es relacionen, també hi ha la part aquesta del vincle, 
de l‟origen, l‟experiència inicial  aquí, van arribar aquí uns quants  i pot ser que ara 

s‟hagin portat mig poble,  o sigui que es coneixen ja des de l‟origen  i les relaciones es 
mantenen, s‟alimenten,  hi ha molta gent que es coneixen des d‟allà, hi ha molta gent 
que quan venen aquí el continúen, hi ha molta gent que igual les amplien, si jo tinc uns 

amics que venen del poble del costat i venen a casa meua i venen els altres i els altres 
la relació aquesta s‟expandeix. Serveixen per enfortir els vincles amb la comunitat.” FB 

 

Els espais informals són veritables llocs formatius i de construcció de la personalitat de 

la dona immigrant. Tot i que les trobades a casa giren al voltant d‘un te o un berenar, 

és una excusa per trobar-se i intercanviar informació, dubtes, ofertes de feina, 

reflexions sobre els seus problemes... 
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―Si tengo amigas són todas de Gambia  y tenemos el costumbre de una reunión cada 
15 dies  a nuestras casas y a veces en  la asociación‖ NA 

 

La ciutat es caracteritza per tenir una gran quantitat de parcs i places àmplies, amb 

jocs infantils que permeten l‘intercanvi i la relació entre els grups d‘iguals, 

―..siempre quedamos con amigas a casa, però veces  a la plasa quando el tiempo esta 
bueno para hablar y para disfrutar  sobre todo del tiempo de la primavera , a veces a 
las celebraciones familiares, y a la asociación y siempre para hablar sobre nuestros 

problemas y las cosas de la vida  en general, pero la mujer casada tiene muy difícil de 
encontrar tiempo libre  ― NA 

 
―  Comerços, botigues… botigues de comerç n‟hi ha…. A casa seua algunes pentinen, 
diu, si voleu per exemple us puc pentinar, són espais de relació també, per xerrar, … 

botigues de comerç sobretot pels homes sobretot, les dones… què fan? Les places 
són l‟espai de relat, en realitat no hi ha un espai especial, depèn de cada ocasió, de 
cada oportunitat, les cases, les places, les festes…” BA 

 
Operen com espais d‘articulació d‘expectatives, de sensibilització, d‘influència de les 

que tenen una mentalitat més oberta cap als que són reticents, 

―Participen a les Ampa, si que hi participen ara ja si, ens vam començar a incorporar a 
les Ampas.,..  al 2008.. sí, es una evolució, parlem entre nosaltres i ens diem aquí hem 

de participar, hem de donar opinió, hem d‟explicar que som, la majoria dir que sí.” BA  

 
―Les dones ens influenciem molt entre els dones. Si hi ha un grup, cap dona dóna un 

pas i no s‟atreveixen en elles, quan una dona té una iniciativa i les altres diuen potser 
sí, endavant. El primer any per exemple, elles van dir que no participaven en les 
activitats de Nadal, perquè es de cristianisme, nosaltres al Coran hem de creure. Vam 

dir primer hem de mirar i després si hi ha alguna cosa que va contra l‟islam o això, ens 
n‟anem, però no en realitat hi vam anar, no hi ha res, vam disfrutar amb  els Pastorets, 

aquestes coses les discutim entre les dones, a casa parlem de moltes coses. 
Influencia mes el grup d‟amigues que l‟home,  a vegades sí, a vegades no. Depèn de 
cada cas.” BA 

 
― Altres espais…de trobada…. Nosaltres ens veiem (anteriorment  utilitzavem els 
centres cívics, ara és tan complicat, ara tenim un local d‟una parròquia… les trobades 

mes intimes les fem al domicili, les altres les fem al local d‟una parròquia, estar en un 
local val diners, si vols fer una festa, es fa un pica pica, no es pot fer en un centre 
civic.”FB 

 

 En definitiva, tot i que sembla que la major part de l‘esforç en la construcció del teixit 

relacional es dedica a mantenir el propi amb altres dones immigrants, el cert és que 

excepte una, la resta manifesta que el seu cercle  està constituït a parts iguals per 

dones autòctones i dones immigrades, fins i tot n‘hi ha que s‘han forjat cercles sense 

influències del seu origen.  Es constata que hi ha una relació directa entre capital 

formatiu i cultural d‘origen, l‘actitud i e l plantejament del paper que com a dona vol tenir 

a la ciutat  

 ―En aquests 10 anys  només tinc dos amigues marroquines. La resta són d‟aquí. 
Treballo amb dones marroquines que són analfabetes, els costa entendre què passa i 
sortir de casa perquè fins ara no ho han necessitat. Hi treballo perquè les vull ajudar 
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però no m‟interessa el seu nucli perquè és tancat. No et pots quedar només en un 
nucli tancat, has de posar-hi distància, obrir-lo. No  tinc res en comú amb elles.” SA  

 

4. La visibilització com a estratègia cap a la reivindicació personal i col·lectiva 

4.1. La inclusió en associacions de dones autòctones 

Un indicador de capital social és la interrelació amb el teixit autòcton, en aquests 

moments tot just està en un estadi embrionari. No disposar d‘espais estables de 

trobada, algunes actituds valentes que es resisteixen a no lluitar contra la imatge de 

pobra dona immigrada que se‘ls atorga, han provocat tal vegada l‘inici d‘un canvi de 

tendència.  Moreras (2009:16) plantejava la dimensió de la proximitat com un 

catalitzador de vincles relacionals. Probablement, no sigui casualitat que els indicis de 

col·laboració entre dones i associacions. apareguin en dos barris  que tenen en comú 

la potència de l‘ associació de veïns i la seua història de treball envers  la cohesió 

interna de nuclis que tenen una composició poblacional  històricament heterogènia.   

L‘ampliació dels cercles de relació són bàsics per a l‘enriquiment global de individu i la 

participació social. Alhora,  el fet de pertànyer a grups reduïts i tancats tot i que en 

principi reforça la identitat col·lectiva i individual, a mig termini pot exercir un efecte 

nociu en la mesura que el grup es tanca i aïlla del (Simmel,1908)  El perill d‘exclusió 

que comporta és reconegut per totes les entrevistades. 

―Des del començament ho he tingut clar. No avances si només estàs amb 

marroquines” SA 

 
 ―Amb les associacions d‟aquí no tinc cap relació. Estic pensant d‟incorporar-me a una 

associació de dones autòctones, penso buscar l‟associació de Balàfia i des d‟allí fer 
coses, perquè si no queden aïllades. Les associacions de dones treballen però si 
busquem a treballar plegades serà millor. Ara aniré a una associació de dones 

autòctones. Intentaran estirar altres dones cap a aquesta associació, es molt 
important, si treballes amb associacions autòctones crec que arribem a molts 
objectius, si fem una xerrada per a dones immigrades també hi ha dones autòctones, 

però quan ho fas nomes per a les dones immigrades es queda només com un guetto.‖  

 

Aquesta constatació no havia aparegut ni tan categòrica ni reflexionada en les 

anteriors converses que havíem mantingut amb homes (Molina, Mayoral i Sanvicén, 

2011; Sanvicén, Mayoral i Molina, 2012).  Probablement perquè com diu FB   ―els 

homes no viuen el procés de la immigració de la mateixa manera. Tot i les 

complexitats ho tenen més fàcil‖.   

També ha estat una altra dona, Rachida El Badoui (2013), que ha fet notar que un dels 

problemes de la interrelació entre immigrants i autòctons és que, probablement com 

una acció refractària i d‘autoseguretat,  els primers s‘estimen més quedar-se en els 

seus espais tancats abans de relacionar-se amb els autòctons ja que és un pas 
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costós, complex i no exempt de dificultats també per l‘actitud  igualment tancada i 

reticent d‘aquests. 

4.2.  Hawaa, un mitja de comunicació propi 

Mireia Campanera (2012: 60-61) que ha estudiat la implantació de les religions a la 

ciutat apunta que al gener de 2011 estaven empadronades a la ciutat 8.989 persones 

nascudes en països de població majoritàriament musulmana. D‘aquestes, 2355 són 

dones. Les que van vestides a la manera occidental,  passen desapercebudes. No pas 

les que porten  abaya o  hijab, i menys encara les, poques, que porten burka.  

La nostra és una societat en què a més de la monetària l‘altra economia dominant és 

la de l‘aparença que fa massa sovint quedar-nos amb els clixés i no aprofundir. El 

vestir propi de la seua religió  afegeix a les dones musulmanes un element de 

visibilització i etiquetatge explícit. Afegit a la càrrega dels estereotips creats al seu 

voltant,  com a dona pobra, analfabeta, endarrerida culturalment, vaga, subjugada al 

seu home, els dificulta l‘accés a determinats àmbits laborals i socials i els dificulta 

encara més teixir xarxes de relació més enllà d‘elles mateixes.   

 “..la mare porta el vel, el mocador al cap , la gent  tenen un txoc més gran al veure-la 
a ella que veure al meu pare que aparentment era un senyor vestit normal i corrent per 
ells, la meua mare va causar una impressió més gran perquè eren els primers 

marroquins que van arribar a la comarca,  potser hi havia una família quan ells van 
arribar i la gent se‟ls mirava com a bitxos raros, que es això, d‟on venen?” AA 

 

Poder participar en l‘àgora compartida (Mayoral, Molina i Sanvicén, 2011:91-106) 

implica l‘acceptació per part de la societat. Posar en valor allò que hom és i trencar els 

apriorismes de la col·lectivitat de referència a ningú   li interessa tant com a un mateix.  

No deixa de ser significatiu que a l‘empara d‘una revista local d‘una persona que va 

arribar a Lleida des de Llatinoamèrica –per tant, també immigrant- hagi aparegut fa un 

parell de mesos el primer mitjà de comunicació dirigit per una dona autòctona, de 

l‘entitat veïnal amb qui estan vinculades i escrit per un grup de dones musulmanes. 

Totes tenen en comú l‘actitud proactiva, els estudis superiors, les dificultats 

idiomàtiques encara, el convenciment que cal treballar com a col·lectiu per poder 

desenvolupar el seu projecte personal, de demostrar  les seues capacitats, més enllà 

del mocador i de la túnica.   

La primera editorial ho explicita d‘aquesta manera,  

―Hawa, que duu el nom de la primera dona, vol recollir les inquietuds artístiques i 
culturals d‟aquest col·lectiu de musulmanes, que vol demostrar, malgrat que els 

problemes de la dona al món arabomusulmà han estat sovint carizaturitzats per la 
manera occidental de veure‟ls, que elles són prou capces de fer-nos veure una altra 
realitat, el seu món, ric i ple de matisos, molt allunyat dels nostres esterotips i 

prejudicis. Perquè la por, el temor a l‟altre, alimentats per la ignorancia, ha caracteritzat 
sempre les relacions entre musulmans i occidentals, inclosos els lleidatans. I la visió 
en particular de la dona arabomusulmana no ha estat precisament molt millor perfilada: 
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esclaves dels seus marits o pares, recloses en harems en la seva mitología, 
empresondades o lapidades per nimietats, realitats que no són pas generalitzables i 
que taquen tot un col·lectiu que lluita per progressar, integrar-se, modernitzar-se i 

desenvolupar-se com qualsevol altre grup humà.‖48 

 
Un dels objectius del grup és teixir una xarxa de col.laboracions que vagi més enllà 

dels grups musulmans. El primer número han comptat amb la participació d‘ entitats 

representatives de la ciutat com Òmnium Cultural, l‘Escola Oficial d‘Idiomes i el Casal 

de la Dona. 

5. Conclusions  

Remei Sipi i Mariel Araya (2005:15-16) es preguntaven  el problema és ser dona  o ser 

dona immigrant?  Tal vegada, sense perdre de vista la problemàtica hauríem de veure-

hi també les oportunitats. En general ser immigrant comporta una càrrega de dificultats 

pròpies d‘un procés complex i dur de desplaçament d‘un espai conegut cap a un altre 

el qual sovint no s‘adiu amb les expectatives prèvies. Les dones que es desplacen  

afegeixen  a les dificultats que són comunes a qualsevol persona que migra, també les 

específiques del fet de ser una dona. Tanmateix, totes les persones entrevistades 

afirmen que, tot i que la realitat ha estat més dura del que esperaven, a nivell individual  

han desenvolupat una transformació positiva. L‘actitud, que té més a veure en ser 

dona que en ser immigrant és fonamental.  

La sociabilitat de les dones opera en diferents direccions: cap al lloc d‘origen, on 

manté els vincles familiars i íntims  i cap al lloc d‘arribada. Aquí encara li cal contactar 

amb les més properes i intentar obrir espais d‘interrelació, tants com pugui, amb els i 

les autòctons.  Per fer-ho, la formació, la comunicació, la informació és essencial. 

Elements que s‘incorporen en espais de relació formals, com ara les associacions si 

n‘hi ha.  

La participació, ja de per si complexa, ho és més per a les dones immigrants. Crear, 

treballar de manera altruista demana temps, implicació, motivació i suport. Quan els 

costos són més elevats que els beneficis, o hi ha impossibilitat de dedicar-s‘hi l‘activitat 

associativa minva o s‘acaba. Les dones que porten les entitats són líders, decidides, 

formades i actives, tanmateix tenen càrregues laborals i familiars estan immerses en 

processos formatius per millorar les possibilitats en un món laboral que els afecta 

especialment.  

Que no hi hagi entitats de dones, o les que hi hagi siguin febles repercuteix sobretot en 

la visibilització  i integració com a grup. Aquest efecte lesiona més sens dubte els 

grups més febles marcats pels estereotips socials. La funció de canalitzar informació, 

sensibilitzar, parlar dels temes que poden interessar col·lectivament a les dones queda 

                                                   
48

 ―Editorial-Opinió‖, Hawa, hivern 2013, Núm.1, p. 4 Lleida:Gràfiques Bobalà. 
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també, quan desapareixen, truncada.  El lloc de trobada i reflexió grupal formal se 

substitueix pels espais informals que canalitzen les inquietuds, la informació i les 

demandes i necessitats . Els resultats mostren que hi ha unes necessitats de trobada, 

associatives, participatives que no són cobertes per les associacions d‘immigrants ni 

per la societat en general. 

Un dels reptes de la creació de capital social com a element d‘integració és que les 

xarxes relacionals es vagin fent cada cop més poroses amb la societat de recepció. Es 

comprova que en els casos analitzats, cal distingir entre les xarxes personals i les que 

teixeixen com a grup, com a entitat. Ja hem vist que la implicació associativa en comú 

és escassa. Tanmateix, algunes iniciatives individuals  han fet seu el compromís cívic 

de treballar per l‘atansament entre comunitats, després d‘una dècada de convivència, 

encara separades.  

La veu de les dones que hem triat són l‘exemple que ni és adequat generalitzar ni són 

pobres dones immigrants, sinó actives i proactives. Constaten d‘una banda que cal 

continuar aprofundint en l‘estudi dels processos de creació de teixit social de les 

dones. De l‘altra mostren que caldria transformar la teoria en acció i intensificar el 

treball intercultural amb la comunitat autòctona, el suport  i la motivació per afavorir la 

incorporació de les dones immigrades al seu teixit social, a les manifestacions socials 

de caràcter públic local i treballar com una política activa la interrelació en espais 

comuns de trobada.  
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Resum 

L‘objectiu de la comunicació és presentar els límits dels processos de 

professionalització de les ocupacions vinculades als treballs de cura de llarga durada. 

Un punt de partida indefugible prové de les anàlisis demogràfiques que plantegen un 

futur  definit per l‘envelliment de la població i per la reducció de dones de les 

―generacions sàndwich‖. Unes dones que han estat, fins avui, les encarregades de les 

tasques de cura i atenció a les persones dependents de la família (Williams 2004). 

Aquest punt de partida ha de servir per analitzar quines són les formes en com 

s‘organitzen les solucions possibles per fer front a aquest forat demogràfic. En aquest 

sentit la comunicació s‘endinsa en el camp de la cura de les persones que requereixen 

atenció de llarga durada i concretament en el camp dels processos de 

professionalització dels treballs de cura. La intenció és explorar les dificultats que 

poden limitar el procés de professionalització d‘aquest tipus de treball.  

Paraules Clau: treball de cura, professionalització, cura de llarga durada, Estat del 

Benestar 

1. Introducció  

El punt de partida és la constatació dels processos d‘envelliment de la societat 

espanyola, i el reconeixement que aquest procés demogràfic suposa un repte per a les 

societats actuals. El repte resideix en la necessitat de pensar en solucions col·lectives, 

socialment organitzades, que permetin fer front a l‘increment de persones que 

requeriran unes atencions especialitzades, juntament amb una reducció de les cohorts 

de dones de generació intermèdia, que a l‘actualitat són les principals responsables de 

la cura quotidiana de les persones. Aquest punt de partida ha de servir per analitzar 

quines són les formes que organitzen les solucions possibles per fer front a aquest 

suposat forat demogràfic. En aquest sentit la comunicació s‘endinsa en el camp de la 

cura de les persones que requereixen atenció de llarga durada i concretament en el 

camp dels processos de professionalització dels treballs de cura. 

La comunicació s‘emmarca en les reflexions i treballs realitzats en el marc del projecte 

―Nuevas profesiones para la organización social del cuidado cotidiano‖, finançat per 
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l‘Instituto de la Mujer49. El  projecte té la finalitat d‘explorar les possibilitats efectives de 

creació de nous perfils professionals en l‘àmbit sociosanitari capaços d'atendre el 

conjunt de necessitats socials relacionades, principalment, amb l'atenció i la cura de 

les persones en la seva vida quotidiana. Per tal de poder donar resposta a aquesta 

finalitat cal explorar quines són les dificultats i/o límits dels processos de 

professionalització dels treballs de cura. Les següents pàgines obren el debat en 

aquest sentit, doncs s‘explora quins són aquests límits. Uns límits que es relacionen 

amb condicionants estructurals de la pròpia societat espanyola i amb els valors, 

continguts i imaginaris que envolten el treball de cura.  

Al llarg d‘aquestes pàgines es  planteja en primer lloc, la problemàtica de l‘envelliment i 

l‘increment de les necessitats de cura, entenent que aquest és un dels principals 

reptes que hauran d‘afrontar les societats del benestar. En segon lloc, es defineix què 

s‘entén per treball de cura,  i es constata que aquest treball  no va ser considerat en la 

construcció i consolidació de les societats europees del benestar. Un oblit que explica 

en gran mesura les dificultats per generar sistemes universals de cura de llarga 

durada. Aquestes dificultats es tradueixen en límits que frenen les possibilitats reals 

d‘avançar cap a societats que potenciïn la professionalització dels treballs de cura. 

Precisament el nucli de la comunicació identifica quins poden ser aquests límits. 

Finalment, es reflexiona sobre com aquests límits podrien convertir-se en intervencions 

concretes.  

2. El punt de partida: el procés d’envelliment de la població 

La necessitat d'atendre les noves necessitats socials que han sorgit arran dels canvis  

a les societats del benestar contemporànies, en aquestes dues últimes dècades, 

sembla fora de dubte. Necessitats de les quals si bé es pot qüestionar la seva novetat, 

la majoria dels especialistes no dubten a relacionar amb les transformacions 

demogràfiques, els canvis en la família i la mal anomenada incorporació de les dones 

al mercat de treball. Si tals canvis es contemplen des de la perspectiva de gènere, es 

pot apreciar com el primer factor té a veure amb el procés d'envelliment de la població 

i la reducció de la natalitat el que redunda en un massiu augment de les necessitats 

d'atenció a cura de les persones etiquetades com a dependents. Les projeccions són 

en aquest sentit força esclaridores. Només en el cas de l'envelliment, les projeccions 

espanyoles alerten que l'índex de sobreenvelliment (nº de persones ≥ 85 anys en 

relació al nº de persones ≥ 65 anys) l‘any 2016 serà del 32,8%. En conseqüència, les 

dades d'EUROSTAT apunten que l'índex de dependència senil (≥ 64 anys de la 

                                                   
49

 La referencia del projecte és: PROFESOC (Referencia 2011-0004-INV-00120) 
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població en relació a les persones en edat de treballar) era del 15,4 en 1996, un índex 

que augmentarà fins al 19,6 en 2020 i fins al 31,5 en 2050. 

Taula1. Població resident a Espanya l’1 de Gener, per grup d’edat. 

 
2011 2020 

Creixement 
absolut 

Creixement 
relatiu 

0 a 4 anys 2484899 2246546 -238353 -9,6 
5 a 9 anys 2336024 2462849 126825 5,4 
10 a 14 anys 2144249 2507719 363470 17,0 
15 a 19 anys 2210504 2388249 177745 8,0 
20 a 24 anys 2544195 2308163 -236032 -9,3 
25 a 29 anys 3217197 2511119 -706078 -21,9 
30 a 34 anys 3952691 2833317 -1119374 -28,3 
35 a 39 anys 3986966 3415756 -571210 -14,3 

40 a 44 anys 3742004 3930080 188076 5,0 
45 a 49 anys 3483471 3826595 343124 9,9 
50 a 54 anys 3095718 3583011 487293 15,7 
55 a 59 anys 2638149 3281188 643039 24,4 
60 a 64 anys 2438961 2867062 428101 17,6 
65 a 69 anys 2100332 2432186 331854 15,8 
70 a 74 anys 1741583 2172619 431036 24,7 
75 a 79 anys 1711870 1689732 -22138 -1,3 
80 a 84 anys 1261952 1294146 32194 2,6 
85 a 89 anys 719844 941379 221535 30,8 
90 a 94 anys 263631 416901 153270 58,1 
95 a 99 anys 65160 112205 47045 72,2 
100 i més anys 8039 14103 6064 75,4 

TOTAL 46147439 47234925 1087486 2,4 
Font: Projeccions de població a curt termini, Instituto Nacional de Estadística 

 

Aquest envelliment de la població s‘ha de completar amb alguns advertiments 

relacionats amb l'estat de salut de les persones grans. De nou les dades existents 

confirmen que la probabilitat de tenir alguna dificultat – limitació – per a la realització 

d'activitats de la vida diària augmenta notablement amb l'edat. Un fet que incrementa 

la necessitat de pensar en solucions organitzades per donar resposta a les atencions 

específiques que ja estan demandant, i demandaran més en un futur no llunyà aquests 

grups de població.  
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Tabla 2. Població amb alguna discapacitat per edat i sexe. España. 2008. 

 

Ambdòs 
sexes Homes Dones 

 
N % N % N % 

De 0 a 5 anys 60,4 1,6 36,4 2,4 24 1,0 
De 6 a 64 anys 1560,4 40,6 754,5 48,7 805,9 35,0 

De 6 a 15 anys 78,3 2,0 50,7 3,3 27,6 1,2 
De 16 a 24 anys 75,1 2,0 46,5 3,0 28,6 1,2 
De 25 a 34 anys 168,7 4,4 98,8 6,4 69,8 3,0 
De 35 a 44 anys 286,5 7,4 149,4 9,7 137 6,0 
De 45 a 54 anys 406 10,6 181,9 11,8 224,1 9,7 
De 55 a 64 anys 545,8 14,2 227,1 14,7 318,7 13,9 
De 65 a 79 anys 1201,3 31,2 454,8 29,4 746,5 32,5 
De 65 a 69 anys 292,8 7,6 124,2 8,0 168,6 7,3 
De 70 a 74 anys 404,7 10,5 147,5 9,5 257,2 11,2 
De 75 a 79 anys 503,8 13,1 183,2 11,8 320,6 13,9 
De 80 y més anys 1025,8 26,7 301,9 19,5 723,9 31,5 
De 80 a 84 anys 482,6 12,5 148,6 9,6 333,9 14,5 
De 85 a 89 anys 339,8 8,8 103,2 6,7 236,6 10,3 
De 90 y més anys 203,4 5,3 50 3,2 153,4 6,7 

Total 3847,9 -- 1547,7   2300,2   
Font: Encuesta de Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia 2008, 
INE. 
 

Entre els motius de preocupació cal esmentar el forat demogràfic que suposa la 

gradual desaparició de les dones de la generació contigua (45 a 65 anys), també 

conegudes com a ―generació sandwich" (Miller 1981; Williams 2004) . Dones que han 

estat, fins avui, les encarregades de les tasques de cura i atenció a les persones 

depenents de la família. Aquesta realitat insatisfactòria no ocorre perquè les dones han 

deixat de dur a terme el treball de cura quotidià, en augmentar la seva presència al 

mercat de treball formal i informal. Sinó que l'allargament del cicle de vida de la 

població ha fet evident el nombre insuficient de dones de generació sandwich 

(Williams 2004), que fins avui procuren aquest benestar quotidià en l'entorn familiar. I 

que la denominada crisi de la cura (Hochschild 2001; Pérez Orozco 2006; Benería 

2008; Vega 2009) no pot continuar sent la solució consentida i silenciada. Uns fets que 

són els que, en realitat, qüestionen la pròpia existència del model social europeu i la 

sostenibilitat de la vida en les societats del benestar. 

Altres anàlisis han assenyalat l'impacte de l'anomenat declivi del model male 

breadwinner (Crompton, 1999, Lewis, 2001) relacionat amb els canvis del model de 

família patriarcal on l'home és el principal proveïdor d'ingressos i la dona, la mestressa 

de casa cuidadora. El tercer factor al·ludeix a l'augment de la participació femenina al 

mercat de treball formal com si això hagués suposat l'abandó femení de les tasques 

domèstiques i de cura. I no pren en compte que aquesta major presència femenina no 
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ha estat corresposta per la major participació masculina en les tasques domèstiques i 

de cura, tal com les dades mostren en les enquestes de l'ús del temps (Aliaga, 2006; 

Enquesta Ocupació del Temps-INE, 2009), per només citar alguns d'ells. I els estudis 

sobre la famosa conciliació no deixen de desmentir (Tobío 2005 i 2010; Torns, 2005). 

3. El concepte teòric de cura 

Un bon començament és precisar què s'entén per cura, donada la polisèmia del terme 

i el molt deutor que és de la literatura anglosaxona. Malgrat el que s'ha dit, convé 

considerar la proposta de deconstrucció del terme care realitzada per Carol Thomas 

(1993), així com la duta a terme per Marie Thérèse Letablier (2007). I recordar a Laura 

Balbo (1987) que va ser una de les pioneres a fixar arguments i línies d'actuació 

entorn de la cura  i el benestar quotidians.  

Els punts comuns de tals arguments estableixen que la cura és un treball amb el qual 

afrontar i donar resposta a les necessitats de cura i benestar quotidià de les persones, 

que el sistema socioeconòmic capitalista o bé no afronta o bé no resol de manera 

satisfactòria. Quan aquestes tasques formen part de les polítiques de l'Estat del 

Benestar es converteixen en serveis públics (principalment en el sector de l'educació, 

la sanitat, els serveis socials i personals i de la pròpia Administració Pública). Aquestes 

mateixes tasques són les que, d'igual manera, configuren el contingut de l'ocupació 

femenina, avui dia majoritari a tota la UE, quan aquests serveis estan regulats pel 

mercat. Aquests mateix arguments coincideixen en afirmar que el volum del treball de 

cura cobra tota la seva magnitud i importància quan aquestes tasques formen part del 

treball no pagat que les dones duen a terme quotidianament, per cuidar de les 

persones de la família, convisquin o no amb elles. O quan conformen la realitat d'un 

treball no pagat que, cada vegada i en major mesura, s'exerceix de manera voluntària 

en associacions o activitats comunitàries. Tasques que, en tots els casos citats, 

resulten imprescindibles perquè les necessitats socials relacionades amb la cura i el 

benestar quotidià actuals quedin coberts. Una afirmació que pot sustentar-se àdhuc 

sent conscients de: la varietat de règims de benestar existents a la UE; les limitacions 

derivades de l'actual laminació de l'Estat del Benestar (Lyon; Glucksmann 2008), i, fins 

i tot, la seva inexistència, com succeeix en el cas dels EUA (Rossi 2001).  

Els esmentats arguments continuen coincidint en confirmar que les dones són, de 

manera majoritària, les  qui duen a terme aquest treball de cura no pagat. Convertint-

se, per això, en les principals procuradores del benestar quotidià que demanda un 

volum creixent de població. Una situació que ha de ser especialment destacada doncs, 

en l'actualitat, aquest treball de cura resulta imprescindible donades les necessitats 

que es deriven de l'envelliment de la població, en les societats del benestar. Podent 

afirmar-se que, en la major part dels països europeus, el treball de cura forma part 
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primordial del repte que el benestar quotidià i les cures tenen plantejats. I que són els 

serveis de cura de llarga durada, així com les dificultats que els envolten, la màxima 

expressió de la magnitud d'aquest repte. Un repte i unes dificultats que s‘han d'afrontar 

sent conscients que el treball de cura quotidià és absolutament necessari, malgrat 

l'oblit o ignorància que aquest treball no pagat presenta en el model social europeu. I 

reconeixent, a més, que aquest treball entra de ple en la cruïlla de conflictes de classe, 

gènere, ètnia i generació que les societats del benestar han de confrontar, (Lyon; 

Glucksmann 2008). Unes societats en les quals d'altra banda, amb o sense crisis, 

prevalen uns imaginaris socials on l'hegemonia masculina de la cultura del treball i el 

contracte social entre homes i dones són els referents generalment acceptats, a l'hora 

de fixar les maneres de viure i pensar. Hegemonia i contracte fàcilment detectables si 

s'observa com les preteses sortides a la crisi actual es tradueixen en la retallada o 

eliminació dels serveis públics de benestar, on l'ocupació femenina és majoritari. On 

l'alternativa més habitual a la crisi, no expressada públicament però sí viscuda 

quotidianament per les dones, és el reforçament de la divisió sexual del treball. I on a 

l'hora de buscar alternatives a la crisi sorgeixen abans demandes sobre com 

aconseguir un major creixement econòmic que sobre com augmentar la participació 

masculina en el treball de cura quotidià. 

4. Cura i Benestar: els reptes del model social europeu 

4.1. La organització social de la cura 

Les especialistes en polítiques del benestar amb sensibilitat cap a les qüestions de 

gènere porten més d'una dècada (Lewis 1998) reivindicant intervencions que 

contemplin l'organització social de la cura quotidiana, com a possible alternativa a la 

problemàtica aquí exposada. Una organització social que resulta absolutament 

imprescindible, donat l'augment de les necessitats socials, especialment de les 

derivades de l'envelliment de la població.  

Les aportacions de Mary Daly i Jane Lewis (2000) són un bon exemple dels estudis 

que han convertit la cura  en una categoria analítica bàsica per a l'anàlisi dels règims 

de benestar. Segons el seu criteri el lema social care remet al conjunt d'activitats i 

relacions, de caràcter material, afectiu i simbòlic, vinculades a les necessitats de cura 

de criatures i persones adultes reconegudes com a dependents. D'igual manera, el 

lema es refereix, també, al marc normatiu que regula l'organització socioeconòmica on 

tenen lloc tals activitats i relacions. Aquestes dimensions componen la problemàtica en 

la qual s'insereix l'organització social de la cura quotidiana, en general, i els esmentats 

serveis de cura de llarga durada a les persones majors dependents, en particular. 

Problemàtica que convé destacar que el model social europeu mai va considerar que 

ni tal organització ni tals serveis poguessin generar drets socials universals, per al 
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conjunt de la ciutadania. Aquesta desestimació provoca que tal organització amb prou 

feines es consideri rellevant, com sí succeeix amb els serveis relatius a la sanitat i a 

l'educació. I que els esmentats serveis es resolguin, en general, mitjançant l'economia 

informal o el voluntariat, on les dones en situació de precarietat laboral o d'extrema 

subordinació són, una vegada més, les protagonistes. 

4.2. El model social europeu i l'oblit de les cures de llarga durada 

El model de benestar, creat a Europa després de la Segona Gran Guerra, va ser 

pensat per donar cobertura a les necessitats de protecció social dels subjectes actius 

al mercat laboral, i això explicaria el desenvolupament de les tres grans àrees 

universals dels Estats del Benestar – Educació, Sanitat i Subsidies i Pensions-. Però 

tal cobertura no va tenir en compte la variabilitat les necessitats de cura i benestar de 

les persones en la seva vida quotidiana, al llarg del cicle de vida. I si bé es va acceptar 

que tals necessitats de cura quotidianes eren peremptòries al començament de la vida 

no es va preveure que l'allargament d'aquest cicle de vida anava a qüestionar la 

bondat del model. Un qüestionament que subsisteix, en l'actualitat, més enllà de la 

laminació a la qual ha estat sotmès per les polítiques neoliberals. Ja que, com es pot 

constatar en l'Europa dels nostres dies, aquestes necessitats de cura i benestar 

quotidians augmenten imparablement, donat l'envelliment de la població. Fenomen 

que s‘ha de considerar com un assoliment de les societats del benestar però que posa 

de manifest: les limitacions de l'esmentat model; la pròpia definició i l'abast de 

conceptes com a benestar, autonomia o dependència, i la necessitat de mostrar la 

importància de la cura a l'hora de repensar el benestar, allà on encara pot existir. 

De fet, la urgència per refer i trobar noves respostes al repte de repensar el benestar 

obliga a revisar les bases d'un model social europeu que sempre va tenir com a 

prioritat assegurar la producció de béns i serveis. I, que a causa d'això, no es va 

preocupar o va donar per descomptat que qualsevol persona adulta podia afrontar 

aquest benestar quotidià per si mateixa. Una suposició que va emmascarar el fet que 

la gran majoria de la població obtingués i procurés aquest benestar quotidià a través 

d'intercanvis més o menys equitatius de treball de cura, diners, temps, amor, espècies, 

etc. D'una manera tal, que no sembla aventurat afirmar que el model social europeu 

sempre ha donat per descomptat que la cura  i el benestar quotidià existeixen, però no 

tenen perquè ser valorats o reconeguts.  

Seguint aquests raonaments l'organització de la cura de llarga durada obliga a establir 

vincles amb els altres grans sistemes del benestar que també procuren cura a la 

població (Sanitat i Educació). Això ens permet observar algunes qüestions que poden 

ser claus en l'anàlisi sobre la professionalització de la cura. Ja s'ha vist que aquest 

tipus de necessitats de cura de llarga durada no van ser considerades en la instauració 
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dels Estats del Benestar, apareixent anys més tard quan va fer-se evident  la 

―amenaça‖ que suposava l'envelliment de la població. No obstant això, aquesta 

preocupació va créixer en un context canviant en el qual els nivells de protecció social 

públic estaven sent qüestionats. El context d'expansió dels ―nous serveis de la cura‖ es 

va donar en unes societats que estaven desvirtuant els serveis universals i imposant-

se altres models de pensar i gestionar les polítiques i serveis públics.  

Cal tenir present el propi context espanyol i la seva pròpia història de construcció de 

l‘Estat del Benestar. A Espanya l'expansió d'un model universalista, a l'estil dels Estats 

del Benestar més desenvolupats, es va donar paral·lelament a l'augment de les 

pressions ideològiques a favor d'una política econòmica monetarista i de cessió de 

poder al capital privat (Rodríguez Cabrero 1998). És a dir, que l‘Estat del Benestar a 

Espanya es va configurar tard i en moments què les polítiques liberalitzadores i de 

contenció de la despesa pública eren ja una realitat a la majoria de societats europees. 

Els estudiosos en polítiques socials assenyalen els antecedents normatius i reguladors 

del sistema de serveis socials espanyol molt assentats i n‘indiquen la influència 

deixada per la dictadura franquista, i la seva particular forma d‘entendre tot allò 

referent a la política social. A principis dels anys 90, amb l‘aprovació dels Plans 

Gerontològics Nacionals50, és quan es comencen a establir els tipus de serveis 

específics per atendre la població dependent (Rodríguez, 2006). L‘acord marc de 1993 

entre els Ministeris de Sanitat i Assumptes Socials per fixar qüestions d'atenció 

sociosanitària de les persones majors, va representar un punt d'inflexió. L'acord va 

permetre la realització d'un debat tècnic i científic sobre el model de política social 

desitjable per a Espanya (Rodríguez Cabrero 2002). La dècada dels 90 es va 

caracteritzar per la consolidació definitiva del sistema de protecció social a Espanya: el 

model de serveis i prestacions, models d'accés als serveis, model de prestació i gestió 

dels serveis, etc. Es tracta doncs d'un període on s'afermen molts processos que van 

estructurar els Serveis Socials a Espanya, i que van estar determinats per una tensió 

entre els desitjos d'universalització i les pressions de contenció de despesa pública. 

Aquest procés de consolidació del ―model espanyol‖ de serveis d'atenció social, va 

posar simultàniament en evidència els límits del sistema per fer front a les situacions 

d'exclusió social. La contenció de la despesa social era ja part inherent a la política 

social del país, molt influenciada pels dictàmens d'organismes europeus i 

internacionals. Rodríguez Cabrero (2004) assenyala altres elements i processos 

essencials per comprendre el moment actual de la política social espanyola, entre ells 

destaca el procés de creixent dependència mútua entre el sector públic i les entitats 

                                                   
50

 I Plan Gerontológico 1992-1997.  
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mercantils i del tercer sector social en la prestació de serveis. La dècada dels 90 va 

impulsar a les entitats voluntàries i de la iniciativa privada mercantil com a organismes 

col·laboradors amb el sistema de serveis socials, mitjançant la gestió dels serveis 

públics d'atenció social, inaugurant formes de gestió específica dels serveis, que 

imposaven noves formes de treball amb impactes específics sobre les condicions i la 

qualitat de l‘ocupació en aquests àmbits. Una tradició que ha continuat present fins a 

l‘actualitat. Podríem dir que en el  context espanyol s‘ha de reconèixer el paper de la 

Llei 39/2006 de Promoció de l‟autonomia personal i atenció a les persones en situació 

de dependència (LAPAD). Una llei estatal que per primer cop reconeixia el dret 

universal i individualitzat a rebre cura i reconeixia la importància de la 

professionalització d‘aquests treballs. Un marc però que s‘ha demostrat certament 

insuficient, doncs el seu desenvolupament acceptava les característiques pròpies de la 

societat espanyola  i els dèficits de la seva política social. 

Per tant, la importància del tipus de política pública i la gestió de la mateixa han de ser 

considerades com un element a resseguir, donada la vinculació que pugui tenir amb el 

tipus d'ocupació generada a l'àrea d'interès (Simonazzi 2009), i l'impacte en termes de 

professionalització (Hugman 1991; Evertsson 2002).  

5. Processos de profesionalització dels treballs de cura 

Als apartats anteriors s‘ha situat el context general sobre els treballs de cura i com s‘ha 

organitzat socialment a les societats europees i espanyola. Aquests elements 

contextualitzen el desenvolupament dels serveis i impacten sobre les possibilitats de 

professionalitzar els treballs de cura.  Les dificultats parteixen fonamentalment d'un 

Estat del Benestar feble i de fort caràcter familista, com ja ha estat exposat en l'apartat 

anterior. Ja en la seva concepció, no contemplava aquest tipus de necessitats, i es va 

centrar principalment en l'educació i la sanitat. Unit a un imaginari social, que no 

considera ni ha demandat històricament, aquest tipus de serveis a l'administració 

pública. I Relegant la cura a l'esfera privada i familiar, sent aquesta la principal 

proveïdora de les cures, així mateix com la responsable dels mateixos. Això ha 

implicat que aquest tipus de tasques responguin a la divisió sexual de treball, sent les 

dones de l'àmbit familiar les principals responsables del mateix, ja sigui a través de la 

gestió perquè altres dones ho executin o per que són elles mateixes les encarregades 

de realitzar-ho.  

Aquest tipus de treball està caracteritzat per una forta informalitat,  lligada a una baixa 

qualificació de les persones que la realitzen, ja sigui per la presumpció que sent, mare, 

esposa o filla, s'està capacitada per oferir una bona cura als familiars, o perquè 

qualsevol dona presenta característiques que la predisposen a aquest tipus de 

tasques. D‘igual manera  les persones que realitzen aquest tipus de cura en els àmbits 
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privats o públics, de manera informal o formal, no se'ls requereix acreditacions 

especials per a l'execució del mateix. O en tot cas són poques i d'escàs valor formatiu. 

D‘un mode similar, les exigències d'aquest tipus de treball, les condicions laborals i les 

qualificacions de les persones dedicades intensivament a aquestes tasques, les situen 

en una clara posició de debilitat i submissió tant enfront de les persones que reben la 

cura com enfront dels propis ocupadors. A més i d'altra banda, els estàndards de cura 

i l'adaptació a les necessitats de les persones requerides de cura no són els adequats. 

La qual cosa afavoreix la idea que són les persones de la família les més capacitades 

per realitzar aquestes tasques, abonant més la base sociocultural familista de la qual 

partim en la nostra societat. 

Aquestes constatacions sobre la realitat que envolta el treball de cura, requereix una  

anàlisi d‘aquells factors que limiten les probabilitats d‘avançar cap a unes societats on 

la cura de llarga durada estigui i es demandi de manera professionalitzada.  

5.1. Treball de cura i relacions de poder 

L'anàlisi de les relacions de poder ha aportat una visió diferent sobre la construcció de 

professions en l'àmbit de la cura. En altres paraules un dels límits de la 

professionalització s'explicaria per les dificultats derivades de les relacions de poder i 

de prestigis que envolten les professions de l'àmbit de la cura (Hugman 1991). El 

significat de la cura està molt connotat socialment, remitent a un tipus de treball, i a un 

tipus de relacions interpersonals, a l'espai privat, i al treball invisible de les dones. El 

significat de cura que s'associa a certes tasques és sensiblement diferent i no es 

reconeix com un coneixement professional: 

“It is despite, even because of, their caring „for‟ as well as caring „about‟, 

that these occupations have come to be regarded as not „fully‟ 
professional. Caring for is seen as less expert, it is women‟s work, it is work 
done by black people, it is work which „anybody could do‟ (but which not 

everybody does or want to‟), it can be done by volunteers as well as by 
people who are paid, by people who are less highly trained or even 
untrained. So the circularity of low status is reinforced: the task is low-

status, so the people who perform it are low-status, so the task is low-
status, ad infinitum” (Hugman, 1991:12).  

 

La història de professions similars, sent les infermeres l'exemple paradigmàtic, posa de 

relleu una estratègia d'accions de poder per part de grups de pressió, que 

aconsegueixen així establir mecanismes per limitar l'entrada de personal i adquireixen 

privilegis professionals (salaris, reconeixement, etc.). Abbot (1988) en el seu estudi 

sobre les professions relacionades amb la cura a les persones, defensa que les 

característiques que defineixen a aquestes professions estan molt condicionades per 

la relació que s'estableix entre l'ocupació remunerada i no remunerada. La 

consolidació i institucionalització d'aquest tipus de professions es determina de dues 
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formes, a saber: el tipus de relació entre l'ocupació i el treball domèstic i familiar, i el 

context polític i econòmic que influeix en el pes dels actors socials per negociar i 

delimitar l'estatus d'aquestes professions. El poder dels grups socials per intervenir en 

la determinació dels tipus de professionals és un element important en la 

institucionalització d'una professió (Evertsson 2000; Hugman 1991). La capacitat per 

consolidar una professió qualificada i reconeguda socialment també depèn de la 

capacitat dels actors socials de pressionar a les instàncies polítiques i econòmiques, 

sobretot tenint en compte el paper de l'Estat en el control i definició de les professions. 

En primer lloc, l'Estat és el interlocutor entre els clients/usuaris i els professionals que 

presten el servei. I, en segon lloc estableix les relacions o model en què es presta el 

servei. L'Estat, mentre es tracta de professions lligades a les polítiques públiques, pot 

controlar i pressionar sobre l'estructura, la forma i els continguts de les professions 

relacionades amb la cura (Hugman 1991). 

5.2. Els imaginaris del treball de cura 

Aquest element està vinculat a la realitat de subordinació la que apropa les dites 

tasques de cura a un imaginari social de servitud, que les converteix en 

extremadament rebutjables (Fraisse 2000). Les anàlisis de Fraisse van contribuir a 

ressaltar qüestions clau per explicar com eren aquest tipus d'ocupacions. Entre 

aquests elements van destacar: l'herència simbòlica del tipus de treball, les 

característiques del col·lectiu d'usuaris i les reminiscències al treball domèstic servil i al 

treball domèstic. Des de la literatura francesa es va assenyalar que el lloc on es presta 

el servei de cura pot ser un bon indicador per mesurar la seva precarietat. Aquells 

serveis prestats directament a la llar poden tenir més obstacles per convertir-se en 

bones ocupacions. La llar és un lloc de privadesa i intimitat i on les actuacions 

públiques es poden viure com un atac a aquesta privacitat  

Són diverses les recerques que han assenyalat la relació entre el valor de l‘ocupació 

dels treballs de cura a les persones i els imaginaris socials sobre aquest treball. A 

França s‘ha aprofundit sobre la història d‘aquest tipus d‘activitat demostrant que els 

serveis de proximitat són deutors d‘una història que situa els treballs de cura en un 

món de relacions caracteritzades per la dominació i la subordinació. L'ocupació 

d'atenció a domicili manté certes similituds amb l'ocupació domèstica caracteritzada 

per una relació específica entre amos i servei, una relació de caràcter servil (Angeloff 

2003; Dussuet 2005), que recorda les antigues relacions d'esclavitud (Fraisse 2000). 

D'aquesta manera, algunes autores miren cap al servei domèstic com a antecedent 

directe dels serveis d'atenció domiciliària (Angeloff 2003; Dussuet 2005). Aquesta 

ocupació que antigament havia emprat tant a homes com a dones, al segle XIX es 

converteix en un camp destinat exclusivament a les dones. L'àmbit familiar se separa 
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de l'àmbit públic per convertir-se en un àmbit d'intimitat. En altres paraules es produeix 

una privatització de l'àmbit domèstic (Fraisse 2003; Angeloff 2003; Dussuet 2005). La 

burgesia i en general la classe benestant va optar per la contractació de part dels 

treballs domèstics necessaris per al benestar de les persones, i per tant l'ocupació 

domèstica es va convertir en filó d'ocupació femenina, especialment per a les dones 

de classes baixes d'àmbits rurals que emigraven a la recerca d'ocupació a les zones 

urbanes (Torns et al. 2007). Les minyones  generaven disponibilitat de temps a les 

persones benestants, a canvi de lligar la seva vida les necessitats quotidianes 

d'aquestes famílies. Però es tracta d'ocupacions invisibles perquè es realitzaven en un 

espai privat, en la família, i aquesta ocupació, molt informal, es relaciona amb la idea 

de domesticitat. En definitiva, les diferents anàlisis sobre els serveis a domicili ens 

remeten a aquesta idea de domesticitat, que està a la base de la posterior visibilitat de 

l'ocupació en el sector de l'atenció a les persones. La invisibilitat del treball domèstic i 

familiar s'uneix a la precarietat laboral de les minyones. 

A més, i relacionat amb altres dimensions, el lloc de treball pot generar diferències en 

relació a les possibilitats de representació i d'acció col·lectiva, donada la condició 

d'individualitat amb la qual es treballa. Per contra, una ocupació de cures en una 

institució podria, en part desvirtuar aquestes relacions de servitud que impregna 

l'ocupació de cures en la llar. Unes qüestions que també va assenyalar Carole Thomas 

en desgranar les dimensions del concepte de cures. 

5.3. Les preferències de la cura 

El recent estudi de María Ángeles Durán (2012) posa de manifest que una 

aclaparadora majoria de la població espanyola (el 91%) sent l'obligació d'atendre la 

cura dels seus majors dependents. Encara que l'estudi també constati que aquest 

sentiment va acompanyat per la sensació de sobrecàrrega de treball. I es consideri 

que l'Administració és responsable o ha de facilitar aquest tipus de cura, opinió que ja 

s'havia albirat en anteriors ocasions . Les dones apareixen, una vegada més, com les 

protagonistes d'aquestes cura tant a través del treball pagat com del no pagat. Sent les 

dones immigrades, en general, les qui duen a terme el primer tipus de treball i les 

dones de la família, esposes i filles principalment, les que lideren el segon. Per això, 

sembla necessari conèixer com s'imaginen les persones que han de ser cuidades i 

com volen ser cuidades, ja que aquí sembla haver-hi una de les possibles limitacions 

de la professionalització. L‘any 2005 l‘IMSERSO va reeditar un estudi que ja havia 

realitzat el 1994 i en el qual es recullen algunes dades sobre les preferències de cura 

de les persones. Aquell estudi oferia alguns resultats significatius: entre les persones 

enquestades a la pregunta sobre qui preferirien que les cuidés en cas de tenir 

problemes per desenvolupar les seves activitats quotidianes contestaven que la 
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família, i principalment les dones de les famílies. Una tendència que presentava 

poques variacions entre l'any 1994 i 2004. Sorprèn que l‘any 2004, deu anys després 

de la primera pregunta, pugés l'opció sobre les filles, una sorpresa que els autors de 

l'estudi expliquen en funció de la mostra, ja que en els deu anys transcorregut s‘havia 

incrementat el percentatge de dones vídues. Tanmateix, de l‘enquesta se‘n desprèn un 

tímid augment per la preferència dels professionals dels Serveis però segueix sent una 

preferència molt secundària.  

Taula 3. Preferències sobre els cuidadors/as. Espanya 2004 i 1994. 

Relació amb persona cuidadora 2004 1994 

Una filla 25,7 19,9 

Dona/marit 19,3 29,5 

Fills o filles indistintament 13,8 16,7 

Residència pagada per l‘Administración 7,4 8,5 

Professionals Serveis Socials Públics 6,0 2,3 

Vivienda o mini-residència en el mateix poble/barri de residència 4,1 -- 

Un altre Familiar 4,0 3,5 

Família + Serveis Socials 2,2 1,4 

Professionals de Residència Privada 2,1 4,8 
Altres 1,8 2,1 

NS/NC 8,2 8,0 
Font: IMSERSO (2005), Cuidados a personas mayores en los hogares españoles. El entorno 
familiar. Madrid: IMSERSO.  
 

D‘altres autores han plantejat el debat sobre les preferències de la cura i sobre els 

impactes que poden tenir les polítiques que promouen el dret a decidir sobre com es 

vol ésser cuidat. Moltes d‘aquestes reflexions parteixen de l‘avenç de polítiques que 

promocionen les transferències monetàries a les famílies, una política que ha anat 

guanyant terreny a diferents països europeus. Entre d‘altres arguments per promoure 

aquest tipus d‘actuacions –crítiques a l‘entramat burocràtic de l‘estat, per exemple- se 

sol subratllar que són polítiques que promouen el dret de les persones a escollir la 

seva pròpia cura (Ungerson, 1997 i 2004; Kremer, 2006). Tanmateix, aquestes 

polítiques són qüestionades perquè segons apunten diverses autores  poden tenir 

conseqüències no tan beneficioses sobre les persones encarregades de la cura de les 

persones. El poder dels clients es pot convertir en submissió de les persones 

ocupades (England et al. 2002; Folbre, 2006), una qüestió ja apuntada per les autores 

franceses que van il·lustrar les bases i antecedents de les ocupacions de proximitat. 

Claire Ungerson (2004) s'ha endinsat en l'anàlisi de la relació entre transferències 

monetàries i tipus d'ocupació. Segons l'autora britànica el recurs de les transferències 

monetàries, encara que amb diferències entre països, està generant formes híbrides 

d'ocupació, mentre suposa una combinació de treball –de cura i treball-ocupació. Ja 
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s'ha esmentat que els països regulen les transferències monetàries de forma diferent, i 

aquestes poden donar lloc a relacions laborals de diferent naturalesa 

5.4. El contingut del treball 

El contingut i les formes de realitzar el treball de cura és un altre factor que ha centrat 

part dels nostres debats. En aquest sentit existeixen alguns textos debatuts plantegen 

qüestions en relació a què implica cuidar professionalment a una persona amb 

necessitats específiques de cura, i sobretot plantegen què passa quan es genera una 

cura més satisfactòria. Wellin i Jaffe (2004) plantegen que la cura personal no ha no 

han de ser un paquet de pràctiques institucionalitzades,i que les rutines i els hàbits 

dels dependents és fonamental per dur a terme ser d‘una cura personalitzada. Fer-ho 

d'una altra manera, en molts casos porta a un procés de infantilització de la persona 

adulta. Al mateix temps, no tenir en compte aquests aspectes també condueix a un 

major alienació del treball per part de les persones cuidadores cuidadors, ja que el no 

deixar que estableixin ni coneguin o tinguin en compte els aspectes referents a la 

identitat de la persona dependent, devalua el treball de la persona cuidadora. Les 

entrevistes realitzades per Wellin i Jaffe (2004) a les cuidadores mostren com la 

satisfacció en el seu treball va lligada al marge de llibertat que li confereix tractar al 

dependent com un tot, en el qual elles són capaços d'entendre les seves demandes i 

comprendre la seva situació per poder realitzar millor el seu treball. Aquest element 

sens dubte ens retorna a un dels aspectes ja esmentats sobre els sistemes 

d'organitzar col·lectivament – i institucionalment – la cura. Unes solucions col·lectives 

que han estat vàlides per als grans sistemes del Benestar però semblen no ajustar-se 

a les necessitats vinculades a la cura de llarga durada. 

6. Reflexions finals 

Sembla fóra de dubte que el creixent procés d‘envelliment exigeix actuacions 

decidides en el camp de l‘atenció a les necessitats de cura de llarga durada. La 

persistència de factors estructurals i resistències socio-culturals dificulten l'organització 

social de la cura, ja  que consideren, majoritàriament, la cura com una responsabilitat 

familiar, i per tant  limiten els processos de professionalització dels treballs de cura. 

Això exigeix generar marcs interpretatius que facilitin actuacions capaces de superar 

els condicionaments estructurals assenyalats, i que l‘horitzó sigui el benestar de les 

persones. 

La realitat ha demostrat la fragilitat de les actuacions i polítiques d‘atenció a les 

persones dutes a terme fins al moment. Per tant sembla un moment oportú per 

plantejar solucions que qüestionin l‘actual distribució desigual del treball, establint 

alternatives que permetin superar esquemes basats en l‘acceptació i tolerància social 

de la divisió sexual del treball. En aquest context les possibles respostes haurien 
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d‘articular unes línies d‘actuació orientades cap a la professionalització del treball de 

cura.  Un procés que no ha d‘oblidar les limitacions actuals a l‘hora de dissenyar 

possibles respostes. Unes respostes que obliguen a construir propostes al voltant del 

propi sistema organitzatiu i sobre el propi sistema de prestacions actual, aprofitant les 

experiències i les formes de fer dels altres dos grans sistemes de benestar.  

Altrament cal obrir un debat rigorós sobre l‘espai de la cura i les seves implicacions en 

termes de professionalització i benestar quotidià. S‘haurien de poder plantejar 

alternatives a la cura a l‘àmbit de la pròpia llar, perquè com ha quedat palès la llar pot 

convertir-se en  una font generadora de desigualtat social. Tanmateix aquest procés 

hauria d‘incloure la revisió de les doctrines actuals envers  la lliure elecció, doncs aquí 

s‘amaguen alguns dels límits més profunds sobre les possibilitats de professionalitzar. 

El dret a decidir sobre com es vol ser cuidat pot emmascarar moltes formes de 

desigualtat entre qui presta i qui rep el servei.  

Cal doncs avançar cap a un sistema capaç de resoldre adequadament l‘atenció 

quotidiana a les persones en situació de necessitat de cura. Es tracta també, de 

superar l‘oblit persistent del treball de cura, que sembla reforçar la divisió sexual del 

treball i que frena per tant, les possibilitats de generació de perfils professionals 

suficientment prestigiats. 
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Resum  

La comunicació presenta els resultats provisionals del projecte ―Analisi del treball no 

remunerat a Catalunya‖ que aprofundeix en l‘estudi del treball domestic i el treball de 

cura a partir de les dades recollides per l'Enquesta d'Ús del Temps 2010-2011 que 

IDESCAT ha realitzat per Catalunya. Les dades d'usos socials del temps són un bon 

indicador per fer visible el treball domèstic i familiar, així com les desigualtats que 

genera la seva desigual distribució entre homes i dones. Una de les variables més 

rellevants és la càrrega total de treball, és a dir, la suma del temps dedicat al treball 

remunerat i el temps dedicat al treball no remunerat. Des d‘aquesta aproximació, totes 

les dades oficials existents a nivell internacional i nacional mostren com persisteix, 

amb més o menys mesura, l‘imaginari del model male breadwinner en la vida 

quotidiana: les dones segueixen dedicant més temps al treball domestic i familiar, 

mentre que els homes segueixen dedicant més temps al treball remunerat. Una 

distribució que tampoc es dóna en termes d‘igualtat quantitativa, ja que la càrrega total 

de treball de les dones sempre resulta superior a la dels homes. En qualsevol cas, 

aquests patrons de comportament varien segons el pes de variables estructurals com 

el tipus de jornada laboral, el nivell d‘estudis, el cicle de vida i les càrrregues de cura. 

Així, les dades mostren com la tendencia al canvi es concentra en aquells perfils 

sociologics on les condicions materials d‘existencia són més favorables.  

Paraules clau: ús del temps, carrega total de treball, treball domèstic, cura 

1. Introducció 

L‘objectiu d‘aquesta comunicació és presentar una proposta de delimitació conceptual 

del treball no remunerat a partir de la qual ampliar els resultats obtinguts amb 

l‘Enquesta Usos del Temps (EUT 2010-2011) realitzada per l‘Institut d‘Estadística de 

Catalunya (IDESCAT)51. Aquest objectiu s‘aborda des de la perspectiva de gènere 

                                                   
51

 Aquesta comunicación parteix dels primers resultats provisionals obtinguts de l‘explotació i 
análisis de les dades de la Enquesta d‘Us del Temps 2010-11.  Es tracta d‘un treball que s‘esta 
realitzant  per encarrec del  Institut Català d‘Estadística (IDESCAT).  
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tot entenent que els usos del temps són un bon indicador per analitzar les 

desigualtats socials entre els homes i les dones. Bàsicament, perquè posen de 

manifest l‘existència del treball domèstic i familiar, un treball invisible atesa la manca 

de valor econòmic i social que el caracteritza. 

Les dades que aporten les enquestes d‘ús del temps permeten conèixer quant de 

temps dediquen les persones a realitzar les activitats necessàries pel funcionament de 

la vida quotidiana.  A través del temps, es posa de manifest el conjunt de tasques 

que es realitzen en l‘àmbit domèstic per tal de garantir la reproducció de les persones 

i procurar el benestar quotidià. En la mesura que aquestes tasques ocupen temps i la 

seva responsabilitat recau sobre uns determinats col·lectius, l‘anàlisi de l‘EUT 2010-

2011 evidencia l‘existència de desigualtats socials entre la població catalana. Així 

doncs, els usos del temps esdevenen un indicador sobre el qual planificar, dissenyar i 

avaluar les polítiques públiques. 

L‘estructura de la comunicació  inc lou quatre apartats. El primer punt exposa el  

Marc teòric que ens permet delimitar conceptualment el treball remunerat i no 

remunerat, així com la càrrega total de treball. El segon apartat trasllada aquesta  

proposta  teòrica  a  un  model  d‘anàlisi  explícitament dissenyat  per  aprofundir  

en  l‘estudi  del  treball   entes en la seva totalitat, tan el realitzat al àmbit laboral, i 

sobretor el realitzat a la llar.  El  tercer apartat presenta els principals resultats 

obtinguts amb l‘explotació estadística realitzada. Finalment, es presenten unes breus 

conclusions atès que es tracta dels primers resultats provisionals. 

2. Marc Teòric: El treball remunerat i no remunerat, la seva mesura en 

temps.  

L‘objectiu d‘aquest apartat és delimitar conceptualment el treball remunerat i no 

remunerat per tal d‘aprofundir en el seu estudi a partir de l‘anàlisi que ofereixen les 

dades sobre usos del temps de la població recollides a la EUT 2010-2011. Aquesta 

delimitació parteix de la importància de considerar el gènere com una construcció 

social que, aliena a les diferències biològiques, diferencia les responsabilitats i 

activitats masculines de les femenines. La perspectiva que ofereix el gènere permet 

abordar la relació entre el temps i el treball d‘una manera més amplia que les 

aproximacions tradicionals desenvolupades per analitzar ambdós conceptes. Un dels 

grans encerts d‘aquest enfocament és el fet de recordar que el temps i el treball són 

dos conceptes multidimensionals (Bimbi, 1999). Es tracta d‘una apreciació conceptual 

important perquè permet superar la idea del concepte temps com a sinònim d‘horari i 

del concepte treball com a sinònim d‘ocupació. L‘origen d‘aquesta apreciació s‘ubica a 

finals dels anys 80 del segle XX quan va tenir lloc el que es coneix, acadèmicament, 

com la ruptura conceptual entorn del treball (Borderias-Carrasco-Torns, 2001).  
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Aquesta ruptura conceptual va permetre aprofundir en el coneixement de la realitat 

quotidiana de les dones en la mesura que va implicar el qüestionament d‘un concepte 

de treball que fins aleshores només era considerat com a sinònim d‘activitat laboral. A 

partir de llavors, es comença a parlar del treball domèstic, un treball que ocupa bona 

part de la vida de les dones malgrat que no tingui el reconeixement social i econòmic 

que ostenta el treball remunerat.  

Aquest canvi conceptual ha impulsat, al llarg dels darrers trenta anys, una 

transformació epistemològica dels estudis sobre el que s‘ha anomenat el treball de les 

dones. Aquestes investigacions han deixat de limitar el seu camp d‘anàlisi a la 

incorporació de la variable sexe a l‘estudi de l‘activitat laboral i han definit nous 

enfocaments i categories que han permès analitzar la influència del gènere sobre el 

treball (Durán, 1991; Torns, 2001; Borderias, 2003). Així doncs, conceptes com treball 

domèstic i familiar, treball de cura, doble presència o càrrega total de treball permeten 

abordar amb més precisió la realitat quotidiana de la població des d‘una perspectiva 

sensible a les desigualtats de gènere.  

Un dels conceptes que més ha contribuït a fer visible l‘existència del treball no 

remunerat és el temps en general i els usos socials del temps en particular. L‘ús del 

temps és un dels indicadors que ha permès mostrar l‘existència del treball domèstic i 

trencar el mite segons el qual les dones no treballen (Durán, 1986; Balbo, 1991). El fet 

de conèixer les activitats que desenvolupen diàriament les dones i els homes permet 

fer visible l‘existència d‘un treball imprescindible per la reproducció humana, posar en 

valor social un conjunt de tasques domèstiques que dins del mercat laboral tenen valor 

econòmic i subratllar la importància de la dimensió temporal per analitzar les 

desigualtats de gènere.  

Malgrat que el treball domèstic continua sense tenir valor en les nostres societats els 

estudis sobre l‘ús del temps han permès avançar en la seva visibilització i 

reconeixement social. Certament, el treball femení més estudiat continua sent l‘activitat 

laboral desenvolupada per les dones. Per aquesta raó els estudis sobre usos del 

temps són molt útils analíticament perquè obvien les diferències econòmiques i 

permeten analitzar el treball remunerat i el treball no remunerat a partir d‘una mateixa 

unitat temporal (els minuts) segons diversos indicadors: la durada, la participació i la 

distribució. 

Tot i el valor heurístic que acompanya l‘estudi dels usos socials del temps, cal partir 

d‘una bona delimitació conceptual entorn dels diferents treballs a fi d‘evitar anàlisis 

parcials o esbiaixades respecte la vida quotidiana. Definir què s‘entén per treball  

remunerat i treball no remunerat, així com descriure les activitats que integren cada un 
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d‘ells és un pas previ imprescindible per analitzar com s‘usa i distribueix el temps des 

de la perspectiva de gènere.  

2.1.El temps de treball remunerat 

El temps de treball remunerat és el temps propi del mercat laboral caracteritzat per 

tenir una contrapartida econòmica. Aquest temps s‘analitza per cada una de les 

ocupacions que es desenvolupen com a treball formal remunerat. Per tant, es tracta 

d‘un temps subjecte a les relacions socials que tenen lloc dins d‘aquesta esfera 

d‘activitat. Més concretament, es tracta d‘un temps subjecte al sistema de producció i a 

l‘organització de la força de treball. Per tal d‘analitzar els usos del temps de treball 

remunerat des de la perspectiva de gènere es fa necessari assenyalar les diverses 

característiques d‘aquest concepte. Bàsicament, perquè les desigualtats entre homes i 

dones vinculades al temps de treball remunerat van més enllà de la quantitat d‘hores 

que les persones hi dediquen. Qualsevol activitat té una dimensió pràctica o objectiva 

que fa referència a la manera com s‘usa i distribueix el temps de treball remunerat i el 

seu efecte sobre l‘organització de la vida quotidiana. El cas és que ni la distribució i 

condicions del temps de treball remunerat són iguals entre totes les persones; ni les 

seves característiques tenen les mateixes conseqüències per a tothom. Quins són els 

principals aspectes que converteixen els usos del temps de treball remunerat en font 

de desigualtat? 

En primer lloc, la importància social d‘aquest treball en termes de dedicació mitjana de 

la població amb independència de la seva participació. En segon lloc, la presència o 

absència de temps de treball remunerat, és a dir, el percentatge de persones que 

realitzen l‘activitat atès que l‘ocupació és un dels principals elements d‘identitat social i 

font d‘independència econòmica. En tercer lloc, la durada mitjana del temps que s‘hi 

dedica per tal d‘aproximar-se a la idea de jornada laboral. En quart lloc, la seva 

distribució al llarg del dia en termes d‘horari que condiciona les disponibilitats i 

accessibilitats per la resta d‘activitats que configuren la vida de les persones. I, 

finalment, les activitats que permeten el desenvolupament del treball com per exemple 

el temps dedicat al transport de casa a la feina o el descans per menjar. Aquestes  

característiques del temps de treball remunerat condicionen les oportunitats d‘accés a 

altres temps socials alhora que estan subjectes a diferents valoracions socials que les 

converteixen en millors o pitjors. El sexe, l‘edat, la nacionalitat i la situació professional 

són variables clau per entendre com es distribueix entre la població (Moreno, 2008).  

2.2. El temps de treball no remunerat 

El temps de treball no remunerat fa referència al que acadèmicament s‘ha anomenat el 

treball domèstic i familiar. Malgrat les dificultats per trobar una definició consensuada 

d‘aquest concepte, s‘accepta que aquest treball inclou les activitats destinades a 
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atendre el manteniment de la infraestructura de la llar i la cura de la família. A 

diferència del treball remunerat, l‘escenari físic i simbòlic d‘aquest temps de treball és 

la llar i la família. Això significa que inclou, a més de les tasques més evidents 

(compra, neteja, preparació d‘aliments, cura i atenció de criatures i persones 

dependents), d‘altres que no ho són tant com els temes d‘organització i gestió. Malgrat 

tractar-se d‘un treball imprescindible per a la reproducció de les persones, no es 

reconeix ni socialment ni econòmicament: no té salari i sovint ni les mateixes persones 

que el porten a terme li donen importància (Moreno, 2008).  

Aquesta manca de reconeixement troba les seves arrels en un procés socialitzador 

diferencial per raó de gènere a través del qual s‘atribueix aquest treball a les dones i 

es relega a l‘esfera privada com si d‘una distribució natural es tractés. Però cal tenir 

present que aquesta distribució no té res de natural, sinó que és una construcció social 

que ha convertit les dones en les principals responsables de la llar-família –mestresses 

de casa- i les ha subordinat als homes, els principals responsables de portar diners a 

casa –caps de família. En aquesta tessitura, l‘interès pel temps i la mesura de la seva 

relació amb el treball permet fer visible el treball domèstic i les relacions de poder 

subjacents en el seu rerefons.  

Igual que en el temps de treball remunerat, es té en compte la dimensió pràctica o 

objectiva del concepte que aporta informació sobre qui fa què, quant en fa i quan ho fa. 

Dit en altres paraules, sobre el contingut del treball domèstic i fami liar, la persona que 

el realitza, la quantitat d‘hores que hi dedica i quan el realitza. Respecte el primer 

aspecte, l‘anàlisi parteix d‘una classificació prèvia elaborada gràcies a les aportacions 

de diverses especialistes (Durán, 1988; Carrasquer et al., 1998; Torns, 2002). En 

concret, es diferencien les tasques bàsiques de manteniment quotidià de la llar i cura 

de les persones, les tasques puntuals de manteniment general de la llar, les tasques 

relacionades amb la gestió i organització de la llar i el nucli de la família i les tasques 

d‘atenció i cura de les criatures. S‘ha realitzat una agrupació de les activitats a tres 

dígits contemplades sota l‘epígraf  ―Llar i família‖ a l‘EUT2010-2011 agrupades segons 

els quatre grans tipus de tasques definides. En concret, s‘agrupen les activitats 

segons: tasques manteniment quotidià (TMQ), tasques manteniment puntual (TMP), 

tasques de gestió i organització (TM) i tasques de cura (TC, diferencia tasques cura 

criatures (TCC) i tasques cura adults (TCA)). La taula 1 mostra el detall de la 

recodificació proposada. 

Dins del treball no remunerat, també es considera el treball voluntari. Es podria 

entendre que aquest treball inclou totes les activitats que es realitzen mes enllà del 

mercat de treball i les responsabilitats domestiques i familiars. No s‘estableix cap 

relació laboral ni existeix remuneració per a la seva realització. De la mateixa manera 
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que no s‘emmarca, forçosament, en el context d‘una relació familiar i, per tant, es un 

treball aliè a l‘obligació moral i a la responsabilitat civil. Les persones que el 

desenvolupen hi dediquen temps sota una relació de compromís voluntari que cal 

entendre en termes altruistes. El caràcter d‘aquest treball es pot definir segons el 

context on es desenvolupa i el contingut de les tasques que inclou. Així, l‘EUT 

distingeix els treballs voluntaris segons els treballs voluntaris al servei d‘una 

organització, les ajudes informals a les llars i les activitats participatives.  

S‘entén que la major o menor dedicació de temps al conjunt d‘activitats domèstiques 

condiciona les oportunitats d‘accés a altres temps socials. En aquest sentit, Torns et 

al. (2007) recorden que el treball domèstic i familiar és l‘activitat a la qual es dediquen 

la gran majoria de dones, de manera total o parcial, al llarg del seu cicle de vida, 

malgrat que les estadístiques oficials diguin que les mestresses de casa són inactives. 

Així doncs, el temps de treball domèstic i familiar varia segons el sexe, l‘edat, el nivell 

d‘estudis, la nacionalitat, la relació amb l‘activitat, la situació professional i les 

responsabilitats de cura de les persones dependents.  

3. Model d’anàlisi  

A partir de la delimitació conceptual exposada en l‘apartat anterior, l‘objectiu d‘aquest 

treball és ampliar els resultats sobre les dades de l‘EUT2010-2011 relatives al treball 

no remunerat. Més concretament, aquesta ampliació de resultats ha de servir per 

contribuir a fer més visible el treball domèstic i familiar tant pel que fa la seva 

existència i importància pel benestar quotidià, com pel que fa les desigualtats socials 

que genera la seva distribució. En concret, es proposa l‘explotació de les activitats de 

la llar-família a tres dígits, la recodificació de les activitats de la llar-família a dos dígits, 

l‘anàlisi comparada de les activitats secundàries de la llar-família i la creació d‘una 

nova variable anomenada ―Càrrega total de treball‖.  Aquestes quatre aproximacions 

busquen ampliar els resultats sobre el treball no remunerat en tres direccions fixades 

per tres preguntes clau: què es fa? qui ho fa? quan es fa? La primera pregunta 

s‘aborda amb les dades del temps social, la segona amb les dades del temps 

participat i la darrera amb les dades sobre horari de les activitats.  

Es proposa explotar totes les activitats de la llar-família a tres dígits per tal d‘analitzar 

fins a quin punt persisteix la feminització i masculinització de les mateixes segons el 

valor social i el factor relacional del seu contingut. Per exemple, els homes cada 

vegada més cuinen però segueixen sense netejar la cuina. En el cas de les tasques de 

cura, l‘objectiu és obtenir un retrat per tal d‘analitzar fins a quin punt persisteix la 

feminització i masculinització de les tasques de cura segons la rigidesa del temps que 

suposen. Per exemple, altres estudis posen de relleu que els pares solen ser 

responsables de les activitats més lúdiques amb els nens com la banyera.  



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2449 

En segon lloc, es proposa recodificar les activitats a tres dígits de ―llar i família‖ segons 

la classificació exposada en l‘apartar anterior. L‘objectiu és obtenir un retrat del temps 

dedicat al treball domèstic i familiar segons la dimensió sincrònica o diacrònica de les 

activitats i segons el contingut social del que es fa més enllà de la tasca concreta. 

Aquesta anàlisi permetrà diferenciar el temps dedicat al treball domèstic 

quotidianament i esporàdicament, així com diferenciar el temps segons el nivell 

d‘evidència de les tasques realitzades. En aquest sentit, és molt interessant analitzar 

fins a quin punt les persones són conscients de dedicar temps a les tasques 

d‘organització i gestió de la llar. 

En tercer lloc, es crea la variable Càrrega Total de Treball, a partir de contemplar els 

tres tipus de treball, el treball remunerat, el treball domèstic i de cura i el treball 

voluntari. L‘objectiu es mostrar com aquesta càrrega esta desigualment distribuïda 

entre homes i dones, essent aquestes últimes les que més temps hi dediquen. Però 

sobretot es tracta de veure com opera aquesta distribució desigual en funció de les 

presencies i absències en cadascun dels àmbits. Al mateix temps que permetre 

visualitzar com aquells que hi participen en els dos treball principals, el remuneral i el 

domèstic i de cura, son els més igualitaris en quan a CTT. 

4. Anàlisi i principals resultats 

4.1. La feminització i la masculinització presents en les tasques de la llar 

Les dades sobre usos del temps posen de manifest que es manté la divisió sexual del 

treball dins de les llars catalanes: les dones dediquen com a mitjana 3h i 53 minuts al 

dia a les tasques de la llar-família, mentre que els homes hi dediquen 2h i 2 minuts. 

L‘anàlisi detallada de les tasques mostra com a més de les diferències en la quantitat 

de temps dedicat també hi ha diferències en el contingut de les tasques realitzades. En 

aquest sentit, els usos del temps permeten apuntar el caràcter femení o masculí de 

determinades activitats pròpies de la llar-família.  

En primer lloc, a partir del temps social de les activitats de la llar-família, s‘observa que 

les dones dediquen de mitjana més temps que els homes a les activitats relacionades 

amb la roba, la cuina, la neteja, la cura de les criatures i la compra. En canvi, els 

homes dediquen més temps que les dones a les activitats relacionades amb la 

jardineria, els animals domèstics, les reparacions de la llar, el manteniment dels 

vehicles i el joc amb les criatures.  

La feminització i la masculinització de les tasques domèstiques està relacionada amb 

els estereotips de gènere, el valor social de les activitats i la dimensió espaial on es 

realitzen. Per exemple, la bugada i planxada de la roba apareixen com activitats molt 

feminitzades. Es tracta de tasques quotidianes, rígides en el temps, poc valorades 

socialment i escassament visibles dins la llar. En canvi, les reparacions de la llar o la 
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jardineria són activitat masculines que es caracteritzen per ser esporàdiques, flexibles 

en el temps, valorades socialment i visibles dins la llar.  

Aquestes diferències de gènere s‘accentuen quan s‘analitzen les dades relatives al 

temps participat. El 91,9% de les dones enquestades dedica part del seu temps diari a 

la realització d‘alguna activitat de la llar-família front el 79% dels homes que ho afirma. 

La dedicació mitjana entre les persones que participen en l‘activitat augmenta en 

comparació al temps social tot mantenint-se les diferències de gènere: la mitjana de 

dedicació entre les dones és de 4h i 14 minuts mentre que en el cas dels homes és de 

2h 35 minuts. Aquestes dades posen de manifest que la responsabilitat del treball 

domèstic femenina suposa més quantitat de temps que la responsabilitat del treball 

domèstic masculina.  

Des de la perspectiva del temps participat, s‘observa que el rostre de gènere de les 

activitats condiciona relativament la participació de les dones i els homes. En el cas de 

les dones, les activitats amb més participació, és a dir, que més es realitzen són, per 

ordre jeràrquic: la cuina, la neteja de l‘habitatge, la neteja dels plats, la compra i 

l‘organització. En el cas del homes, les activitats més participades són, també per 

ordre: la cuina, la compra, la neteja dels plats, l‘organització i la neteja de l‘habitatge. 

El caràcter quotidià i rígid d‘aquestes activitats explica la relativa coincidència entre els 

homes i les dones de tal manera que les tasques més feminitzades i masculinitzades 

no són les més participades.  
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Taula 1. Participació i durada mitjana de les activitats diàries de la llar família 
detallades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe 

  Ho
me 

  Don
a 

  

  % 
de 

pers
one

s 

hh:
mm 

% 
de 

pers
one

s 

hh:
mm Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 

familia no especificades 
2,3 00:5

6 
5 01:3

4 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 
familia preparació àpats i conservació aliments 

49,6 0:24 77,7 01:1
3 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 

familia rentar plats 
25,2 00:3

0 
50,5 00:3

9 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 
familia neteja habitatge 

17,6 00:5
7 

51 01:1
3 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 

familia neteja del pati i altres parts exteriors habitatge 
1,3 00:5

7 
1,7 00:4

3 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia calefacció i subministrament aigua 

0,4 01:2
0 

0,4 00:3
2 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia tasques organització 
19,6 00:3

2 
28,2 01:0

0 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia altres tipus de manteniment de la llar 

3 01:0
2 

6,3 00:3
7 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia bugada 
3,9 00:3

6 
22,8 00:5

5 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia planxada 

1 00:5
1 

13,5 01:3
1 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia confecció roba 
0,1 02:0

1 
4,6 0:04 

Temps diari activitats relacionades amb la llar i familia 
altres activitats confecció i preparació de la roba 

0,6 00:3
7 

2,9 00:4
4 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia jardineria 
7,1 02:1

4 
4,4 01:0

7 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia atenció animals domèstics 

1,2 01:1
4 

0,9 00:4
7 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia atenció mascotes 
2 00:4

8 
2,8 00:3

5 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia passejar gos 

6,5 01:1
2 

5,4 01:0
7 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 

familia altres activitats jardineria i atenció animals 
0,2 00:4

4 
0,2 00:2

8 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 
familia construcció i reforma habitatge 

0,3 03:2
6 

0 00:3
3 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia reparacions habitatge 
1,8 02:0

9 
0,4 02:1

1 Temps diari activitats relacionades amb llar i familia 
fabricació, reparació i manteniment equipament llar 

1 01:1
5 

0,1 01:4
5 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia manteniment vehicles 
2,3 00:4

9 
0,5 00:1

9 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia altres activitats de construcció i reparacions 

0,2 03:1
2 

0 02:0
7 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia compres 
30 01:0

0 
43,3 01:0

2 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia serveis comercials i administratius 

2,5 00:5
1 

1,7 00:3
8 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia serveis personals 
2,5 01:4

1 
5,8 01:2

4 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia altres compres i serveis, especificats o no 

0,2 00:5
2 

0,2 01:0
1 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia gestions de la llar 
2,8 00:4

7 
2,5 00:4

5 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia cures personals i vigilància de nens 

14,5 01:0
5 

20,9 01:3
8 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia ensenyar coses als nens 
2,3 00:5

7 
4,3 00:5

6 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 
familia jugar, llegir i parlar amb els nens 

9,2 01:1
7 

9,6 01:0
8 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia acompanyar els nens 
2,7 01:0

7 
5,3 00:5

0 Temps diari activitats relacionades amb la llar i la 
familia altres tpus atenció dels nens 

0,5 00:4
0 

1 00:4
1 Temps diari activitats relacionades amb llar i familia 

cres personals a adults dependents membres llar 
0,7 01:5

6 
1,7 01:4

7 Temps diari activitats relacionades amb llar i familia 
altres tipus atenció adults dependents membres llar 

0,6 01:1
0 

0,9 01:4
5 Temps diari de activitats relacionades amb la llar i la 

familia ajuda adults membres llar no dependents 
1,7 01:2

3 
2,2 00:5

8 Total temps diari de activitats relacioanades amb 
la llar família 

79 02:3
5 

91,9 04:1
4 Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Tal com s‘observa en la taula 1, les dones superen en participació i dedicació als 

homes en tots els casos, per bé que s‘observen dues tendències contràries. D‘una 

banda, les diferències en la participació són inferiors a les diferències en la dedicació 

en el cas de la cuina i l‘organització. D‘altra banda, les diferències de participació són 

més grans que les diferències de dedicació en el cas de la neteja de l‘habitatge i la 

neteja dels plats. Sembla possible afirmar que aquestes tendències posen de manifest 
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que la participació dels homes en les tasques de la llar varia segons els contingut de 

les mateixes: representa un suport i una ajuda a la responsabilitat femenina en les 

tasques més rígides i esdevé una responsabilitat quan les tasques poden ser més 

flexibles. El cas de les compres il·lustraria bé aquesta hipòtesi en la mesura que és 

una activitat on malgrat les diferències de participació s‘equipara la dedicació.  

El rostre de gènere es manifesta amb força quan s‘analitza el grup d‘activitats més 

participades en segon lloc: en el cas de les dones inclou la bugada, la cura de les 

criatures i la planxa, mentre que en el cas dels homes inclou la cura de les criatures, el 

joc amb les criatures i la jardineria. Les diferències en la participació i la dedicació de 

les activitats relacionades amb la roba i la jardineria són molt grans, atès el seu 

caràcter marcadament de gènere. En canvi, les dades sobre participació i dedicació a 

la cura de les criatures difereixen en les tasques que impliquen cura quotidiana i 

s‘igualen en les tasques més lúdiques i flexibles. En resum, doncs, les dades de les 

activitats a tres dígits subratllen el pes de la rigidesa quotidiana i el contingut social de 

les tasques a l‘hora de distribuir la seva responsabilitat entre els homes  i les dones.  

4.2.  La quotidianitat del treball domèstic i de cura és per a les dones  

La importància de la dimensió i la distribució temporal de les activitats de la llar-família 

justifica la recodificació d‘aquestes tasques segons la seva rigidesa quotidiana i el seu 

contingut social. Tal com s‘explica en la proposta de conceptualització, aquest apartat 

analitza el conjunt de tasques que inclou la llar-família a partir de cinc variables noves: 

les tasques de manteniment quotidià, les tasques de manteniment puntual, les tasques 

de gestió, les tasques de cura de les criatures i les tasques de cura dels adults. 

Aquesta proposta analítica permet aprofundir i matisar l‘anàlisi dels usos del temps en 

relació al treball no remunerat.  

A la taula 2, s‘observa que la diferència entre els homes i les dones respecte el temps 

social dedicat al treball domèstic i familiar es concentra en les tasques de manteniment 

quotidià: les dones hi dediquen 2h i 47 minuts al dia, mentre que els homes hi 

dediquen 1h i 10 minuts al dia. Aquestes dades posen de relleu el caràcter femení de 

la responsabilitat diària de les tasques domèstiques. La rigidesa de la responsabilitat 

femenina es reforça quan s‘observa que els homes dediquen 4 minuts més que les a 

dones a les tasques de manteniment puntual. En aquest sentit, és important fer notar 

que el tempo de les activitats està relacionat amb el seu contingut i el seu valor social: 

no és el mateix netejar el bany cada setmana que arreglar el mànec de la dutxa un cop 

l‘any.  

En segon lloc, s‘observa que les tasques relaciones amb la gestió i organització del 

treball domèstic redueixen les diferències de gènere: 15 minuts les dones i 11 minuts 

els homes. De fet, es tracta d‘un epígraf que inclou tasques relacionades amb les 
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compres i els serveis. En aquest sentit, cal recordar, com s‘ha vist en l‘apartat anterior, 

que la participació i la dedicació dels homes en les tasques de la llar-família té un 

protagonisme destacat en les compres.  

En tercer lloc, es posa de manifest que les dones també superen als homes pel que fa 

el temps dedicat a les tasques de cura tant de les criatures, com dels adults. En aquest 

cas, cal tenir present que si bé el treball de cura històricament s‘ha reconegut com una 

responsabilitat femenina, diversos estudis subratllen com la major dedicació dels pares 

a la cura de les criatures representa un canvi generacional en la distribució del treball 

domèstic i familiar entre els homes i les dones. Malgrat l‘escletxa del canvi, les dades 

analitzades mostren que persisteix l‘imaginari que reforça el rol de les dones com a 

mares a través de les tasques quotidianes de cura.  

Taula 2. Distribució temporal de les activitats diàries de la llar família 

recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe 

  Home Dona Total 

Tasques manteniment quotidià  01:10 02:47 01:59 

Tasques manteniment puntual  00:18 00:14 00:16 

Tasques gestió i organització  00:11 00:15 00:13 
Tasques cura criatures 00:20 00:32 00:26 

Tasques cura adults 00:02 00:03 00:02 
Total temps diari activitats llar família 2:02 3:53 2:59 

Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

 

L‘anàlisi del temps participat dels cinc grups de tasques mostra que la participació 

femenina supera a la masculina en tots els casos, si bé la dedicació varia segons el 

conjunt d‘activitats. En relació a les activitats quotidianes i la cura de les criatures les 

dones dediquen més temps que els homes. En canvi, quan s‘analitza el conjunt de 

tasques puntuals, s‘observa que els homes hi dediquen més temps que les dones. 

Finalment, en les tasques d‘organització i cura dels adults s‘equiparen les dedicacions 

d‘ambdós sexes. Per tant, les dades evidencien que les dones són més presents i 

actives en la dinàmica quotidiana de l‘àmbit domèstic que inclou la rigidesa de la cura 

de les criatures, quan n‘hi ha. Aquest darrer aspecte és rellevant en la mesura que 

reforça les conclusions que apunten altres estudis (De Singly, 1999; Moreno, 2007) 

sobre les diferències entre el temps de la mare i el temps del pare, tant pel que fa la 

quantitat com el contingut. Contràriament, el cas de la cura de persones adultes 

posaria de relleu un altre tipus de rigidesa relacionada amb la inevitabilitat de la cura. 

És a dir, assumir el rol de principal cuidador/a anul·laria la influència dels estereotips 

de gènere sobre la càrrega de treball que es desprèn de la cura. Finalment, el fet que 

els homes i les dones que participen de les tasques de gestió i organització hi 

dediquen la mateixa quantitat de temps es pot explicar pel contingut d‘aquestes 
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activitats poc rígides des del punt de vista de la quotidianitat i més visibles dins la llar.  

Respecte aquesta qüestió, cal recordar que aquestes dues característiques són 

pròpies de les tasques més masculinitzades. 

Taula 3. Participació i durada mitjana de les activitats diàries de la llar família 

recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe 

  Home 
  

Dona 
  

  
% de 

persones 
hh:mm % de 

persones 
hh:mm 

Tasques manteniment quotidià  69,40 01:41 88,80 03:08 

Tasques manteniment puntual  15,60 01:56 18,30 01:16 

Tasques gestió i organització  24,90 00:46 34,60 00:46 
Tasques cura criatures 18,80 01:46 23,80 02:17 

Tasques cura adults 2,80 01:38 4,20 01:36 
Total temps diari activitats llar 
família 

79,00 02:35 91,10 04:14 

Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Tal com s‘ha vist fins ara, el gènere representa una variable explicativa dels usos 

socials del temps dedicat al treball no remunerat. Però en la mesura que totes les 

dones i tots els homes no comparteixen les mateixes condicions materials d‘existència, 

és necessari considerar el pes d‘altres variables. En aquest sentit, la situació laboral i 

el cicle de vida emergeixen com aspectes clau per matisar les diferències entre dones i 

homes, així com apuntar les possibilitats de canvi en relació a la distribució de les 

tasques domèstiques en l‘escenari de la vida quotidiana.  

D‘una banda, tal com apunta la perspectiva que relaciona el món de la producció amb 

el món de la reproducció, cal tenir present que el temps dedicat al treball domèstic i 

familiar està relacionat amb el temps dedicat al treball remunerat. Des d‘aquesta 

aproximació, les dades posen de manifest que les persones ocupades dediquen 

diàriament menys temps a les tasques de manteniment quotidià de la llar família que 

les persones desocupades i inactives. Tot i tractar-se d‘una tendència general en 

ambdós gèneres, s‘observa, a la taula 4, que la situació laboral condiciona més el 

temps social dedicat al treball no remunerat de les dones en comparació als homes. 

Entre la població ocupada, les dades sobre temps social mostren que les dones 

dediquen una mitjana d‘1 hora i 17 minuts més que els homes a les tasques de 

manteniment quotidià. En el cas de la població desocupada, aquesta diferència entre 

gèneres augmenta fins a 1 hora i 47 minuts. És a dir, les diferències entre les dones i 

els homes en relació al treball domèstic creixen en absència d‘ocupació. Contràriament 

als arguments racionals que expliquen que les dones es dediquen més temps al treball 

domèstic perquè dediquen menys temps al treball remunerat, les xifres posen de relleu 

la persistència de l‘imaginari social que atribueix a l‘home la responsabilitat de portar 

diners a casa i a la dona la responsabilitat de la llar-família. En situació d‘atur, la 
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dedicació de les dones a les tasques de manteniment quotidià creix proporcionalment 

més que la dedicació dels homes. Així doncs, els usos del temps conviden a pensar 

que el temps d‘atur es percep de manera diferent segons el gènere.  

Aquestes diferències en la percepció del temps d‘atur, fruit del pes que exerceix 

l‘imaginari de l‘home guanyador de pa i la dona mestressa de casa, es fan més 

explícites amb les dades relatives a les tasques de cura de les criatures: les dones 

aturades dediquen 26 minuts més que les dones ocupades a la cura de les criatures, 

mentre que els homes aturats dediquen 6 minuts menys que els homes ocupats a la 

cura de les criatures. En aquest sentit, emergeix la idea, apuntada en altres estudis 

(Poveda, 2006; Moreno, 2009) que l‘atur pot esdevenir una ―oportunitat‖ per la 

maternitat i un ―obstacle‖ per la masculinitat.  

En canvi, les tasques de manteniment puntual apareixen estretament relacionades 

amb la inactivitat masculina que, en bona mesura, cal relacionar amb la jubilació dels 

homes. En aquest sentit, sembla possible afirmar que quan la responsabilitat del 

treball remunerat desapareix del projecte vital dels homes, la major dedicació a les 

activitat de la llar família es relaciona amb el conjunt de tasques més flexibles i menys 

quotidianes.  

Taula 4. Distribució temporal de les activitats diàries de la llar família 
recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i situació laboral 

  

Home Dona 

Ocupat Desocupat Inactiu Total Ocupat Desocupat Inactiu Total 

Tasques 

manteniment 
quotidià  

1:00:51 1:47:14 1:11:19 1:10:16 2:17:56 3:30:09 3:06:13 2:47:16 

Tasques 
manteniment 
puntual  

0:12:24 0:19:07 0:26:36 0:18:05 0:08:13 0:13:50 0:19:38 0:14:05 

Tasques 
gestió i 
organització  

0:09:57 0:12:33 0:13:58 0:11:39 0:14:27 0:18:29 0:16:46 0:15:55 

Tasques 
cura 
criatures 

0:30:10 0:24:21 0:02:37 0:20:02 0:40:41 1:06:02 0:18:18 0:32:36 

Tasques 
cura adults 

0:01:03 0:05:20 0:03:05 0:02:17 0:02:33 0:01:06 0:04:15 0:03:12 

Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

 

Entre les persones ocupades també emergeixen diferències relacionades amb  les 

condicions laborals. En primer lloc, s‘observa que el tipus de jornada condiciona el 

temps social dedicat al treball no remunerat de les dones: la jornada parcial femenina 

implica una major dedicació a les tasques de manteniment quotidià i a les tasques de 

cura de les criatures. Aquest fenomen no es dóna en el cas dels homes, entre els 
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quals la jornada parcial no apareix relacionada amb el temps dedicat a les tasques de 

manteniment quotidià i, encara menys, amb el temps dedicat a la cura de les criatures.  

Taula 5. Distribució temporal de les activitats diàries de la llar família 
recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i jornada laboral 

 

Home Dona 

Jornada 
temps 

complet 

 
Jornada 

temps 
parcial 

Total Jornada a 
temps 

complet 

 
Jornada 

a temps 
parcial 

Total 

Tasques 

manteniment 
quotidià  

1:00:52 1:02:11 1:00:59 2:11:44 2:34:36 2:17:29 

Tasques 

manteniment puntual  

0:12:36 0:08:42 0:12:15 0:07:51 0:10:04 0:08:24 

Tasques gestió i 

organització  

0:10:09 0:08:41 0:10:01 0:15:07 0:12:12 0:14:23 

Tasques cura 
criatures 

0:30:33 0:22:14 0:29:49 0:37:48 0:48:17 0:40:27 

Tasques cura adults 0:01:02 0:02:22 0:01:09 0:02:29 0:02:31 0:02:30 
Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Aquesta responsabilitat femenina de la cura quotidiana de les criatures queda palesa 

quan s‘analitzen les dades segons el dia de la setmana: el temps social que les dones 

dediquen a la cura no varia al llarg de la setmana, mentre que el temps social que els 

homes dediquen a la cura augmenta durant el cap de setmana. És a dir, la 

responsabilitat laboral no condiciona la maternitat però si la paternitat. El temps de la 

mare és quotidià i rígid, en canvi, el temps del pare és esporàdic i flexible.  

Taula 6. Distribució temporal de les activitats diàries de la llar família 

recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i dia de la setmana 

  

Home Dona 

De 
dilluns a 
divendres 

Dissabte i 
diumenge 

Total De 
dilluns a 
divendres 

Dissabte i 
diumenge 

Total 

Tasques 
manteniment 
quotidià  

1:02:24 1:22:36 1:10:16 2:45:35 2:49:54 2:47:16 

Tasques 
manteniment 

puntual  

0:15:14 0:22:34 0:18:05 0:12:43 0:16:12 0:14:05 

Tasques gestió i 
organització  

0:12:26 0:10:24 0:11:39 0:17:16 0:13:48 0:15:55 

Tasques cura 
criatures 

0:16:43 0:25:15 0:20:02 0:32:43 0:32:26 0:32:36 

Tasques cura 

adults 

0:02:17 0:02:18 0:02:17 0:03:28 0:02:48 0:03:12 

Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

 

D‘altra banda, al costat de la situació laboral, el cicle de vida també influeix el temps 

social dedicat a les tasques de la llar família. El sentit d‘aquesta influència és doble: les 
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responsabilitats domèstiques varien segons el moment vital en què es troben les 

persones (emancipació, vida en parella, jubilació...) i segons els valors generacionals 

compartits entre diferents grups d‘edat. En aquest sentit, les dades analitzades posen 

de manifest que amb l‘edat  augmenta el temps social dedicat al treball no remunerat 

dins la llar amb l‘excepció de les tasques de cura de les criatures que es concentren 

en el tram d‘edat 30-44 anys. Aquesta tendència s‘explica tant per l‘efecte cicle de vida 

com per l‘efecte generació, si bé ambdós efectes també suposen un augment de les 

diferències entre les dones i els homes. Entre les generacions més grans, el pes de 

l‘imaginari social de l‘home guanyador de pa i la dona mestressa de casa és major que 

entre les generacions més joves. L‘augment de la presència femenina al mercat de 

treball, la millora del nivell educatiu de les dones i el context democràtic que 

caracteritza la trajectòria vital de les generacions nascudes durant la transició 

espanyola són els principals factors explicatius.  

A més de l‘edat, l‘estat civil permet aprofundir en l‘anàlisi des de la perspectiva del 

cicle de vida. Aquesta variable exerceix una influència contrària segons el sexe: les 

dones casades són les que més temps dediquen a les tasques de manteniment 

quotidià (3h i 24 minuts), mentre que els homes casats hi dediquen menys temps que 

els homes viudos i separats (1 hora i 18 minuts). Per tant, sembla possible apuntar que 

la vida en parella representa més treball domèstic per a les dones i menys 

responsabilitat quotidiana pels homes. En absència de la figura femenina, la 

quotidianitat obligaria als homes a dedicar més temps a les tasques domèstiques 

necessàries pel manteniment quotidià de la llar. Com és lògic, la condició de casat 

apareix relacionada amb el temps dedicat a les tasques de cura de les criatures. Una 

responsabilitat que, al seu torn, augmenta la càrrega de treball domèstic tal com 

mostren les dades de les llars amb menors de 10 anys. En concret, les dades sobre 

temps participat posen de manifest que en aquestes llars augmenta la participació de 

les dones i els homes en les tasques de manteniment quotidià però en disminueix la 

dedicació en comparació a les persones que viuen en llars sense menors de 10 anys. 
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Taula 7. Distribució temporal de les activitats diàries de la llar família 
recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i estat civil 

  

Dona 

Soltera Casada Vídua Separada 
o 

divorciada  

Total 

Tasques manteniment 
quotidià 

1:35:59 3:24:37 2:55:50 3:00:40 2:47:16 

Tasques manteniment 
puntual 

0:07:07 0:15:24 0:26:46 0:14:24 0:14:05 

Tasques gestió i 

organització  

0:12:14 0:16:57 0:19:14 0:19:39 0:15:55 

Tasques cura criatures 0:20:46 0:46:02 0:05:23 0:21:24 0:32:36 

Tasques cura adults 0:01:06 0:05:15 0:00:07 0:01:01 0:03:12 
Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Taula 8. Distribució temporal de les activitats diàries de la llar família 

recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i estat civil 

  

Home 

Solter Casat Vidu Separat o 
divorciat  

Total 

Tasques manteniment 

quotidià  

0:54:02 1:18:42 1:24:37 1:29:41 1:10:16 

Tasques manteniment 
puntual  

0:08:02 0:23:58 0:24:41 0:21:12 0:18:05 

Tasques gestió i 
organització  

0:09:10 0:12:39 0:18:44 0:15:37 0:11:39 

Tasques cura criatures 0:08:22 0:28:42 0:04:53 0:09:41 0:20:02 

Tasques cura adults 0:00:54 0:03:21 0:00:53 0:00:09 0:02:17 
Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

El pes de la situació laboral i el cicle de vida varia segons el nivell d‘estudis de les 

persones enquestades. En el cas de les dones, a major nivell d‘estudis menys temps 

dedicat a les tasques de manteniment quotidià i més temps dedicat a les tasques de 

gestió i cura de les criatures. En el cas dels homes, el nivell d‘estudis no influeix sobre 

el temps dedicat al treball de manteniment quotidià però segueix el mateix patró 

femení en la resta d‘activitats, especialment les de gestió i cura de les criatures. 

Aquestes tendències es poden interpretar com el reflex de la influència indirecta que 

exerceixen les variables generació i nivell d‘ingressos. D‘una banda, cal tenir present 

la millora generacional del nivell d‘estudis entre les persones en edat de tenir fills. 

D‘altra banda, cal considerar que entre la població amb estudis superiors augmenta el 

poder adquisitiu i, per tant, les possibilitats d‘externalitzar part de les tasques de 

manteniment quotidià. La gestió d‘aquesta externalització comporta, sovint, més temps 

però, també, més disponibilitat per a la cura de les criatures ta com mostres els 

percentatges de participació. 

Efectivament, les dades de temps participat matisen la realitat que dibuixen les dades 

de temps social. Per exemple, els homes amb alt nivell d‘estudis participen més en les 
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tasques de manteniment quotidià però hi dediquen menys temps en comparació als 

que tenen baix nivell. En canvi, les dones amb formació superior mantenen el mateix 

percentatge de participació que la resta de dones però en disminueix la seva 

dedicació. Per tant, el nivell d‘estudis emergeix com una variable explicativa del canvi 

social orientat a una distribució més igualitària del treball domèstic entre homes i 

dones. 

Taula 9. Participació i durada mitjana de les activitats diàries de la llar família 
recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i nivell d’estudis 

  

Dona 

Sense estudis Estudis 
primaris 

Estudis 
secundaris  

Estudis 
superiors 

  

% de 
person

es hh:mm 

% de 
person

es 

hh:m

m 

% de 
person

es hh:mm 

% de 
person

es hh:mm 

Tasques 
manteniment 

quotidià  

90,90 03:47 84,00 03:27 89,60 03:15 90,20 02:27 

Tasques 
manteniment 

puntual  

29,70 01:32 20,70 01:31 17,40 01:14 13,90 00:55 

Tasques gestió i 
organització   

27,10 00:41 32,60 00:49 34,10 00:43 39,80 00:48 

Tasques cura 
criatures 

12,80 02:44 10,90 02:21 25,20 02:04 34,90 02:27 

Tasques cura 
adults 

3,40 03:25 3,40 01:59 3,60 01:39 1,80 00:33 

Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Taula 10. Participació i durada mitjana de les activitats diàries de la llar família 

recodificades en un dia mitjà. Catalunya 2011. Per sexe i nivell d’estudis 

  

Home 

Sense estudis Estudis primaris Estudis 
secundaris  

Estudis superiors 

  

% de 

persones hh:mm 

% de 

persones hh:mm 

% de 

persones hh:mm 

% de 

persones hh:mm 

Tasques 
manteniment 

quotidià  

72,10 01:42 67,80 01:43 67,90 01:43 72,50 01:35 

Tasques 
manteniment 

puntual  

24,00 02:04 15,90 02:32 15,80 

01:47 

13,00 01:43 

Tasques 

gestió i 
organització  

17,70 00:46 27,50 00:55 22,20 00:43 29,60 00:46 

Tasques 

cura 
criatures 

11,60 02:26 8,00 01:40 17,80 01:49 29,10 01:40 

Tasques 

cura adults 

2,40 01:56 2,50 02:08 2,60 01:15 1,80 02:04 

Fonts: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  
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4.3. Càrrega total de treball: l’ocupació i la cura 

La càrrega total de treball (CTT) resulta de sumar el temps dedicat al treball domèstic-

familiar, al treball remunerat i al treball voluntari. La CTT ha  esdevingut una mesura 

d‘importància cabdal perquè ha trencat la imatge de que les dones no treballen. Les 

dades posen en evidència tot el contrari: les dones, en conjunt, treballen més hores 

que els seus companys masculins.  

Si es considera la població major de 16 anys, que es la que marca el mínim legal per 

realitzar treball remunerat, les dades sobre temps social mostren que diàriament les 

dones realitzen gairebé un hora més de CTT que els homes, exactament 54 minuts 

més. Una CTT que està desigualment distribuïda si es considera que els homes 

dediquen un hora més al dia que les dones al treball remunerat i les dones dues hores 

més al dia que els homes al treball domèstic i familiar. Pel que fa la treball voluntari, 

les dones hi dediquen 2 minuts més. 

Taula 11. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 

de la població major de 16 anys. Catalunya 2011. Per sexe (durada mitjana en 
hores i minuts) 

  Home Dona Total 

Temps treball remunerat 3:13 2:08 02:40 

Temps activitats  llar i família 2:08 4:04 03:06 

Temps treball voluntari i reunions 0:12 0:14 00:13 

Càrrega total de treball 5:34 6:28 06:01 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

La distribució desigual de la CTT per raons de gènere, es presenta de manera diferent 

segons el moment del cicle de vida. En aquest sentit, el cicle de vida està marcat pel 

tipus de convivència, així com per la existència de càrregues familiars, sobretot, les 

referides a persones dependents. 

Si s‘analitza la distribució de la CTT segons el grups d‘edat, que és una manera de 

veure com opera el cicle de vida, s‘observa que a partir de l‘edat de la jubilació les 

desigualtats són majors, 1hora i 40 minuts més de CTT per a les dones. Aquesta 

diferència s‘explica, fonamentalment, perquè el treball domèstic i familiar es present al 

llarg de tota la vida de les dones: és un treball del qual no es poden jubilar. 

Contràriament, la jubilació del treball remunerat és una realitat on la participació i la 

dedicació dels homes és major. Quan els homes deixen de dedicar temps al treball 

remunerat, a partir dels 65 anys, la seva dedicació al treball domèstic augmenta en 13 

minuts diaris però no comporta un menor temps de dedicació per part de les dones. En 

en la línia del que assenyalen altres autors (Guasch,2006) sembla possible afirmar que 

amb la jubilació alguns masculins participen més de les tasques de la llar i/o en les de 

cura. Si bé aquesta participació és viscuda per les dones de la família com una ajuda, 
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ja que la responsabilitat de la gestió i l‘organització d‘aquest treball segueix estant en 

mans del col·lectiu femení.  

Respecte el treball voluntari, s‘observa que els grups d‘edat més gran són els que més 

temps hi dediquen, especialment, les dones. L‘explicació cal cercar-la tant en la 

desaparició de les càrregues de cura de criatures com en la menor dedicació al treball 

productiu. I, sobretot, pel fet que moltes dones dediquen part de la seva vida a regalar 

un temps per la gestió, organització i execució de tasques domèstiques i de cura 

d‘altres. Aquesta dedicació fa que algunes d‘elles tinguin especial predisposició a 

realitzar tasques de voluntariat, que no són altra cosa que seguir donant un temps per 

a millorar la vida d‘altres. 

Taula 12. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
de les dones majors de 16 anys. Catalunya 2011. Per sexe (durada mitjana en 

hores i minuts) 

 

De 15 a 
29 anys 

De 30 a 
44 anys 

De 45 a 
64 anys 

De 65 
anys i + 

Total 

Temps  treball remunerat 2:13 3:11 2:33 0:03 2:08 

Temps activitats  llar i família 2:13 4:23 4:26 4:28 4:04 

Temps treball voluntari  reunions 0:08 0:06 0:20 0:24 0:14 

Càrrega total de treball 4:34 7:41 7:20 4:56 6:28 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Taula 13. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 

dels homes majors de 16 anys. Catalunya 2011. Per sexe (durada mitjana en 
hores i minuts) 

 

De 15 a 

29 anys 

De 30 a 

44 anys 

De 45 a 

64 anys 

De 65 

anys i + 

Total 

Temps treball remunerat 2:18 4:27 3:56 0:23 3:13 

Temps activitats  llar i família 1:06 2:16 2:21 2:34 2:08 

Temps treball voluntari  reunions 0:07 0:08 0:16 0:18 0:12 

Càrrega total de treball 3:32 6:52 6:34 3:16 5:34 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

El tenir càrregues familiars, és un altre dels factors claus per explicar la major o menor 

CTT. Així les persones que conviuen amb fills menors de 10 anys, tenen una CTT del 

voltant de dues hores més al dia que aquells que no viuen amb aquest menors. Una 

diferència que s‘explica per diverses raons segons el gènere. Els masculins amb fills 

tenen una major CTT per la seva major dedicació al treball remunerat, en canvi per les 

dones és la major dedicació al treball domèstic i de cura. És a dir, el fet de tenir  fills 

força als homes a una major presència i dedicació laboral, mentre que per les dones 

implica un major càrrega de treball domèstic i de cura. Per tant, es pot concloure que 

la desigual CTT està lligada a tenir fills/es, són les parelles amb fills/es les que més 

CTT tenen, tant homes com dones.  
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Taula 14. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
de la població major de 16 anys. Catalunya 2011. Per sexe i menors 10 anys a la 
llar (durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

Llar 

sense 
infants 
-10 

anys 

Llar 

amb 
infants 
-10 

anys 

Total Llar 

sense 
infants 
-10 

anys 

Llar 

amb 
infants 
-10 

anys 

Total 

Temps treball remunerat 2:51 4:27 3:13 2:04 2:21 2:08 

Temps activitats llar i  
família 

1:57 2:44 2:08 3:40 5:23 4:04 

Temps treball voluntari i 

reunions 

0:14 0:06 0:12 0:17 0:05 0:14 

Càrrega total de treball 5:02 7:18 5:34 6:03 7:51 6:28 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

A més de les diferències quantitatives de la CTT, cal analitzar les diferències relatives 

a la distribució dels temps i els treballs que inclou. La CTT es  distribueix de manera 

força desigual segons el gènere: per a les dones una menor implicació en el món de la 

producció implica necessàriament una major dedicació a llar família. Així s‘evidencia 

quan s‘analitzen les dades segons la situació laboral. Les dones ocupades són les que 

presenten una major CTT tot superant en 26 minuts diaris als seus homòlegs 

masculins. Però la major diferència rau entre les persones aturades i inactives: les 

dones aturades i inactives tenen una CTT de més de dues hores que els homes en la 

mateixa situació. Es pot afirmar que el fet de no estar presents al món laboral força als 

homes a dedicar més temps a les tasques domèstiques però no en la mateixa 

proporció que ho fan les dones. 

Taula 15. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
de la població major de 16 anys. Catalunya 2011. Per sexe i situació laboral 
(durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

Ocupat Desocupat Inactiu Total Ocupat Desocupat Inactiu Total 

Temps 
treball 

remunerat 

5:31 0:39 0:05 3:13 4:28 0:17 0:04 2:08 

Temps  
llar i  

família 

1:55 2:48 2:15 2:08 3:24 5:09 4:33 4:04 

Temps  
treball 

voluntari  

0:07 0:18 0:19 0:12 0:08 0:14 0:22 0:14 

Càrrega 
total de 

treball 

7:34 3:46 2:40 5:34 8:00 5:41 5:00 6:28 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Si es considera el tipus de jornada laboral, de nou les dades mostren la rigidesa i 

l‘assumpció del temps domèstic i familiar com un temps  principalment femení. En el 
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cas dels homes, el fet de treballar a temps parcial implica dues hores menys de CTT 

que quan es treballa a temps complet. El temps parcial masculí implica menys temps 

de treball domèstic, el temps parcial femení implica més dedicació a les tasques de la 

llar.  En aquest sentit, es pot afirmar que el temps parcial no deixa de ser un 

reproductor del model patriarcal ja que no fa més propers els homes a les tasques 

domèstiques i familiars tot augmentant les desigualtats relatives a la CTT. 

Mentre que treballar en el món productiu a temps parcial o jornada complerta no 

sembla incidir, directament, en la participació dels homes en les tasques domèstiques i 

de cura, l‘organització de la jornada laboral si que té una incidència clara. La jornada 

continua afavoreix una major participació dels homes i les dones en el treball domèstic 

i familiar: 20 minuts més per a ells i 35 més per a elles. Sembla ser que la jornada 

partida no fa altra cosa que afavorir la desigualtat de base en el repartiment dels 

treballs, fent als homes més presents en l‘àmbit productiu i més absents en la llar. Per 

a les dones el temps que no es dedica al treball productiu és pràcticament el mateix 

temps que es passa a dedicar al treball domèstic. Per tant, en el cas de les dones, la 

CTT de treball és pràcticament la mateixa independentment que es treballi jornada 

continua que partida. Aquest fet evidencia la interrelació que existeix en clau femenina 

entre l‘àmbit laboral i el treball domèstic i de cura. En canvi per als homes la jornada 

continua comporta una major implicació en les tasques de la llar alhora que 12 minuts 

menys de CTT. Aquesta diferència fa pensar que la jornada continua en masculí 

significa tenir més temps per a un mateix, un temps que les dones no gaudeixen al 

dedicar-lo als altres membres de la llar. 

Taula 16. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 

de la població major de 16 anys. Catalunya 2011. Per sexe i tipus d'horari 
(durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

Jornada 
contínua 

Jornada 
partida 

Total Jornada 
contínua 

Jornada 
partida 

Total 

Temps treball remunerat 5:10 5:41 5:28 4:09 4:43 4:23 

Temps llar i  família 2:06 1:46 1:54 3:37 3:02 3:23 

Temps  voluntari i  
reunions 

0:06 0:07 0:07 0:09 0:07 0:08 

Càrrega total de treball 7:23 7:35 7:30 7:56 7:53 7:55 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

La interrelació i la interdependència entre l‘àmbit domèstic i laboral també varia segons 

el nivell d‘estudis de la població. A mesura que augmenta el nivell d‘estudis augmenta 

la CTT però amb un comportament invers pel que fa al tipus de treball. És a dir , a més 

estudis més dedicació al treball remunerat i menys al domèstic familiar, probablement 

per que una part d‘aquest temps és salaritzada.  En el cas de les persones més 

qualificades, s‘observa que els homes augmenten gairebé tres hores la dedicació al 
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treball productiu i disminueix 20 minuts la dedicació a les tasques de la llar, mentre que 

les dones dediquen tres hores més al treball productiu i disminueix en un hora la 

dedicació a la llar-família. Aquestes dades posen de manifest el prestigi social de l 

treball productiu entorn del qual es construeix el projecte de vida en clau masculina de 

les persones més qualificades. Tanmateix, els homes més qualificats, amb una 

presència i dedicació major al mercat laboral, també són els que dediquen més temps 

a les tasques domèstiques. Tal i com assenyalen altres estudis, aquests homes 

representen la punta de llança cap a un model més igualitari. 

Taula 17. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
de les dones majors de 16 anys. Catalunya 2011. Per nivell d'estudis (durada 

mitjana en hores i minuts) 

 
Sense 
Estudis 

Estudis 
Primaris 

Estudis 
Secundari

s 

Estudis 
Superiors 

Total 

Temps treball 
remunerat 

0:11 1:05 2:10 3:22 2:08 

Temps  llar i família 4:52 4:37 4:02 3:32 4:04 

Temps voluntari i 

reunions 

0:23 0:19 0:15 0:09 0:14 

Càrrega total de 
treball 

5:26 6:02 6:28 7:03 6:28 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Taula 18. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
dels homes majors de 16 anys. Catalunya 2011. Per nivell d'estudis (durada 

mitjana en hores i minuts) 

 

Sense 
Estudis 

Estudis 
Primaris 

Estudis 
Secundari

s 

Estudis 
Superiors 

Total 

Temps treball 
remunerat 

1:10 1:57 3:22 4:01 3:13 

Temps  llar i família 2:26 2:30 1:59 2:08 2:08 

Temps voluntari i 

reunions 

0:26 0:18 0:11 0:07 0:12 

Càrrega total de 
treball 

4:03 4:46 5:34 6:17 5:34 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

La càrrega total de treball més igualitària 

Des d‘una perspectiva interessada en analitzar la igualtat entre homes i dones, es fa 

necessari analitzar què passa en el cas de les persones que participen de les dues 

esferes: la laboral i la domèstica. Les dades sobre temps participat posen de manifest 

que els homes representen un 29% del total i les dones un 27%. Aquesta diferencia 

radica, fonamentalment, en que les dones estan menys presents en el mercat laboral. 

Tanmateix, cal tenir present que aquesta diferència ha disminuït en els darrers anys a 

causa de la crisi. Les dades sobre mercat de treball mostren com la població activa 

només augmenta en el cas de les dones. 
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Entre la població que està present en els dos àmbits és on les diferències respecte la 

CTT d‘homes i dones són menors: 12 minuts de diferència en comparació els 54 

minuts de la població en general. Una vegada més les dades mostren que la presència 

i la dedicació d‘homes i dones en l‘esfera laboral i domèstica és condició necessària 

per un repartiment més igualitari del a CTT. 

Taula 19. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 

entre la població que fa treball remunerat i domèstic i familiar. Catalunya 2011. 
Per sexe (durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

  % de 
persones 

hh:mm % de 
persones 

hh:mm 

Temps  treball remunerat 29,1 7:29 27,1 6:38 

Temps llar i família 29,1 1:52 27,1 2:55 

Temps voluntari i reunions 2,1 0:05 2 0:05 

Càrrega total de treball 29,1 9:27 27,1 9:39 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Les dades segons el cicle de vida, mesurat per l‘edat, mostren com els joves són més 

igualitaris. Conforme augmenta l‘edat la diferència de CTT és major en perjudici per a 

les dones. La participació en els diferents tipus de treballs  reforça el patriarcat en els 

moments centrals del cicle de vida. Les explicacions van en diversos sentits que es 

superposen. Una primera té a veure amb l‘augment de les càrregues familiars, el que 

reforça el repartiment més desigual entre homes i dones. També les trajectòries 

laborals dels ocupats que apunten a una major dedicació quan més grans són, 

sobretot pels homes. Una segona explicació està relacionada amb la predisposició que 

presenten les dones grans a dedicar part del seu temps al treball voluntari, essent 

aquestes les que més temps dediquen a aquest tipus de treball. Un darrer factor va en 

la línia d‘un canvi generacional, però semblaria que hi té més a veure el cicle de vida 

que no pas la generació. Ja que el grup d‘edat on les diferències en la dedicació a les 

tasques domèstiques són menors és el de les persones més grans. Molt probablement 

pel que s‘anomena com a feminització dels homes a la tercera edat. 

Taula 20. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 

entre les dones que fan treball remunerat i domèstic i familiar. Catalunya 2011. 
Per grup d'edat (durada mitjana en hores i minuts) 

 

De 15 a 

29 anys 

De 30 a 

44 anys 

De 45 a 

64 anys 

De 65 

anys i 
més 

Total 

Temps de treball remunerat 6:02 6:44 6:49 4:49 6:38 

Temps llar i  família 1:43 3:06 3:11 2:54 2:55 

Temps voluntari i reunions 0:04 0:04 0:07 0:42 0:05 

Càrrega total de treball 7:49 9:55 10:07 8:26 9:39 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  
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Taula 21. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
entre els homes  que fan treball remunerat i domèstic i familiar. Catalunya 2011. 
Per grup d'edat (durada mitjana en hores i minuts) 

 

De 15 a 
29 anys 

De 30 a 
44 anys 

De 45 a 
64 anys 

De 65 
anys i 
més 

Total 

Temps  treball remunerat 6:29 7:35 7:51 5:21 7:29 

Temps llar i  família 1:21 2:01 1:48 2:12 1:52 

Temps voluntari i reunions 0:09 0:04 0:05 0:03 0:05 

Càrrega total de treball 8:00 9:41 9:45 7:36 9:27 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Les dades per nivell d‘estudis confirmen el pes explicatiu d‘aquesta variable. A mesura 

que augmenta el nivell d‘estudis les diferències de gènere disminueixen fins el punt 

que entre les persones amb estudis superiors la CTT és la mateixa per homes i dones. 

Si bé, cal tenir present que la dedicació total no implica igualtat en les dedicacions 

parcials segons l‘esfera laboral i domèstica: les dones segueixen dedicant més temps 

al treball domèstic i de cura i els homes més al treball remunerat.  

En el cas de les dones, es manté la interrelació de la dedicació en tots dos àmbits: 

quan més temps dediquen al treball remunerat menys temps dediquen a la llar. 

L‘excepció es troba entre les dones amb estudis universitaris que malgrat dedicar uns 

minuts menys al dia al treball remunerat també en dediquen menys a la llar, 

probablement per que són les més privilegiades i poden gaudir d‘un temps per a elles 

mateixa. En canvi, en el cas dels homes, el fet de dedicar més temps al treball pagat 

no comporta una menor dedicació a les tasques de la llar-família. És a dir, a més nivell 

d‘estudis més dedicació a tots dos treballs, inclús en el cas dels homes amb nivell 

d‘estudis universitaris, malgrat dedicar 10 minuts menys al treball remunerat que els 

que tenen nivell d‘estudis secundaris, dediquen 6 minuts més al treball domèstic i 

familiar. 
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Taula 22. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
entre la població que fa treball remunerat i domèstic i familiar. Catalunya 2011. 
Per sexe i nivell estudis (durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

Sens

e 
Estud
is 

Estud

is 
Prim 

Estud

is 
Sec. 

Estud

is 
Sup. 

Tot

al 

Sens

e 
Estud
is 

Estud

is 
Prim 

Estud

is 
Sec. 

Estud

is 
Sup. 

Tot

al 

Temps 
treball 
remuner

at 

6:34 7:32 7:35 7:25 7:2
9 

4:57 6:11 6:48 6:36 6:3
8 

Temps  

llar i 
família 

1:35 1:39 1:51 1:57 1:5

2 

4:24 3:30 2:55 2:44 2:5

5 

Temps 

voluntar
i i 
reunion

s 

0:13 0:04 0:06 0:03 0:0

5 

0:01 0:03 0:07 0:04 0:0

5 

Càrreg
a total 

de 
treball 

8:24 9:17 9:33 9:25 9:2
7 

9:23 9:45 9:50 9:25 9:3
9 

Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

Les dades referides a les llars amb menors de 10 anys reforcen la importància 

explicativa de les tasques de cura en relació a la CTT més igualitària, així com els 

límits de la igualtat. Els homes augmenten la seva dedicació a tots dos àmbits, mentre 

que les dones augmenten la dedicació al temps domèstic i de cura però disminueixen 

el temps dedicat al treball remunerat. Sembla que pels homes més igualitaris la major 

dedicació al treball domèstic i de cura, sobretot quan arriben els fills/es, no els posa en 

la disjuntiva de triar, ni crea cap incompatibilitat en la seva dedicació al món laboral. 

Probablement aquests homes no estan disposats a renunciar al seu paper masculí de 

principal portador de recursos a la llar. Com a pares es veuen amb la responsabilitat 

de dur més recursos, o que aquests no minven, i de dedicar més temps al treball 

domèstic i de cura. En canvi, les responsabilitats de cura força a les dones, com a 

sincronitzadores dels temps de tots els membres de la llar, a prioritzar les tasques 

domèstiques davant les exigències del món laboral. Tal i com mostren les dades, el fet 

de tenir menors de 10 anys comporta 1 hora i 20 minuts més de tasques domèstiques i 

26 minuts menys de treball remunerat.  
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Taula 23. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
entre la població que fa treball remunerat i domèstic i familiar. Catalunya 2011. 
Per sexe i fills menors (durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

Llar 

sense 
infants 
-10 

anys 

Llar 

amb 
infants  
-10 

anys 

Total Llar 

sense 
infants 
-10 

anys 

Llar 

amb 
infants 
-10 

anys 

Total 

Temps treball remunerat 7:18 7:49 7:29 6:46 6:20 6:38 

Temps llar i  família 1:38 2:18 1:52 2:31 3:51 2:55 

Temps voluntari i reunions 0:06 0:03 0:05 0:06 0:03 0:05 

Càrrega total de treball 9:03 10:11 9:27 9:25 10:14 9:39 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

El tipus de jornada mostra que el model més igualitari es dóna quan es treballa a 

jornada complerta. Les diferències de CTT entre homes i dones que treballen a temps 

complet són de 8 minuts de més càrrega per a les dones, mentre que les diferències 

en el cas de temps parcial són de 50 minuts de major CTT per les dones. Així doncs, 

s‘observa que el temps parcial femení suposa 45 minuts més a la llar-família, mentre 

que el temps parcial masculí només suposa 18  minuts de més. El temps parcial 

reforça la divisió sexual del treball dins de la llar. En aquest sentit, cal afirmar que el 

model més igualitari és aquell que es composa de dos cuidadors i dos aportadors de 

recursos a temps complet.  

Taula 24. Distribució temporal de les activitats diàries de treball en un dia mitjà 
entre la població que fa treball remunerat i domèstic i familiar. Catalunya 2011. 

Per sexe i tipus de jornada (durada mitjana en hores i minuts) 

  Home Dona 

Jornada 
temps 
complet 

Jornada  
temps 
parcial 

Total Jornada 
temps 
complet 

 Jornada 
temps 
parcial 

Total 

Temps treball remunerat 8:11 5:38 7:57 7:25 5:09 6:51 

Temps llar i  família 1:46 2:04 1:48 2:40 3:25 2:51 

Temps voluntari i reunions 0:04 0:10 0:04 0:04 0:08 0:05 

Càrrega total de treball 10:02 7:53 9:50 10:10 8:43 9:49 
Font: Institut d‘Estadística de Catalunya/EUT 2010-11.  

5. Conclusions  

L‘objectiu d‘aquest informe ha estat ampliar l‘anàlisi del treball no remunerat a partir de 

les dades que ofereix EUT 2010-2011. En aquest sentit, s‘ha presentat un proposta 

teòrica a partir de la qual dissenyar un model d‘anàlisi pensat per incorporar la 

dimensió quotidiana i sincrònica pròpia del treball domèstic i familiar. La validesa 

d‘aquest model  ha quedat palesa amb l‘anàlisi de les dades de l‘apartat 3. A grans 

trets, es pot concloure que l‘explotació aprofundida de l‘EUT 2010-2011, així com la 

construcció de noves variables han permès evidenciar el caràcter femení, quotidià, 

rígid i sincrònic del treball domèstic i familiar. Aquest conjunt de característiques 
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expliquen perquè persisteix la desigual distribució de les tasques domèstiques entre 

els homes i les dones. En aquest sentit, el contingut de les tasques permet explicar qui 

fa què. D‘una banda, les tasques més participades no són les més feminitzades i 

masculinitzades ja que coincideixen amb les més quotidianes, és a dir, aquelles que 

cal fer diàriament com per exemple cuinar. D‘altra banda, les tasques més 

feminitzades i masculinitzades s‘expliquen tant pel seu contingut social com pel 

―tempo‖ que suposen en termes de rigidesa i flexibilitat.  

Malgrat la persistència de la divisió sexual del treball, les dades analitzades també 

permeten matisar les escletxes de canvi a través dels usos socials del temps. En 

primer lloc, s‘observa que la situació laboral condiciona l‘ús del temps atesa la 

centralitat de la jornada laboral. Es tracta d‘un aspecte molt important si es té present 

l‘elevada taxa d‘atur en el context actual. Però els resultats obtinguts apunten que la 

influència de la situació laboral varia segons el gènere. En el cas de les dones, el 

temps dedicat al treball remunerat i el temps dedicat a les tasques domèstiques 

s‘interelacionen, és a dir, actuen com a vasos comunicants. Contràriament, la 

presència o absència d‘ocupació en el cas dels homes no repercuteix en la quantitat 

de temps dedicat a les tasques de la llar. En termes d‘horari, s‘observa que les dones 

realitzen treball domèstic i familiar al llarg del dia, mentre que els homes només s‘hi 

posen quan acaben la jornada laboral.  

En segon lloc, s‘observa que les escletxes de canvi s‘obren segons el cicle de vida, la 

generació, el nivell d‘estudis i la situació laboral. És difícil destriar el pes de cada una 

d‘aquestes variables, però és clar que la cura de les criatures entre les parelles joves i 

l‘ocupació a jornada completa dibuixen la càrrega total més igualitària entre homes i 

dones. En absència d‘ocupació a jornada completa, creixen les desigualtats de gènere. 

Per exemple, l‘atur accentua les diferències entre el temps de la mare i el temps del 

pare tot posant de manifest la importància de les percepcions subjectius a l‘hora 

d‘estudiar el temps.  

De fet, la importància de la dimensió subjectiva a l‘hora d‘estudiar els usos socials del 

temps és un repte metodològic no resolt a dia d‘avui. En aquest sentit, cal tenir present 

els límits implícits en les enquestes d‘usos del temps com a tècnica quantitativa de 

recollida d‘informació (Borràs-Moreno, 2011). En primer lloc, aquests límits tenen a 

veure amb la dificultat de controlar que s‘entén per treball domèstic i familiar de 

manera que, per exemple,  plegar la roba mentre es mira la televisió pot ser considerat 

treball o oci segons la persona. Un límit que, en segon lloc, comporta el risc del fals 

supòsit de la clara transparència i consciència de les responsabilitats assumides i les 

situacions de subordinació viscudes. Aquest risc explica la tendència a la 

menysvaloració per part de les dones -reconeixen menys del que fan- i a la 
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sobrevaloració per part dels homes -reconeixen més del que fan- del temps que 

dediquen a les tasques domèstiques i familiars. 
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Resum 

Es pot definir el paisatge del risc costaner com la totalitat o el conjunt de riscos als que 

esta sotmesa la costa. La seva caracterització implica una aproximació en què es 

defineixen totes les amenaces que hi actuen, les conseqüències i els danys que 

generen. En aquesta relació, el coneixement de la percepció social és especialment 

necessària per la diversitat de valors potencialment afectables: físics, ambientals i 

socioeconòmics.  El treball forma part dels resultats d‘un projecte http://lim-

ciirc.upc.es/pairiscm , l'objectiu general del qual és caracteritzar el paisatge del risc 

tant d‘origen natural, com antropogènic i avaluar la seva interacciñ. L‘àmbit és la costa 

del Mediterrani Català i en aquesta comunicaciñ es presenta un avanç del resulta d‘un 

cas d‘estudi: El Maresme Sud (província de Barcelona). L‘objectiu és analitzar la 

percepció del risc dels actors involucrats en aquest tram de costa per contribuir a  

identificar el pes de la component social en el paisatge del risc (anàlisi institucional i 

identificació del sistema d'actors amb responsabilitats en la gestió ) i determinar els 

aspectes rellevants de les amenaces, valors afectats, importància, conseqüències i 

sistemes de prevenció i gestió. El  mètode comporta  el disseny i aplicació d'una 

entrevista a un grup d'experts i gestors per obtenir informació sobre els impactes 

socioeconòmics en el tram estudiat i sobre els diferents riscos a avaluar. S‘ha sondejat 

a: responsables de plans de prevenció de riscos, polítics de l'administració 

autonòmica, estatal i municipal, científics, tècnics i experts en els diferents tipus de 

riscos, per a conèixer les afectacions sobre les activitats de  turisme i lleure, els 

banyistes, les instal•lacions de temporada a les  platges, les infraestructures de  la 

mobilitat i transport, els ports, els passeigs marítims, càmpings, agricultura, etc.  

Paraules clau: percepciñ social, anàlisi d‘actors, gestiñ del risc, gestiñ del litoral 

1. Introducció 

El poblament es mou cap a la costa, aquest és un procés que es constata en gran part 

del mñn occidental, però que té efectes molt clars en l‘Europa del sud. El procés a 

Catalunya porta ja molt de temps i està consolidant una forta pressiñ sobre l‘espai 

litoral. Aquesta situaciñ a part d‘hipotecar els pocs recursos naturals que ens queden, 

mailto:miriam.villares@upc.edu
mailto:elisabet.roca@upc.edu
mailto:laia.oroval@coac.cat
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pressiona el dèbil espai costaner amb un seguit d‘activitats i usos que de manera 

estandarditzada, formarien part dels àmbits urbans. 

Actualment, a Catalunya més del 70 % dels seus 7,5 milions d‘habitants viu en el 

corredor dels vint primers quilòmetres de costa. La població del litoral ha anat en 

augment, i si ens fixem com ho ha fet des que ha començat el segle XXI i fins avui, 

constatem creixements de més d‘un 2,5 % anual, tret de la ciutat de Barcelona que ho 

ha fet mes lentament.  

La plana litoral funciona com un eix privilegiat de comunicació per on es produeixen els 

actuals desplaçaments massius de la poblaciñ (per qüestions de treball o d‘oci). És 

freqüent trobar importants infraestructures com ara els grans aeroports amb un gran 

trànsit de passatgers a pocs quilòmetres de la costa (El Prat, Reus i mes allunyat 

Girona). Aquests elements artificials es troben a tota la costa, al continent són 

d‘especial rellevància l‘ocupaciñ de l‘espai pel viari, el ferroviari i el propi creixement 

urbà, mentre que a l‘àmbit marítim ho fan els ports. La costa pateix una progressiva 

artificialització, especialment intensiva en la franja dels 10 primers quilòmetres i en un 

període relativament curt, en els darrers vint anys, la superfície coberta ha saturat 

gairebé del tot aquest territori.  

Aquests processos generen inevitablement tensions que es tradueixen en riscos 

costaners que requereixen importants esforços de gestiñ.  S‘han fet nombrosos 

treballs sobre els perills (meteorològics, geomorfològics) que afecten la costa 

Catalana. Els experts per tant tenen un elevat grau de coneixement d‘aquests perill 

però sovint s‘ignoren els efectes sobre les activitats humanes i com es valoren els 

danys. Per aquest motiu, per enriquir la gestió local del risc és rellevant reconèixer la 

importància de la participaciñ social en l‘avaluaciñ i la gestiñ   (Pearce, 2005). Per això, 

en primer lloc és necessari conèixer la percepció dels diferents agents sobre els riscos, 

els seus impactes i les prioritats en les estratègies de gestiñ, integrant d‘aquesta 

manera la dimensiñ social en l‘estudi del risc litoral. Aquesta comunicaciñ, en el marc 

del Projecte PaiRisC (Paisatge del Risc Costaner a Catalunya), té l‘objectiu d‘analitzar 

la percepciñ del risc dels actors involucrats en un cas d‘estudi (Maresme Sud) per 

contribuir a  identificar el pes de la component social en el paisatge del risc i 

determinar els aspectes rellevants de les amenaces, valors afectats, importància, 

conseqüències i sistemes de prevenció i gestió per la societat en risc. El  mètode 

parteix d‘un anàlisi territorial (sistemes territorials,  evoluciñ urbanística i usos) e 

institucional. S‘identifica al sistema d‘actors amb responsabilitats en la gestiñ i s‘aplica 

una entrevista en profunditat a un grup d'experts i gestors per obtenir la seva valoració 

sobre els principals riscos i els seus impactes socioeconòmics i ambientals en el tram 

estudiat. En total s‘ha realitzat una quinzena d‘entrevistes i s‘ha sondejat a: 
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responsables de plans de prevenció de riscos, polítics de l'administració autonòmica, 

estatal i municipal, científics, tècnics i experts en els diferents tipus de riscos, per a 

conèixer les afectacions sobre les activitats de  turisme i lleure, els banyistes, les 

instal•lacions de temporada a les  platges, les infraestructures de  la mobilitat i 

transport, els ports, els passeigs marítims, càmpings, agricultura, etc. 

2. El context territorial de l’àmbit d’estudi: el Maresme sud 

Per entendre la situació actual dels municipis litorals del Maresme sud en clau 

socioeconòmica i urbanística, s‘ha de posar el punt de partida cap als anys seixanta i 

setanta del segle passat, quan es generalitza la transformaciñ d‘ocupaciñ del sòl que 

dona pas a les noves especialitzacions residencials. A la costa del Maresme i, en 

especial al Maresme sud, es desenvolupa un creixement residencial que va lligat a 

l‘emergent procés de creixement metropolità de Barcelona. Definir el procés 

d‘expansiñ territorial i del creixement urbà d‘aquest tram de la costa conté un fil 

argumental que està conduït per la influència i el paper que han jugat les 

infraestructures per a la mobilitat , l‘ocupaciñ del sòl i tanmateix el planejament 

urbanístic.  

                                

Figura 1. Situació de l’àmbit d’estudi: Maresme Sud.  
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. www.icc.cat 

L‘origen de l‘ocupaciñ contemporània d‘aquest litoral se situa a la fi del segle XIX i 

s‘intensifica en la mesura que la xarxa de ferrocarril s‘acosta i es generalitza el seu ús 

per el desplaçament a les àrees costaneres. Les primeres implantacions  de ―turisme o 

lleure‖, d‘estiueig tal com dirien aleshores, anaven molt lligades a les residències 

d‘estiu i sobretot als banys de mar i a algun balneari. No cal recordar que tenia un 

caràcter molt selectiu. En el tram de costa que integra la present àrea d‘estudi, 

apareixen traces d‘aquella primera ocupaciñ urbano-turística del litoral: els Banys de 

Mar de Montgat o el Masnou i més amunt el Balneari de Caldetes en són uns bons 

exemples. Però el gran ―boom‖ del creixement urbanístic no es produeix fins als anys 
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seixanta dels segle passat. Aleshores es produeix  un desenvolupament d‘urbanitzaciñ 

més residencial que turística que explota arran del litoral, el paper que va jugar la 

mobilitat  ferroviària va ser preeminent, tot i que la pròpia infraestructura juntament 

amb la N-II van constituir i constitueixen encara ara, una barrera entre la platja i els 

nuclis urbans, en definitiva una barrera pels usos i les activats que s‘hi podien realitzar. 

Però l‘extensiñ de l‘autopista fins a Matarñ, la primera de peatge de l‘estat espanyol, 

va ser l‘element determinant. 

L‘evoluciñ i els factors que determinen el creixement urbanístic del Maresme juguen de 

forma diferent en els diferents sectors que s‘identifiquen al llarg de la comarca (sud –

centre i nord). I és produeix en la mesura que les noves infraestructures de mobilitat i 

la millora de l‘accessibilitat van estirant la demanda residencial, això va comportar una 

transformaciñ primer dels usos d‘habitatge temporal en usos de principal. Les 

poblacions que integren la present àrea d‘estudi: el litoral des de Montgat fins a 

Cabrera de Mar, sñn els primeres i a partir dels anys 60‘ es comencen a donar els 

factors que canviaran la seva configuració urbana. La primera transformació va 

associada a l‘arribada de l‘allau migratori de poblaciñ procedent d‘altres bandes 

d‘Espanya, sobretot del sud i del centre, que acudeix cap a les regions industrials 

atreta per la possibilitat de millora econòmica. El Maresme com a tal, i amb diferents 

punts de desenvolupament industrial, es converteix en un focus d‘immigraciñ que fa 

créixer d‘una manera no desfiguradora els nuclis urbans, sobretot aquells on la 

indústria té més pes. El creixement urbanístic té més incidència en el centre de les 

poblacions, i comencen a aparèixer els primers blocs de pisos en substitució de les 

típiques cases unifamiliars. En endavant, s‘urbanitza la perifèria amb un creixement 

que no arriba a comportar la construcció de grans barris de nova planta, i per aquesta 

causa es conserva, en aquell primer moment, la trama urbana tradicional. A banda de 

la transformació que es propicia amb el primer creixement  migratori, de forma 

coetània es produeix un altre factor que més endavant es converteix en decisiu, és 

l‘atracciñ residencial, i arriba a desplaçar activitats fins aleshores motor econòmic de 

les poblacions. Segons la localitat, desplaça la indústria manufacturera, l‘agricultura i 

definitivament la pesca dels pobles costaners sense port. L‘atracciñ residencial (i més 

al nord de la comarca el turisme) ara fa quatre o gairebé cinc dècades, va portar a la 

definitiva transformaciñ urbanística d‘aquesta façana litoral.  

Tanmateix, el factor més important per comprendre la transformació urbanística té a 

veure amb l‘impacte de les vies de comunicaciñ, que, de fet, des d‘antic, han propiciat 

el naixement i el creixement dels seus nuclis de població, en la mesura que el territori 

del Maresme ha jugat un paper de passadís. En la recent història, l‘impacte i les 

repercussions que ha tingut el traçat del que va ser el primer ferrocarril d‘Espanya i la 
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carretera nacional, antic camí ral, que ressegueixen de forma paral·lela la línia de mar, 

ocupant el domini d‘antics sorrals, ha estat definitiu. Aquests traçats van determinar la 

creaciñ i l‘emfatitzaciñ d‘un continu urbà costaner i van deixar de banda, i en certa 

manera a banda, el creixement dels pobles de l‘interior. L‘ element definitiu en la 

transformaciñ territorial i urbanística, es l‘autopista que va ser la primera autopista de 

peatge i que va propiciar el procés de creixement metropolità de Barcelona. Des de 

finals dels anys seixanta, i encara ara, més de quaranta anys després, primer la 

població de Barcelona i des del dos mil també la de la seva primera corona 

metropolitana, protagonitza un desplaçament en aquesta direcció. Els motius del 

moviment sempre han sigut els mateixos bàsicament residencials, relacionats amb un 

augment de la qualitat de vida, amb el preu d‘habitatge i serveis relativament més 

assequibles, i amb la seguretat d‘unes opcions de mobilitat que mantenen el vincle  

amb  la ciutat central, (actualment, un servei de rodalies ferroviàries amb freqüències 

de metro i les autopistes metropolitanes la B20, C31 i la C32).  

3. El creixement urbà i demogràfic i l’extensió de les infraestructures de 

mobilitat 

L‘extensiñ metropolitana de Barcelona va ser molt intensa en una primera etapa, des 

del 1970, l‘ocupaciñ del territori es va produir d‘una manera concèntrica, amb origen a 

la ciutat central. Les formes que va adoptar van ser les urbanitzacions extensives i la 

promoció intensiva de blocs de pisos, ambdñs casos amb l‘apariciñ d‘ofertes de 

qualitats i d‘equipaments molt diverses. La manca de planificaciñ que va acompanyar 

les primeres etapes del procés. Un altre element que ajuda a entendre la saturació 

d‘aquest territori és la intensitat d‘ocupaciñ del sòl, que des d‘un primer moment es va 

estendre de sud a nord i des de la costa cap a l‘interior, per tant, la màxima intensitat 

es va focalitzar a les poblacions costaneres del nostre àmbit. 

 1970 1981 1991 2001 2012 

Cabrera de 

Mar 1705 1.695 2.909 3.795 4.532 

Vilassar de 

Mar 5.736 9.480 12.110 17.374 19.918 

Premià de 

Mar 11.284 19935 22.740 26.555 28.145 

El Masnou 10.410 14.430 18.351 21.121 22.555 

Montgat 5.020 7107 7.263 8.423 10.859 

Quadre 1. Evolució de la població als municipis del Maresme sud 
Font: Institut d’Estadística de Catalunya. Generalitat de Catalunya. www.idescat.cat 
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La pressiñ residencial es el tret definidor de l‘ocupaciñ del territori. De fet, el difícil 

relleu de la comarca és una característica determinant. La proximitat entre el mar i la 

Serralada Litoral configura un terreny amb forts pendents i amb escassa disposició de 

sòl apte primer per l‘agricultura i després per la urbanitzaciñ. El grau d‘ocupaciñ del 

territori, a partir de la quantificació de la seva superfície útil, és molt elevat. En el 

conjunt de la comarca la planificació urbanística vigent ara fa 20 anys marcava un 55% 

del territori urbanitzat o compromès a curt termini. Al Maresme sud, aquestes 

proporcions s‘elevaven fins a un 70%. (Lleonart, 1995) (Parcerisas, 2012) 

Així, en iniciar-se els anys noranta, el Maresme té unes 155.000 vivendes i a l‘inici dels 

2000 ja en són gairebé 180.000, que en la immensa majoria han estat construïdes a 

partir dels anys setanta. Als municipis del Maresme Sud, el creixement urbanístic i el 

caràcter del parc edificat planteja una situació de saturació urbana. En aquesta àrea, la 

presència de segones residències és més baixa que a la resta de la comarca. Es 

tracta d‘un entorn on els habitatges secundaris han passat per un procés de 

transformació de segona residència a primera, en una fase força primerenca, degut a 

la proximitat de Barcelona i a les bones comunicacions. En els darrers anys, els 

creixements s‘han focalitzat més enllà de la segona i cap a la tercera corona de 

municipis metropolitans. De fet el nostre context, ja estava força saturat. 

Els condicionants orogràfics i morfològics del Maresme caracteritzen les condicions de 

corredor del seu territori. Així la proximitat de la Serralada Litoral al mar ha determinat 

la dotaciñ d‘infraestructures, de la mateixa manera que ha condicionat la disposiciñ de 

sòl útil. Aquest relleu, tanmateix, ha facilitat l‘apariciñ de vies de comunicaciñ lineals, 

perquè la mateixa linealitat, des d‘un punt de vista urbanístic, ha afavorit la demanda 

de mobilitat i, per tant, la rendibilitat econòmica de la seva explotació. El mateix procés 

de desenvolupament urbanístic ha comportat en les diferents fases de la seva evolució 

un problema endèmic de saturació de les vies de comunicació. 

 1991 2001 2012 

Cabrera de Mar 1.769 1.921 * 

Vilassar de Mar 7.368 9.030 * 

Premià de Mar 10.547 11.713 * 

El Masnou 8.365 9.689 * 

Montgat 3.063 4.151 * 

*Dades no disponibles fins desembre 2013 

Quadre 2. Nombre  d’habitatges 1991-2001-2012. Municipis del Maresme sud. 

Font: Dades de l’Estadística Comarcal i Municipal. Institut d’Estadística de Catalunya. 
Generalitat de Catalunya. www.idescat.cat 
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El Maresme és una comarca corredor. En un espai estret s‘han concentrat la xarxa 

ferroviària i la viària: carretera i autopista, extremant així la intensitat d‘aquesta funciñ. 

La via del tren travessa la comarca longitudinalment d‘extrem a extrem, de forma 

paral·lela a la línia de mar, d‘aquesta manera impedeix la integraciñ del front litoral a 

les poblacions. La carretera, la N-II, corre també paral·lela al traçat del ferrocarril i ha 

condicionat una doble barrera d‘accés a la façana marítima. Travessa les poblacions i 

a més de complir les funcions del viari interurbà compleix també les de l‘urbà. Ha 

contemplat situacions molt extremes de saturació, a més de tenir un índex de 

perillositat dels més elevats de Catalunya. Això ha compromès totes les poblacions del 

seu traçat a la renúncia d‘un passeig marítim, i al mateix temps les ha condicionat a 

patir els efectes desagradables i perillosos del pas d‘una via de les seves 

característiques. 

 

Foto 1. Vista del corredor ferroviari i les platges 

L‘autopista és el tercer eix. Des de finals dels anys seixanta és l‘alternativa a la 

saturació de la carretera N-II i, definitivament, ha contribuir al creixement i al 

desenvolupament urbanístic de les poblacions del sud de la comarca. És la via amb 

més capacitat d‘absorciñ de trànsit, és molt utilitzada fins a Montgat, on comença la 

servitud del peatge C-32. A aquesta mateixa població també hi conflueix la B-20, 

l‘enllaç amb les Rondes de la ciutat de Barcelona. Això ha fet que cap al nord el volum 

de trànsit de la carretera nacional sigui molt dens, fins al límit de la saturació, i que 

s‘hagin mantingut punts conflictius per accedir a l‘autopista i punts negres a les 

travessies urbanes. Actualment, la primera població de la comarca i del nostre àmbit, 

Montgat, hi conflueixen les principals autopistes de la xarxa metropolitana est i el límit 

de la zona 1 tarifaria integrada del transport públic metropolità. D‘aquesta manera, es 

converteix en un indret atractiu, on es contenen les primeres platges fora del context 

més saturat de Barcelona i del seu continu urbà. Són platges, juntament amb les del 

Masnou que, han captat i capten molt públic metropolità i, fins i tot, barceloní, un cop 

els usuaris han  conegut i superat l‘experiència de les platges que des de fa 20 anys 
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ofereix la gran ciutat. Aquesta situaciñ s‘extrapola amb menor intensitat a tots l‘ambit 

d‘estudi. 

 

Figura 2. Xarxa viària. 
Font: Institut Cartogràfic de Catalunya. www.icc.cat 

 

En un altre sentit geogràfic, les comunicacions mar-muntanya s‘estableixen com eixos 

perpendiculars a les grans vies longitudinals que travessen la comarca, comuniquen 

els pobles de dalt amb els de la costa i també amb la comarca del Vallès Oriental. 

Comparativament, respecte el que s‘ha vist fins ara, les intensitats de trànsit són molt 

baixes, superar les dificultats i la tortuositat dels recorreguts de les carreteres que 

travessen la Serralada Litoral no ha propiciat la comunicació entre el Vallès i el 

Maresme. L‘autopista Matarñ-Granollers B-40 permet integrar les dues comarques 

que, històricament han viscut d‘esquenes l‘una de l‘altra. Malgrat aquesta visiñ 

comparativa, que condueix cap a la minimització del pes de les comunicacions 

intercomarcals, en els darrers 20 anys les millores en les vies que comuniquen amb el 

Vallès han produït un efecte revulsiu per l‘atracciñ del litoral, i més durant la temporada 

de platges, quan s‘ha pogut constatar que les platges de Montgat han esdevingut més 

accessibles per als habitants de Mollet i de les seves rodalies i que les del Masnou i, 

han atret usuaris de l‘àrea de Granollers . Amb tot, en termes comparatius, la 

presència de vallesans als sorrals més atractius del Maresme sud queda amagada 

darrera de l‘elevat component de barcelonins i, tanmateix, de poblaciñ metropolitana 

que ocupa les seves platges. És paral·lel i  similar al que representa la intensitat de 

trànsit, de les vies que vénen de Barcelona i de l‘àrea metropolitana respecte les que, 

des del Vallès, travessen la muntanya. 
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Respecte la xarxa ferroviària, com es prou conegut, que al 

nostre país va tenir el seu inici en la línia Barcelona-

Mataró, que va ser inaugurada el 1848, i perllongada el 

1861 cap a Maçanet, on es troba amb la línia de 

Granollers. La història de la implantació del ferrocarril a la 

comarca queda associada a la pèrdua d‘una part molt 

important de la platja: el cordó de dunes, limitador i 

regulador de l‘intercanvi de sorres. I tanmateix proveïdor dels espais de sorral i 

propiciador de la funciñ de defensa de la costa. L‘amenaça i el risc d‘erosió sobre la 

integritat de la via fèrria  i la seva explotació  va comportar la construcció una escullera 

arran de via que recorre longitudinalment el límit costaner de la comarca. A finals dels 

1980, el traçat en la doble via va arribar fins a Arenys de Mar; aquesta darrera 

ampliació també es va protegir amb un espigó paral·lel a la costa i així es va acabar 

amb els pocs espais de platja que restaven en aquests indrets del Maresme sud i 

central. Actualment, l‘anomenat tren de la costa forma part de la xarxa de Rodalies de 

Catalunya, operada per RENFE, sobre una infraestructura d‘ADIF. Contempla una 

línia, la R1 que té el seu origen a Molins de Rei i que arriba fins a Maçanet- Massanes 

, passant per BCN i Mataró. 

 

 

 

Figura 3. Xarxa ferroviària línia R1. 

Font: www.trenscat.cat, la web dels trens de Catalunya. 

 

La línia de rodalies transcorre arran de mar i serveix de manera immediata el centre de 

les poblacions que travessa, amb estacions i baixadors situats al costat de la platja. Un 

cop es va assolir el desdoblament fins a Arenys de Mar l‘explotaciñ de la xarxa de 

rodalies entra en la lògica d‘un metro regional, des d‘aleshores ha anat creixent  

nombre d‘usuaris fins a l‘actualitat. El tram entre Molins i Matarñ ha arribat fins al seu 

sostre d‘explotaciñ amb 1 tren cada 6 minuts. El ferrocarril i les seves estacions i 

baixadors continuen nodrint d‘usuaris les platges de la part sud del Maresme, les 
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primeres en el territori, un cop s‘ha superat el saturat barcelonès, per aquest motiu 

mantenen l‘atractiu per als usuaris que busquen un entorn de platja diferent del de la 

gran ciutat. En els darrers vint anys, les actuacions en les estacions han habilitat 

accessos directes des de les andanes fins a les platges, facilitant d‘aquesta manera la 

mobilitat i accessibilitat dels seus usuaris en el destí platges. 

4. La problemàtica dels usos i el dèficit espaial 

Tot plegat ha propiciat una progressiva ineficiència del territori des d‘un punt de vista 

socio-ambiental que s‘ha fet més profund en l‘espai litoral, donada l‘alta sensibilitat 

d‘aquesta franja als impactes produïts. Els principal indicis d‘aquest desgavell sñn 

l‘elevat creixement residencial, la desapariciñ del sòl agrícola i de les petites masses 

forestals, la interrupció o interferència de les rieres.., en definitiva, una basta 

impermeabilització del sòl i el trencament de casi tots els corredors muntanya mar, a 

causa de les repetides barreres que s‘han anat configurant pel creixement urbà i el de 

les infraestructures. (Parcerisas, 2012), (Marrull, 2008) 

El litoral del Maresme sud focalitza de manera intensiva un procés d‘artificialitzaciñ, 

molt influït per la proximitat de Barcelona, determinat pel seu creixement metropolità i 

en un context d‘equilibri inestable de la línia de la costa. Tant és així, que pateix un 

dèficit sedimentari per manca d‘aportacions de les rieres, per la interrupció amb obres 

marítimes de la dinàmica litoral que provoquen la pèrdua de sorra constant i 

especialment accentuada durant els temporals. Des del 1986 i fins pràcticament avui, 

s‘inicia un seguit d‘actuacions de regeneraciñ de platges que de manera puntual posen 

remei al dèficit de sorrals, sñn intervencions que es repeteixen a l‘inici de la 

temporada, recarreguen les platges i fins el següent temporal doten de base als usos 

recreatius que es reprodueixen cada temporada. Es tracta d‘una situació que solament 

ha pal·liat i de manera molt precària el problema. Una solució econòmicament molt 

cara i amb unes implicacions de danys ambientals que han repercutit negativament 

sobre els sector pesquer i  els llocs d‘extracciñ. En definitiva, fins ara s‘ha patit una no 

resolució del problema i una indefinició de la política a aplicar.    

A això, s‘ha d‘afegir una política continuada que no propicia ni la decisiñ, ni la 

intervenciñ per a posar soluciñ al problema. En l‘escenari uns agents institucionals i 

uns actors locals, que des de molt abans de l‘actual crisi, es pot dir que des fa 

quaranta anys, han estat poc resolutius. Tot plegat, es produeix en un context territorial 

–el del litoral- en el que les competències de gestió i intervenció que estan 

enormement repartides. La problemàtica ha de donar resposta de manera integrada, 

tant a les qüestions físiques de dinàmica litoral i defensa de la costa; com a les de 

caràcter econòmic i social, com poden ser: la defensa de la infraestructura ferroviària, 

la pervivència del sender/passeig marítim i les platges, junt a l‘ampli ventall d‘ usos i 
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activitats que s‘hi contemplen. En definitiva, valors, usos i activitats que sñn del tot 

vulnerables front uns riscos, el d‘erosiñ, patit de manera continuada i el d‘inundaciñ 

que aflora de forma puntual però que es repeteix amb marcada periodicitat.  

 

A l‘àrea d‘estudi, hi conflueixen gairebé 90.000 habitants censats, als que s‘hi ha 

d‘afegir una poblaciñ flotant entre el 10% i el 20% segons la temporada de l‘any, 

provinents de la Ciutat Comtal i àmbit metropolità més proper. En els municipis 

estudiats s‘hi habita en barris relativament densos i en general els espais oberts no 

sovintegen a l‘àmbit urbà. Tot plegat fa que l‘estreta franja litoral es converteixi en el 

gran espai ―obert‖ apte per a usos i activitats socioeconòmiques i de lleure. De fet és 

tracta d‘un darrer corredor –amb unes clares funcionalitats d‘oci i lleure- que circula 

arran de costa i que el la seva major part està configurat per un camí arran d‘escullera 

i a continuaciñ, en els indrets més propicis, per les platges, però l‘extensiñ dels seus 

sorrals es relativament migrada i en alguns casos pràcticament inexistent, com a 

Cabrera, a ponent de Premià, entre Montgat i el Masnou. 

5. Reconeixement dels actors institucionals i els agents socioeconòmics 

Amb l‘objectiu de conèixer l‘entramat que es produeix entre les competències 

institucionals d‘actuaciñ i gestiñ i la complexitat de les activitats que es desenvolupen 

en aquest front litoral, s‘ha realitzar una anàlisi institucional i un inventari d‘ agents. Per 

identificar el sistema de actors amb responsabilitats, s‘ha adoptat criteris territorials i 

segons l‘abast de les seves competències s‘ha diferenciat en grups: estatal, regional, 

supralocal i  municipal. En el quadre 3, on es representa el sistema de governança del 

cas d‘estudi, destaca  la forta presencia  d‘administracions que hi intervenen. Això es 

un tret característic de tot el litoral català que comporta complexitat en la gestió i sovint 

conflicte en un espai  atapeït d‘activitats i d‘usos  amb un gran valor.  

Al cap de munt de l‘esquema institucional es troba la Demarcaciñ de Costes de 

Catalunya (Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino) que té la última 

paraula sobre el Domini Públic Marítim Terrestre, malgrat que la seva gestió i 

ordenació està transferida al nivell autonòmic al Servei de Costes  de la Generalitat de 

Catalunya. La responsabilitat màxima pel que fa la previsió del risc i la gestió de les 

emergències recau sobre la Direcció General de Protecció Civil, a través del CECAT 

(Centre de Coordinació Operativa de Catalunya). En aquest mateix govern autonòmic  

està l‘Agència Catalana de l‘Aigua competent amb matèria de  qualitat de les aigües 

de bany i en la planificació de les zones inundables (en el cas d‘estudi hi ha una 

important presència de rieres que desemboquen a les platges).  Finalment, sobre els 

tres ports presents (El Masnou, Premià i Matarñ), l‘autoritat recau sobre la DG de Ports 

de la Generalitat.  D‘altra banda, la presència d‘una infraestructura ferroviària com la 
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del Maresme, fa molt present a la institució responsable ADIF (entitat pública adscrita 

al Ministeri de Foment) per  qualsevol intervenció sobre aquest espai.   

A nivell local, els ajuntaments són els principals responsables de l‘elaboraciñ dels 

plans d‘usos de platges i del seu desplegament, ja que en la zona del Maresme, ni 

Consell Comarcal, ni la Diputació de Barcelona tenen un rol especialment actiu pel que 

fa el litoral. Cal esmentar el cas particular de l‘Ajuntament de Montgat que, com a 

municipi integrant de l‘Àrea Metropolitana de Barcelona, compta amb el suport 

d‘aquesta  instituciñ per a la planificaciñ dels seus espais litorals i amb l‘empresa 

municipal Montgat S.L que ho executa.  

A través del Pla d‘Usos de Temporada de Platges, els municipis principalment 

s‘articulen amb els concessionaris de platges, clubs nàutics i salvament (Creu Roja o 

Proactiva) perquè les seves platges ofereixen una bona oferta recreativa. Finalment, 

de manera esporàdica i puntual alguna entitat ecologista o la universitat poden tenir 

incidència en aquests espais.  

Actors Escala Tipologia 

Demarcación de Costas de Catalunya 

(Ministerio) Estatal 

Administració 

pública 

Administració Infraestructures Ferroviàries 

ADIF Estatal 

Administració 

pública 

DG Ports de la Generalitat Regional 

Administració 

pública 

DG Protecció Civil CECAT Regional 

Administració 

pública 

Servei de Costes  Regional 

Administració 

pública 

Agència Catalana de l'Aigua ACA Regional 

Administració 

pública 

Consell Comarcal del Maresme Supra-local 

Administració 

pública 

Diputació de Barcelona Supra-local 

Administració 

pública 

Area Metropolitana de Barcelona Supra-local 

Administració 

pública 
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Ajuntament de Montgat Municipal 

Administració 

pública 

Ajuntament de El Masnou Municipal 

Administració 

pública 

Ajuntament de Premià de Mar Municipal 

Administració 

pública 

Ajuntament de Vilassar de Mar Municipal 

Administració 

pública 

Ajuntament de Cabrera de Mar Municipal 

Administració 

pública 

Port de El Masnou Municipal Agent econòmic 

Port de Premià de Mar Municipal Agent econòmic 

Port de Mataró Municipal Agent econòmic 

Platges de Montgat S.L. Municipal 

Administració 

pública 

Concesionaris platges  Municipal Agent econòmic 

Salvament platges - Creu Roja Supra-local Agent social 

Salvament platges - Proactiva Municipal Agent social 

Confraria de pescadors de Montgat  Supra-local Agent econòmic 

Club Marítim Montgat Municipal Agent social 

Club Nàutic El Masnou Municipal Agent social 

Club Nàutic Premià Municipal Agent social 

Club Nàutic de Vilassa de Mar Municipal Agent social 

Club Nàutic de Cabrera de Mar Municipal Agent social 

Grups ecologistes Supra-local Agent ambiental 

Ass. Voluntaris Protecció Civil de El 

Masnou Municipal Agent social 

Fundació Territori i Paisatge Caixa de 

Catalunya Regional Agent ambiental 

Universitat Estatal Expert 

 

Quadre 3. Mapa d’actors del litoral del Maresme 

6. La percepció de l’impacte dels riscos  



Comunicacions completes del VI Congrés Català Internacional de Sociologia 

 

2485 

 

Les característiques socioeconòmiques, urbanístiques i d‘ordenaciñ territorial que 

s‘han descrit anteriorment, ens situen en un escenari en el que la freqüentaciñ i l‘ús 

(gran nombre de  població i valors exposats) i la multicausalitat (temporal marítim+ 

pluges torrencials) incrementen i doten de complexitat el risc. El reconeixement 

d‘actors ens ha de proveir dels informants més idonis per analitzar la percepciñ dels 

riscos que es produeixen en aquest litoral i el grau d‘afectaciñ del seu impacte.  

Així, en l‘anàlisi de percepciñ ens interessa conèixer quines sñn les principals 

amenaces que incideixen en aquest litoral. L‘abast, intensitat, freqüència, impacte... 

són elements importants, però  sobretot, veure com afecten activitats i usos. 

Tanmateix, la despesa i el cost econòmic o ambiental que produeixen. I finalment, els 

mecanismes en la gestió de cada risc (prevenció i planificació, gestió de la crisis, 

recuperació) sense deixar de banda els nivells de responsabilitat que s‘assumeixen 

des de les institucions. 

 

 

Quadre 4. Resultats de la valoració dels impactes 

 

En els resultats de l‘anàlisi de la percepciñ del risc hi coincideixen dues amenaces: el 

temporal de mar i les pluges torrencials, però hi ha un element amenaçat que destaca 

sobre la resta, és la infraestructura ferroviària. L‘explotaciñ i l‘ús massiu converteixen   

la línia de rodalies molt sensible als impactes pels efectes que causen sobre la 

mobilitat. A continuaciñ, l‘element que es percep més amenaçat, sñn les platges a 

causa dels temporals marins i  el problema endèmic de l‘erosiñ, però també a causa 

de les rierades. Els primers poden fer desaparèixer les platges, però les rierades 

després de les pluges, les inutilitzen. De manera paral•lela a la protecciñ de la platja, i 

amb la mateixa intensitat, es reconeix afectació sobre el negoci econòmic –
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concessions i serveis prestats- que perden l‘oportunitat amb la pèrdua de la seva base 

física. 

 

...A partir d'aquí no hi ha sorra, i en aquesta altra part, on normalment 

s'hi muntava la guingueta, ja no s'hi munta per manca de sorra... va 

disminuint fins que arriba un moment en què només hi ha roca.  

...Les guinguetes s'han vist reduïdes ... amb més sorra el passeig 

podria ser més ampli, amb més comoditat i capacitat per circular les 

persones i les bicicletes.. 

...Els municipis del Baix Maresme patim d'una manera constant els 

impactes dels temporals, cada any perdem sorra...  

...De moment s'ha autoritzat aquesta senda, però quan el terreny faci 

falta per a ús ferroviari l’haurem de  recuperar, en teoria... és un 

equilibri delicat...” 

..s’està regenerant algun arbre, però no s’ha fet mai un estudi sobre si 

es podria fer o no una regeneració natural, el que s’ha intentat, on s’hi 

ha pogut, (sobretot al passeig marítim) posar-hi arbres. 

Tot plegat, recau sobre els usos recreatius i de lleure  però també sobre la pròpia 

defensa de la costa que aquí està especialment significada per la vulnerabilitat de la 

via del tren i del sender/passeig. L‘origen del sender que te més o menys continuïtat 

de Barcelona fins a Mataró és un estret camí de servei del ferrocarril situat al seu 

costat i que actualment allotja també el pas d‘algunes xarxes de serveis urbans. És 

una senda/passeig que està en terreny ferroviari que va construir ADIF, però està en 

un transsecte on se solapen els dominis públic, és complicada gestió hi tenen part els 

Ajuntaments, Adif i els serveis de Costes.  

 

    

 

Fotos 2-3 Vistes del sender/ passeig 
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La percepciñ dels impactes s‘estén en tot el que fa referència a l‘experiència 

recreativa, però es fa també significativa en l‘afectaciñ que puntualment reben les 

infraestructures de connexió terra-mar: els emissaris i les obres de defensa són els 

altres elements que es perceben en risc, en especial en el àmbits on també s‘hi ajunta 

la desembocadura de la riera. En definitiva, en el comú de la percepció hi aflora un 

sentiment d‘estret lligam entre el poble i el litoral. Les platges representen els elements 

mes preuats pels usos de lleure que s‘hi desenvolupen sobretot a la temporada de 

bany. En el límit el sender/passeig que dona cabuda durant tot l‘any a una sèrie de 

d‘usos no reglats i informals (bicicleta, passeig, marxa...) A continuaciñ, la via 

ferroviària i la carretera, que actua de barrera, però que la força del costum del seu 

pas la ha fet del tot franquejable per part de la població i els usos.  

Els ports i les activitats nàutiques que hi tenen cabuda són també una gran atracció 

d‘usuaris que es complementen amb la restauraciñ i l‘oci nocturn. En aquests cassos 

però la vulnerabilitat percebuda no arriba a les cotes que s‘han descrit fins ara, així el 

negoci de l‘hoteleria i la restauraciñ i la pròpia infraestructura del port, és on es 

perceben els nivells de risc més baixos. Els aspectes ambientals i el paisatge tampoc 

són reconeguts amb una especial sensibilitat. 

7. Discussió i conclusions 

El litoral del Maresme sud  es un corredor d‘espais adaptats pels usos de lleure i  

recreació. El sender/passeig i les platges signifiquen la seva base física. La funció 

recreativa que és la més evident coexisteix amb la funció de defensa  de la  costa, com 

passa en el conjunt del nostre litoral. Al Maresme però s‘hi afegeix una altra funciñ, la 

de suport a les infraestructures de mobilitat. Es com una darrera seqüència en els 

corredors que es composen a la comarca, on de manera paral•lela al mar s‘ intercalen 

les infraestructures i el creixement urbà: 

- nuclis de dalt 

- autopista 

- nuclis de mar 

- carretera/ferrocarril 

- passeig i platges 

El passeig i platges formen una estreta franja, abans de la vora del mar, en alguns 

indrets, és gairebé inexistent, tan sols hi cap la línia ferroviària i l‘escullera de 

protecciñ, en els més generosos s‘arriba a l‘amplitud del port i dels sorrals que s‘hi 

acumulen a llevat, però en general es tracta d‘un corredor de molt pocs metres 

d‘amplitud, on s‘hi concentra un nombre molt important d‘usos recreatius, esportius i 

de lleure La principal preocupaciñ dels actors locals és la pèrdua d‘aquest valor 

recreatiu del seu front litoral. Aquest és el principal risc. A diferència d‘altres zones de 
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Catalunya molt més turístiques, aquest litoral està utilitzat per un usuari urbà i 

metropolità, que essencialment resideix en el mateix municipi. Si bé és cert que a 

l‘estiu l‘ús de sòl i platja és evident, la resta de l‘any la funciñ d‘espai verd  urbà és la 

principal.  

Per això, més enllà de respondre a la demanda de generalitzada per mantenir la 

superfície de platja caldria intervenir sobre l‘ordenaciñ i qualitat de aquest front com 

espai públic amb les actuacions que això comporta en termes mobi liari urbà, 

accessibilitat, connectivitat amb el nucli, millora del verd i el paisatge, etc. Aquesta 

estratègia molt desitjada des de l‘àmbit ciutadà, tanmateix, cñrrer el risc de perdre 

importància davant de la batalla per la sorra que es disputa en àmbits administratius 

superiors (ja que en són els competents).  

La demanda d‘ intervenir en els trams més afectats pels temporals i l‘efecte dels ports 

es prioritza en els fronts urbans i en les seccions de via ferroviària més desprotegida, 

però la solució passa per grans intervencions d‘enginyeria marítima poc cost-efectiva, 

especialment tenint en compte la situació econòmica que travessen les 

administracions públiques.  

Per tant, actuacions d‘acupuntura urbana per millorar la qualitat de l‘espai públic 

menys costoses podrien ser més valorades i d‘implementaciñ més àgil, malgrat 

l‘entrellat administratiu. En qualsevol cas, cal més coordinaciñ interinstitucional per 

dinamitzar qualsevol actuació ja que ara mateix, és el principal escull que es troba 

l‘administraciñ local per intervenir. Més col•laboraciñ facilitaria també l‘encaix entre la 

planificació urbanística i la sectorial (pel que fa aigües, platges i infraestructures) i en 

darrer terme reduiria la vulnerabilitat d‘aquest Maresme Sud estudiat.  
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Resum 

Existeix un ampli interès per debatre, conceptualitzar i analitzar la innovació social. En 

aquest article es presenta una revisió teòrica del concepte a partir de les aportacions 

de dues grans aproximacions: l‘enfocament de l‘emprenedoria social i l‘enfocament de 

la transformació social. Aquesta anàlisi permet avançar cap a una concepció de la 

innovació social com a resultat però sobretot com a procés. Es presenta de manera 

exploratòria el cas de les cooperatives de ciutadans per a la producció i consum 

d‘energies renovables (REScoops) per il·lustrar com experiències de l‘economia social 

poden ser vectors d‘innovaciñ social; també, en aquest cas, en el camp de les 

energies renovables. L‘emergència reeixida d‘aquestes iniciatives, també  a Catalunya, 

i l‘interès que desperta la nociñ d‘innovaciñ social, suposen un repte important per anar 

desenvolupant un marc analític per estudiar aquest tipus d‘iniciatives que, alhora, 

reforci una concepció menys confusa de la innovació social. 

Paraules clau: innovació social, emprenedoria social, cooperativa, energies 

renovables, economia social 

1. Introducció 

La nociñ d‘innovaciñ social ha despertat un gran interès en els últims temps. En un 

moment d‘incerteses i transformacions com l‘actual s‘observa una àmplia preocupaciñ  

científica per debatre, conceptualitzar i analitzar el concepte d‘innovaciñ social 

(Harrisson i Klein, 2007; Mulgan et al., 2007; MacCallum et al., 2009; Andrew i Klein, 

2010; Howaldt i Schwarz, 2010; Moulaert et al., 2013). L‘expressiñ s‘utilitza de manera 

àmplia des de sectors diversos (privat, públic o tercer sector) i des de diferents 

disciplines científiques (per exemple, des de l‘economia, el management, la sociologia 

o les ciències polítiques). La innovaciñ social està en boca tant d‘investigadors, com de 

professionals i policy-makers. En ser un concepte encara immadur i posat de moda 

                                                   
1
 Aquesta comunicaciñ s‘emmarca en el període de recerca de tesi doctoral de l‘autor. Aquest 

treball és possible gràcies al finançament del programa FPU del Ministeri d‘Educaciñ, Cultura i  
Esports del Govern d‘Espanya. 
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(Moulaert i Mehmood, 2011), aquest tendeix a ser utilitzat majoritàriament de manera 

un tant ambigua i confusa. La literatura revela l‘emergència de la innovaciñ social com 

a nou paradigma d‘acciñ i nou camp d‘estudi, però també subratlla la seva complexitat 

i el seu caràcter multidimensional (Moulaert et al., 2005; Edwards-Schachter et al., 

2012). Qualsevol intent rigorós de concreció esdevé un repte important (Harrisson i 

Jenson, 2013): ni hi ha acord en la definició –els límits no són clars i costa discernir els 

diferents enfocaments de la innovació social– ni la seva teorització en les ciències 

socials ha estat encara suficientment explorada.  

En aquest sentit, aquest article vol ser una aportació per a una major comprensió 

teòrica de la innovaciñ social. En un nou exercici d‘exploraciñ conceptual, es presenten 

les idees dels que es consideren els dos principals enfocaments de la innovació social 

(apartat 2). Tot seguit es discuteixen les convergències i divergències d‘ambdues 

aproximacions, que tenen com a eix important la concepció de la innovació social com 

a procés o com a resultat (apartat 3). Tenir clara aquest distinció permet tenir una idea 

més robusta de la nociñ d‘innovaciñ social. D‘aquesta manera s‘aplana el camí perquè 

la concepció de la innovació social pugui ser integrada amb menys imprecisió en els 

dissenys d‘investigaciñ de determinats fenòmens socials.  

L‘estudi de la innovació social es basa principalment en els estudis de cas (Bouchard i 

Lévesque, 2010, 7), l‘estudi d‘experiències concretes i els seus contextos. En termes 

generals, es tracta d‘iniciatives que aporten noves solucions i instruments per 

respondre a problemàtiques no resoltes o a diferents reptes globals que les societats 

afronten en l‘actualitat (BEPA, 2011). Per exemple, el canvi climàtic i la transició cap a 

un nou model d‘energia és considerat un dels reptes principals. En aquest camp, un 

cas encara poc estudiat és el de les REScoops (de l‘anglès, Renewable Energy 

Source Cooperatives): cooperatives que agrupen ciutadans per la producció i consum 

d‘energies renovables. La presentaciñ d‘aquest cas (apartat 4) permet il·lustrar millor 

l‘aplicaciñ de la innovaciñ social a l‘estudi de determinats fenòmens i alhora observar 

la vinculaciñ entre els processos d‘innovaciñ social i l‘economia social (apartat 5). A dia 

d‘avui no hi ha una proposta metodològica definitiva per analitzar les REScoops. La 

revisiñ del concepte d‘innovaciñ social pot aportar llum sobre el plantejament d‘una 

estratègia d‘anàlisi que tant pugui servir per comprendre millor aquestes cooperatives 

d‘ara en endavant, com també per reforçar una comprensiñ teòrica de la innovaciñ 

social més íntegra i que sigui idònia per ser aplicada a altres casos. 

2. La innovació social: antecedents i principals conceptualitzacions 

contemporànies 

L‘estudi de la innovaciñ no és quelcom recent, com tampoc l‘estudi de la seva 

dimensió social (Moulaert, 2009). El fenomen de la innovació ja va despertar interès 
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entre els clàssics de la sociologia. Durkheim, Simmel o Weber, entre altres, 

s‘interessaren pel significat de la innovaciñ en les transformacions econòmiques i en el 

paper que juguen les institucions en bloquejar, limitar, canalitzar o estimular 

comportaments econòmics (Herranz, 2012). Però ha estat, sens dubte, des la teoria 

econòmica, que s‘ha prestat més atenciñ a la importància de la innovaciñ. El debat 

entorn a la innovaciñ en l‘activitat econòmica ha estat, i és encara, més que extens. 

L‘economista austríac Joseph A. Schumpeter és considerat el pare de l‘anàlisi de la 

innovaciñ. A ell li devem el desenvolupament d‘una teoria de la innovaciñ aplicada a 

l‘estudi dels processos i cicles econòmics. Concep la innovaciñ com el factor clau per a 

la reactivaciñ d‘un nou cicle econòmic i situa a l‘emprenedor com el subjecte que 

introdueix la innovació per crear i expandir els mercats (Schumpeter, 1967; 1989); un 

procés de ―destrucciñ creadora‖ que destrueix l‘antic i crea elements nous. Tot i que la 

seva perspectiva atorga un rol important a la innovació tecnològica, la seva concepció 

del procés d‘innovaciñ reconeix un importància central a la innovaciñ en les relacions 

socials. Curiosament, doncs, la seva teoria de la innovació adopta una clara 

perspectiva sociològica (Herranz, 2012, 76). Schumpeter reconeix que la innovació no 

inclou només l‘apariciñ d‘un nou producte (―invent‖) sinñ que fa referència a noves 

combinacions en les formes de producció (Montagut, 2012), i reconeix també el seu 

paper en altres esferes de la societat més enllà de l‘econòmica, com ara la cultural, la 

social o la política (Moulaert et al., 2005). 

En l‘actualitat hi ha hagut un ressorgiment per situar la innovaciñ en un marc de 

comprensió més complexa. La re-significació de la innovació en termes no purament 

econòmics o tecnològics ha anat acompanyada de l‘expansiñ de diferents 

enfocaments de la innovació social, que tenen en aquests antecedents una important 

font d‘inspiraciñ. Però, no resulta fàcil desxifrar les característiques principals de les 

diferents maneres de concebre la innovació social (Moulaert et al., 2005; Bassi, 2011; 

Martínez, 2011). Parlar sobre innovació social ens obliga a parlar de resultats i 

processos, de creaciñ de valor social, d‘emprenedoria i empresa social, de canvi i 

transformació de les nostres societats. Com a conseqüència, en aquest article 

s‘identifiquen dos enfocaments de la innovaciñ social: ―l‘enfocament de l‘emprenedoria 

social‖ i ―l‘enfocament de la transformaciñ social‖. Després, s‘observaran els punts 

d‘encontre i de divergència entre ambdñs. 

2.1. La innovació social des de l’enfocament de l’emprenedoria social 

Per l‘enfocament de l‘emprenedoria social, la principal rañ de ser de la innovaciñ social 

és l‘articulaciñ de noves idees que siguin viables per a fer front a objectius socials. Es 

tracta de noves maneres de satisfer les necessitats socials del moment. Des d‘aquest 

enfocament es considera que els mètodes i les eines clàssiques de l‘activitat 
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governamental, així com també les solucions purament de mercat, han resultat ser 

inadequades per resoldre els reptes importants de les nostres societats i satisfer les 

necessitats socials de les seves poblacions. I la societat civil sovint no ha pogut obtenir 

bons resultats degut a la manca de capital, habilitat i recursos per expandir les seves 

idees (Murray et al., 2010, 4). Per tant, la innovació social és presentada aquí com una 

nova articulaciñ d‘idees adreçades a la satisfacciñ d‘aquelles necessitats socials 

inadequadament ateses a través de l‘estat o de les tradicionals formes de mercat. Tant 

la Young Foundation com el think tank britànic NESTA, entre altres, comparteixen la 

idea de definir la innovaciñ social com aquells ―serveis i activitats innovadores motivats 

per l‘objectiu de satisfer necessitats socials i que són predominantment 

desenvolupades i difoses a través d‘organitzacions el principal propòsit de les quals és 

social‖ (Mulgan et al., 2007, 8).  

La particularitat d‘aquest enfocament és que situa a l‘emprenedoria social com 

l‘element principal de la innovaciñ social (Defourny i Nyssens, 2013). Tot i que 

s‘apunta que la innovaciñ social pot ser conduïda des d‘organismes governamentals, 

iniciatives privades de mercat, moviments socials, universitats o empreses socials, és 

en els emprenedors socials on s‘hi posa més l‘èmfasi. En termes schumpeterians, els 

emprenedors socials són considerats els principals agents del canvi. Sovint poden ser 

identificats com els herois de la modernitat, individus enèrgics i impacients, 

competents i motivats per resoldre problemes aportant noves solucions (Mulgan, 2006, 

148; Defourny i Nyssens 2010, 39). Aquest subjecte emprenedor el trobem en figures 

com Robert Owen (considerat el pare del cooperativisme), Octavia Hill (portadora 

d‘idees innovadores en la gestiñ d‘habitatges comunitaris), Michael Young (fundador 

de la Young Foundation, centre per la innovació social que impulsa conegudes 

iniciatives en camps com l‘educaciñ, la salut, etc.) o Muhammad Yunus (fundador del 

Grameen Bank i altres experiències basades en el microcrèdit). Són els emprenedors 

socials els que gestionen i transformen les innovacions en productes i serveis. 

D‘altra banda, aquest enfocament –sobretot des dels treballs vinculats a la Standford 

Social Innovation Review–  subratlla també la importància de la missió social de 

l‘activitat que promou la dinàmica de l‘emprenedoria social, estigui aquesta immersa 

en empreses i organitzacions amb o sense afany lucratiu. La rellevància de la 

innovació social no rau només en la seva capacitat per generar solucions més 

efectives, eficients, sostenibles o justes als problemes socials, sinó també en el fet que 

el valor que creen és acumulat principalment per la societat –en el sentit més ampli del 

terme– que no pas per individus privats (Phills et al., 2008, 36). És, inicialment, el que 

diferencia la innovació social de les innovacions en els negocis convencionals, que 

estan generalment motivades per la lògica de la maximització dels beneficis i es 
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difonen principalment a través d‘organitzacions que busquen aquest objectiu. El valor 

de la innovació social és un valor social perquè repercuteix en tota la societat i no 

només en l‘individu que l‘activa. Defineixen el valor social com ―la creaciñ de beneficis 

o reducció dels costos per la societat –a través d‘esforços per atendre les necessitats i 

problemes socials– per vies que van més enllà dels guanys privats i dels beneficis 

derivats de l‘activitat de mercat‖ (ibíd., 2008, 39). En d‘altres paraules ho expressa 

Filipe M. Santos (2012, 377) en un intent per desenvolupar una teoria normativa de 

l‘emprenedoria social. Segons Santos, l‘emprenedoria social se centraria més en la 

creació de valor (quan en una activitat la utilitat agregada dels membres de la societat 

augmenta després de tenir en compte pel cost d‘oportunitat tots els recursos emprats 

en aquella) que no pas en la captació de valor (quan en una activitat l‘actor principal és 

capaç d‘apropiar-se un porció del valor creat per aquesta després de tenir en compte 

el cost dels recursos mobilitzats).  

Tot i que la majoria d‘iniciatives d‘emprenedoria social tenen com a resultat la creaciñ 

d‘aquest valor social lligat sovint a la creaciñ d‘organitzacions sense afany de lucre, les 

fronteres de la innovació social tornen borroses quan es consideren també les 

oportunitats de l‘emprenedoria social en el sector privat lucratiu (Defourny i Nyssens, 

2010, 42). No és tant important la forma organitzativa que adopti la innovació social o 

sector on s‘ubiqui, com l‘impacte social que aquesta generi. Com indica Alex Nicholls 

(2008, 12), ―l‘emprenedoria social és entesa com una construcciñ dinàmica i 

multidimensional que es mou a través de diferents punts d‘intersecciñ entre els  sectors 

públic, privat i social. Els mecanismes organitzacionals que adopti són en gran part 

irrellevants: els emprenedors socials treballen per igual en el sector públic, privat i 

social, emprant formes organitzacionals lucratives, no lucratives o híbrides (o un mix 

de les tres) per complir amb el seu valor social i avançar sobre el canvi‖. Així, per 

exemple, hi ha autors que ubicaríem en aquest enfocament que poden considerar la 

responsabilitat social corporativa o la inversió socialment responsable com a parts de 

la l‘emprenedoria social (Phills et al., 2008, 40; Goodman i Murillo, 2011) encara que la 

seva activitat sigui considerablement marginal dins el còmput global de l‘empresa. En 

aquest enfocament els límits de la innovació social no són clars i aquest fet pot 

provocar dubtes sobre la preponderància de la creació de valor sobre la captació de 

valor. 

Finalment, una tercera característica d‘aquest enfocament de l‘emprenedoria social rau 

en la exploració de les fases o etapes a través de les quals les innovacions socials es 

produeixen i sota quines condicions s‘afavoreix la seva sostenibilitat i expansiñ (scaling 

up). Publicacions específiques (Mulgan et al., 2007; Murray et al., 2010) s‘han centrat 

en descriure els mètodes i eines per a la innovació social –emprats tant en els sectors 
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públic i privat com en la societat civil i en l‘esfera domèstica– i que poden ser útils per 

a tots aquells que la vulguin emprendre. Indiquen que les etapes descrites no tenen 

perquè funcionar de manera seqüencial. Es poden donar salts entre aquestes de 

manera indeterminada. Si no es tenen en compte, però, el potencial de la innovació 

pot quedar reduït. La voluntat principal d‘aquest enfocament aquí és la de proveir un 

marc útil per pensar els diferents estadis que requereixen tant innovadors com 

innovacions per créixer. 

2.2. La innovació social des de l’enfocament del la transformació social 

En els darrers anys s‘han anat desenvolupant diferents projectes de recerca que han 

anat aportant de mica en mica un concepció més àmplia i integradora sobre la noció 

d‘innovaciñ social (Harrisson i Jenson, 2013). Aquest fet ha suposat un avanç en la 

conceptualització de la innovació social més enllà de visions purament 

intervencionistes i d‘esperit empresarial vinculades a l‘enfocament anterior. Aquest 

segon punt de vista contextualitza sociològicament la innovació social i la concep com 

un procés dinàmic –aleshores col·lectiu, perquè involucra diferents actors– més 

extens; un procés de desenvolupament organitzacional i de canvis en les relacions 

entre institucions i actors socials. És el que anomenaré ―enfocament de la 

transformaciñ social‖. 

La recerca duta a terme en el CRISES (Centre de recherche sur les innovations 

sociales) és un clar referent en aquest gir conceptual vinculant la innovació social a la 

transformació de les societats (Harrisson i Klein, 2007; Harrisson, 2009; Andrew i 

Klein, 2010; Bouchard i Lévesque, 2010). Pel CRISES, la innovació social se situa en 

la intersecció de tres nivells: és un procés que involucra col·lectius, organitzacions i 

institucions. A nivell analític, els treballs d‘aquest centre de recerca han posat l‘accent 

en tres aspectes (Harrisson, 2009, 3–4): primer, l‘anàlisi dels processos de 

desenvolupament de la innovaciñ social (distingint les fases d‘emergència, 

experimentació, apropiació i aliança-transferència-difusió); segon, les condicions per a 

la seva difusió (posant èmfasi en les configuracions institucionals); i tercer, els vincles 

entre innovació i transformació (el paper de la innovació social en la transformació de 

les societats o, dit en altres paraules, en la manera en què iniciatives marginals en el 

seu origen van transformant el model de desenvolupament: deixant de ser innovacions 

per passar a ser part de noves configuracions institucionals i relacions socials2). A part 

del CRISES, projectes com SINGOCOM (2002-2004), KATARSIS (2006-2009) o 

WILCO (2010-2013) contribueixen en aquesta línia d‘aproximació a la innovació social. 

                                                   
2
 Aquesta evoluciñ es deu sobretot a tres factors: és el resultat d‘anys de recerca en treballs 

anteriors, de la integració de nous investigadors i de la inserció del CRISES en xarxes de 
recerca nacionals i internacionals. 
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Aquest segon enfocament introdueix dos elements centrals per l‘anàlisi i teoritzaciñ de 

la innovaciñ social. D‘un banda, contextualitza la innovaciñ social en un marc 

institucional i de dependència històrica (path dependency) concret, amb un model de 

regulaciñ de les relacions particular. D‘altra banda, considera que les innovacions 

socials suposen canvis en les relacions socials a diferents nivells; una qüestió 

vinculada a la noció de governança. Sota aquest enfocament la innovació social 

suposa una ruptura dintre de les institucions existents, perquè innovar implica 

l‘oposiciñ a –o si més no, l‘alteraciñ de– l‘ordre establert per la introducciñ de quelcom 

nou (Harrisson, 2006). Per tant, és en aquest sentit que la innovació social és un 

mecanisme per transformar el sistema institucional que comporta, al mateix temps, 

canviar els models de regulació de les relacions socials. Denis Harrison (2009) defineix 

la innovació social com ―una intervenciñ iniciada pels actors socials, per respondre a 

una aspiració, satisfer una necessitat, aportar una solució o aprofitar una oportunitat 

d‘acciñ a fi de modificar les relacions socials, transformar el marc d‘acciñ o proposar 

noves orientacions culturals‖. En la mateixa línia, en el projecte WILCO es concep la 

innovaciñ social com la ―implementaciñ d‘una idea o concepte que és, de manera 

significativa, nova i disruptiva vers les rutines i estructures que prevalen en un sistema 

donat‖ (Montagut, 2012).  

Les innovacions socials no són només noves respostes i solucions als problemes 

socials i econòmics del moment, sinó que les innovacions socials ―suggereixen 

solucions que suposen noves associacions i noves maneres de mobilitzar els actors. 

En aquest sentit, els actors no són passius; participen, creen, es comuniquen, i 

negocien‖ (Harrisson, 2006). La innovació social té una dimensió vinculada a 

l‘apoderament de les comunitats i en la seva participaciñ en models de governança. És 

a dir, la innovació social també implica canvis en les relacions de poder i un augment 

de les capacitats sociopolítiques dels actors per accedir als recursos necessaris per 

satisfer aquelles necessitats humanes insatisfetes o alienades (Moulaert et al., 2005, 

1976). 

En aquest enfocament, la institucionalització de les innovacions socials rep una 

especial atenció. La innovació se situa en el terreny de les comunitats, de la societat 

civil organitzada i en la seva capacitat per fer de les seves experimentacions socials 

noves configuracions institucionals. La innovació social respon a una dinàmica a nivell 

local més que a l‘esperit empresarial. Com indiquen Moulaert i altres (2007, 196), ―la 

innovació social fa visible una constel·lació polimòrfica de moviments i iniciatives 

contra-hegemònics‖. Més que l‘aportaciñ de valor social i la satisfacciñ de necessitats, 

aquesta perspectiva fa una pas més en la concepció de la innovació social: no només 

és un nou producte o servei, o al procés a través del qual aquest producte o servei 
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esdevé una realitat, sinó que és el procés de re-configuració de les relacions entre 

institucions i actors (de les dinàmiques botton-up i top-down) que ocorre en un context 

i dinàmica històrica concrets. La innovació social és font de transformació social 

perquè contribueix a l‘emergència de nous models de desenvolupament, una nociñ 

que no es limita al sistema de producció ni al model d‘empresa, sinñ que inclou un 

model de regulació de les relacions socials. 

3. Convergències i divergències: resultat o procés? 

Intentar desxifrar les diferències entre aquests dos enfocaments de la innovació social 

pot ajudar a tenir una visió més completa del fenomen. L‘element principal de 

divergència més perceptible és que el primer enfocament concep la innovació social 

com a noves pràctiques que ofereixen respostes i solucions als reptes i necessitats del 

moment –inclús de manera més eficient que les seves alternatives. El segon, en canvi, 

concep a més a més, la innovació social en forma de procés immers en una dinàmica 

de canvi més àmplia, és a dir, de canvis institucionals amb incidència en les 

estructures i relacions de poder. Així, l‘enfocament de l‘emprenedoria social fa més 

èmfasi en descriure què és exactament la innovaciñ social, a què i a qui s‘adreça, 

quina és la seva finalitat social, com es produeix i en quins espais i condicions es pot 

facilitar el seu desenvolupament. I l‘enfocament de la transformació social, posa 

l‘accent en les conseqüències institucionals de la innovaciñ social en un context 

determinat; posa l‘èmfasi en la naturalesa col·lectiva dels processos d‘innovaciñ social 

i en les dinàmiques relacionals entre diferents actors (que involucren institucions, 

organitzacions i la societat civil). L‘enfocament de la transformaciñ social atribueix a la 

innovació social la consecució de canvis en programes, agències i institucions. La 

culminació última de la innovació social es dóna quan les experimentacions dels actors 

deixen de ser marginals, no només perquè creixen i es difonen de manera àmplia, sinó 

perquè formen part de noves dinàmiques institucionals que impliquen un mode diferent 

de regulació de les relacions entre els actors; hi ha un canvi en el model de 

govenança, per tant, un canvi en les relacions de poder.  

Aquestes divergències apunten que possiblement la diferència entre els dos 

enfocaments radicaria en si la innovació social es concep com a variable dependent o 

com a variable independent; i, al mateix temps, si es concep com a resultat o com a 

procés. Sovint és difícil discernir si la innovació social és un resultat, un procés, o bé 

ambdues coses al mateix temps. Hi ha enfocaments que reconeixen la innovació 

social més aviat en termes de resultats –sobre el valor social que es produeix– mentre 

que n‘hi ha d‘altres que posen l‘accent en els processos –és a dir, en les interaccions 

socials. Segons l‘exposat fins aquí podríem ubicar, a grosso modo, l‘enfocament de 

l‘emprenedoria social en el primer grup i l‘enfocament de la transformaciñ social en el 
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segon. No obstant això, caldria afegir un matís. L‘enfocament de l‘emprenedoria social 

també reconeix la dimensiñ processual de la innovaciñ social, però ho fa d‘una manera 

particular i diferent a l‘enfocament de la transformaciñ social. 

L‘enfocament de l‘emprenedoria social mostra, com ja s‘ha apuntat abans, una 

preocupaciñ per l‘expansiñ i creixement de les innovacions socials. S‘entén per procés 

d’innovació social ―les etapes a través de les quals la innovació es difon cap a 

l‘exterior, des dels primers apunts i idees fins al creixement i l‘augment d‘escala‖ 

(Mulgan, 2006; Murray et al., 2010, 8–9). Es tracta del recorregut que fa una idea 

original per expandir-se, arribar a difondre‘s i esdevenir exitosa. Consideren que per 

assolir aquest objectiu la innovació social requereix de la interacció entre innovadors i 

l‘entorn on treballen. Les noves idees dels emprenedors necessiten ser recolzades 

perquè perdurin. Recorren a la metàfora de les ―abelles‖ i les ―flors‖ (Mulgan et al., 

2007, 20; BEPA, 2011, 106) per il·lustrar aquesta interacciñ. Les ―abelles‖ sñn 

individus enèrgics i creatius, petites organitzacions amb noves idees i imaginació, amb 

capacitat per avançar ràpid entre diferents sectors. Les ―flors‖ sñn les grans 

organitzacions –governs, empreses o grans ONGs– que tot i que sovint fallen en 

creativitat, són generalment idònies per implementar idees, tenen el poder i els diners 

per fer que les coses succeeixin a gran escala. Ambdós, es necessiten per fer realitat 

el canvi. Per tant, tot i que l‘enfocament de l‘emprenedoria social accentua el resultat 

de la innovaciñ social, també es preocupa per entendre el procés d‘innovaciñ social.  

Per la seva part, l‘enfocament de la transformaciñ social entén la dimensiñ processual 

des d‘un altre punt de vist. Sense despreocupar-se del valor social intrínsec a la 

innovació social –on posa amb major intensitat l‘accent l‘altre enfocament– entén la 

innovació social com un procés social de canvi institucional en si mateix. No es tracta 

pas únicament del recorregut que necessita la innovaciñ social per difondre‘s i créixer, 

sinñ més aviat la innovaciñ social és també el procés d‘interacciñ entre la societat civil i 

les institucions a fi de generar un transformació en aquestes; de generar canvis en el 

model de desenvolupament de la societat i en els seus sistemes de regulació de les 

relacions socials a fi d‘avançar cap a una governança més participativa. Sñn maneres 

diferents de concebre la nociñ ―procés‖. Sembla, encara que no sigui de manera 

explícita, que el primer enfocament ho fa a partir de la nociñ d‘innovaciñ social com a 

variable dependent (és a dir, quins són els processos que expliquen la innovació 

social) i l‘altre parteix de la concepciñ de la innovaciñ social com a variable 

independent (és a dir, la innovació social com a procés per explicar el canvi en les 
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societats3). Per tant, en certa manera, com s‘entengui aquest ―procés‖ també depèn de 

com s‘entengui el ―resultat‖ de la innovaciñ social: si només es tracta de satisfer 

necessitats socials o bé també té a veure amb transformar la societat. 

La definiciñ que aporta l‘informe ―Empowering people, driving change‖ (BEPA, 2011) 

encarregat per la Comissiñ Europea pot facilitar una millor comprensiñ d‘aquests dos 

enfocaments. L‘informe classifica les innovacions socials en tres categories (BEPA, 

2011, 36–43). La primera categoria fa referència a les innovacions socials que 

responen a demandes socials tradicionalment no dirigides pel mercat o les institucions 

existents i que estan sovint vinculades directament amb, i involucren a, grups 

vulnerables de la societat. El segon grup d‘innovacions socials sñn aquelles que estan 

vinculades als reptes de la societat, de forma global, on es confonen els límits entre el 

que es considera ―social‖ i el que es considera ―econòmic‖. I finalment, el tercer grup 

sñn aquelles innovacions socials que reformen la societat en la direcciñ d‘un espai 

més participatiu on l‘apoderament dels individus i l‘aprenentatge esdevenen ambdós 

fonts i resultats de benestar. Aquestes últimes són innovacions relacionades amb 

canvis fonamentals en actituds i valors, estratègies i polítiques, estructures i processos 

organitzacionals, sistemes de subministres i serveis, mètodes i maneres de treballar, 

responsabilitats i tasques de les institucions connectades entre elles i entre diferents 

tipus d‘actors. La idea que hi ha darrera és la de crear un canvi sistèmic sostenible a 

partir del desenvolupament de processos organitzacionals i el canvi en les relacions 

entre institucions i els actors implicats i interessats. Aquestes tres categories no són 

excloents, al contrari, són interdependents. La primera és el fonament per a la segona, 

que alhora, crea les condicions per a la tercera: ―una innovaciñ que s‘adreça a una 

demanda social (per exemple la cura dels ancians) contribueix a atendre un repte 

social (una societat cada vegada més envellida) que, a través d‘una dimensiñ 

processual (la implicació activa de la gent gran) contribueix a reformar la societat a 

través de la participaciñ i l‘apoderament‖ (BEPA, 2011, 43). En definitiva, l‘informe 

aporta la següent definiciñ d‘innovaciñ social: 

―Les innovacions socials sñn innovacions tant en els seus resultats  com en els 

seus mitjans. Específicament, definim les innovacions socials com a noves idees 

(productes, serveis i models) que simultàniament satisfan necessitats socials 

(més eficaçment que les seves alternatives) i que creen noves relacions o 

col·laboracions socials. En altres paraules, són innovacions que no només són 

bones per a la societat, sinñ que amplien la seva capacitat d‘acciñ‖ (BEPA, 2011, 

                                                   
3
 Per exemple, el projecte SINGOCOM concep la innovació social per explicar el canvi cap a 

una societat més inclusiva, sobretot pel que fa grups i individus exclosos o desafavorits en 
diferents esferes de la societat i en diferents escales espacials. Pel que fa al projecte WILCO, 
en aquest s‘empra la nociñ d‘innovaciñ social per explicar la cohesiñ social a nivell local.  
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33).  

L‘esquema de categoritzaciñ de les innovacions socials que trobem a l‘informe de  la 

Comissió Europea pot ser útil per relacionar els dos enfocaments exposats en aquest 

article amb alguna d‘aquestes categories. La visiñ de l‘enfocament de l‘emprenedoria 

social estaria més relacionada amb la primera i segona categoria, mentre que 

l‘enfocament de la transformació social agafaria com a marc la tercera. Si més no, la 

definiciñ de innovaciñ social que aporta l‘informe ens permet tenir una visiñ integradora 

dels dos enfocaments en considerar que tant processos com resultats són igual 

d‘importants per entendre la innovaciñ social. L‘exposiciñ d‘un exemple, en aquest cas 

en el camp de les energies renovables, pot servir per il·lustrar i fer més entenedor 

aquest contingut teòric. 

4. Innovació social i la transició cap un nou model energètic 

S‘apunta que un dels reptes més importants al qual pot fer front la innovació social és 

el del canvi climàtic. Sens dubte, les problemàtiques mediambientals són una de les 

principals preocupacions del moment. A Europa, l‘estratègia per l‘any 2020 de la 

Comissió Europea situa clarament el desenvolupament sostenible en el centre de 

l‘agenda política i, entre les seves prioritats, reconeix el rol de la innovaciñ social en 

aquesta tasca. Pel que fa a la qüestiñ energètica, el camp de les fonts d‘energia 

renovables ha experimentat un creixement considerable en les últimes dècades. El seu 

desenvolupament no ha fet més que augmentar gràcies, entre altres motius, a la 

promociñ de polítiques climàtiques amb l‘objectiu de reduir la dependència d‘energies 

no renovables. Particularment, l‘estratègia europea ―20-20-20‖ preveu en matèria de 

canvi climàtic i energia sostenible per l‘any 2020 a Europa el següent: reduir en un 

20% de les emissions de gasos d‘efecte hivernacle (o inclús un 30% si les condicions 

ho permeten), assolir el 20% d‘energia de font renovable consumida, i incrementar en 

un 20% l‘eficiència energètica. En aquest sentit, el programa ―Intelligent Energy 

Europe‖ s‘encamina clarament en la direcciñ de treballar per assolir aquests objectius. 

La innovació social esdevé una element estratègic i central per afrontar els reptes de 

les nostres societats. En matèria energètica és fa ben evident. La estratègia de la UE 

subratlla que el canvi climàtic requerirà majors canvis: ―noves fonts d‘energia, noves 

infraestructures, patrons de treball, mètodes de producció, distribució i transport, noves 

formes d‘interacciñ, nous comportaments i creences‖ (BEPA, 2011, 23). La qüestió 

energètica fa més que evident els límits de la innovació tecnològica i la necessitat 

d‘innovar en les relacions socials. Com indiquen Jürgen Howaldt i Michael Schward 

(2010, 46–50), el potencial de la tecnologia en relació a la sostenibilitat només és 

realment rellevant si paral·lelament a aquesta les pràctiques socials van canviant. 

Existeix el risc que la introducció de millores tecnològiques en eficiència i durabilitat 
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(com és el cas de les energies renovables) no tinguin l‘efecte esperat i, en el pitjor dels 

casos, provoquin un resultat contrari (efecte rebot). L‘informe Meadows a principis de 

la dècada dels 70 ja suggeria que l‘ús de mesures tecnològiques no resolia els 

problemes centrals del nostre planeta, sinó que els intensificaven, provocant efectes 

socials secundaris impredictibles i nous problemes socials. Demandava la necessitat 

d‘extensos canvis socials i mesures no únicament tecnològiques. La transició cap a un 

desenvolupament sostenible de les nostres societats requereix, doncs, no només 

pensar la innovació com a innovació tecnològica o com a canvis en els processos 

productius, si no més aviat, es fa necessari innovar en les esferes culturals, socials i 

polítiques.  

En definitiva, el marc de la innovaciñ social exposat en l‘apartat anterior ens serveix 

per estudiar de manera particular aquelles experimentacions socials que es donen en 

l‘àmbit de les energies renovables. Concretament, un exemple n‘és el cas de les 

cooperatives de ciutadans per la producciñ i consum d‘energies renovables 

(REScoops); iniciatives que trobem a diferents països europeus i també a Catalunya. 

4.1. El cas de les REScoops 

El camp de les energies renovables s‘ha vist afectat per les millores tecnològiques dels 

últims temps i per l‘augment de les polítiques al voltant del canvi climàtic. Però, també 

s‘ha vist afectat per l‘augment i diversitat d‘actors que s‘han involucrat en la producciñ i 

distribuciñ d‘energia renovable: des de les grans corporacions privades, les empreses 

públiques, les administracions públiques en diferents nivells, fins als ciutadans en la 

seva esfera domèstica i, inclús, organitzats en cooperatives –un nou actor que ha 

aparegut de manera especial en els últims anys. En aquest últim cas, es tracten 

d‘iniciatives ciutadanes que apareixen sota el nom de REScoops (Coen, 2010). 

Bàsicament es tracta de grups de ciutadans que cooperen en el camp de l‘energia 

renovable desenvolupant noves maneres de produir, consumir i vendre energia o 

proveint serveis a noves iniciatives. Pel que fa al context europeu, existeixen ja un bon 

grapat de cooperatives que s‘han desenvolupat amb èxit en els seus contextos 

nacionals: EWS (Alemanya, 1986), Ecopower (Bèlgica, 1991), Middelgrunden 

(Dinamarca, 1997), Energy4All (Regne Unit, 2000), Enercoop (França, 2005). No són 

encara molt nombroses ni són, per ara, actors importants en el sector energètic4. El 

mercat elèctric, tot i la recent liberalització, continua estant controlat per un nombre 

reduït d‘empreses elèctriques; fet que comporta dificultats a les REScoops per accedir-

hi. 

                                                   
4
 Sobretot si comparem la seva quota de mercat amb les grans corporacions. Per exemple, la 

producciñ d‘energia renovable de les REScoops està entre l‘1 i el 2% al sud i est d‘Europa, a 
països com Bèlgica i França se situa al voltat del 6%, i als països escandinaus s‘estima al 
voltant del 15% (REScoop.eu, 2011). 
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El més interessant d‘aquestes iniciatives, però, és que aporten un manera socialment 

innovadora de participació ciutadana en el camp de les energies renovables. Les 

REScoop no responen al model d‘empresa cooperativa tradicional. Sñn espais 

d‘innovaciñ social. La seva activitat encaixa amb la categoritzaciñ que s‘ha fet abans 

de la innovació social. En primer lloc, les REScoop tenen com a finalitat última la 

satisfacció de necessitats humanes. A dia d‘avui, l‘energia ocupa un espai central en 

els sistemes de reproducció social de les nostres societats, és un satisfactor 

imprescindible per cobrir gran part de les necessitats humanes. L‘actual model 

energètic basat principalment en les energies fòssils i contaminants dificulta ja en 

aquests moments –i a llarg termini encara es farà més evident– la satisfacció de tals 

necessitats. En segon lloc, doncs, a través de la promoció de les energies renovables 

aquestes iniciatives treballen per superar un repte important com és el de la lluita 

contra el canvi climàtic. La injecciñ d‘energia renovable a la xarxa i el seu consum de 

manera responsable és, en última instància, una manera més de reduir la dependència 

energètica que tenen les nostres societats sobre els combustibles fòssils i, alhora, una 

manera d‘incrementar la seva sostenibilitat. Finalment, en tercer lloc, el seu model 

cooperatiu i no lucratiu posa èmfasi en la creació del valor social derivat de la seva 

activitat i articula noves maneres de relació entre els actors fomentant espais de 

participació i apoderament dels individus. 

El que plantegen aquestes iniciatives té a veure amb l‘objectiu mediambiental de fer 

una transiciñ des d‘un societat basada en combustibles fòssils i nuclears a un a ltra 

basada en fonts d‘energia renovable. Però la seva visiñ també té a veure amb 

objectius econòmics, socials i polítics. Busquen reduir els nivells de consum energètic 

alhora que fomenten un us racional de l‘energia; desenvolupen un model que avança 

cap l‘autonomia econòmica per poder ser més resistents a les pressions dels preus i a 

les tensions geopolítiques que comporta l‘actual model energètic globalitzat; 

planifiquen la implementaciñ de fonts d‘energia renovable a nivell local amb la 

implicació i suport de les comunitats; i fomenten un model democràtic pel mercat 

energètic. La transició no només és mediambiental, sinó política. Comparteixen una 

visiñ on l‘accés a l‘energia és un dret bàsic, però alhora entenen que la producciñ i 

distribuciñ d‘energia és una responsabilitat cívica on ciutadans i comunitats han de 

poder triar prendre-hi part (Rescoop.eu, 2012). El model cooperatiu de les REScoops 

és socialment innovador, sobretot, en el sentit que involucra de manera activa a la 

ciutadania en un camp on aquesta ha tingut un paper més aviat passiu. A part de 

consumir energia, els membres d‘aquestes cooperatives poden invertir-hi els seus 

estalvis, poden participar amb igualtat de condicions en la pressa de decisions i poden 

obtenir recursos en forma de capital social i humà. 
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4.2. Som Energia: l’aparició del model REScoop a Catalunya 

A l‘estat espanyol l‘emergència de REScoops ha estat més tardana però ha tingut una 

projecció inicial important alhora que inesperada. Catalunya ha estat especialment 

protagonista degut al desenvolupament reeixit de la cooperativa Som Energia, 

iniciativa pionera a tot l‘estat espanyol5. Constituïda el desembre de 2010, fou 

impulsada per un grup de persones vinculades a la Universitat de Girona que veieren 

la necessitat de reproduir a Catalunya experiències exitoses en altres països europeus 

per promoure la participació ciutadana en un canvi de model energètic (Fernández, 

2011; Vílchez, 2011; Huijink i Montgomery, 2012). Som Energia ha esdevingut, així, la 

primera cooperativa de consumidors i productors d‘energia 100% renovable certificada 

per la Comissiñ Nacional de l‘Energia. El creixement de la cooperativa ha estat 

significatiu. Amb poc més de dos anys de vida, ja compte en aquests moments amb 

més de 7.000 socis d‘arreu de l‘estat –a un ritme d‘uns 120 socis nous a la setmana– 

dels quals més de 5.000 ja facturen la seva energia a través de la cooperativa. 

Esdevenir membre de la cooperativa suposa una aportació única al capital social de 

100€. Ser-ne membre permet esdevenir-ne consumidor (amb un cost de l‘energia 

similar al de les grans empreses d‘energia tradicionals), copropietari de la cooperativa 

(amb dret a participar en totes les seves activitats així com en els processos de presa 

de decisions a través de les assemblees generals) i inversor dels seus projectes de 

producciñ. Amb l‘objectiu de cobrir el 100% de la demanda d‘energia dels seus socis, 

Som Energia no només comercialitza energia certificada com a renovable que obté del 

mercat elèctric, sinó que també és promotora de projectes de producció finançats 

principalment pels seus membres. Per ara, la cooperativa és propietària de cinc 

plantes fotovoltaiques connectades ja a la xarxa, amb una potència instal·lada total 

que supera els 700 kW, i d‘una planta de biogàs, encara en fase de construcciñ de 

500kW de potència. La cooperativa cobreix en aquests moments l‘equivalent al 

consum d‘unes 1.400 famílies. Aquests sñn projectes que concorden amb els criteris 

de la cooperativa aprovats per assemblea i que han estat finançats pels seus 

membres. O bé mitjançant l‘ampliaciñ voluntària al capital social o bé a través de títols 

participatius, Som Energia compte ja amb un capital invertit que supera els 3,5 milions 

d‘euros. 

                                                   
5
 A Espanya, el cooperativisme en el sector de l‘energia existeix des de les dècades de 1920 i 

1930, època en què van aparèixer cooperatives elèctriques que subministraven energia a 
ciutats apartades de les grans xarxes de distribuciñ. Però l‘explosiñ d‘aquest tipus de 
cooperativisme al llarg del s. XX va anar retrocedint a costa de les grans companyies del 
negoci elèctric espanyol (Carrasco, 2011). Les cooperatives que han sobreviscut ja només són 
una vintena, la majoria de les quals situades a la Comunitat Valenciana. Aquestes no són, però, 
cooperatives 100% d‘energies renovables ni tenen el model participatiu de les REScoops. A 
part de Som Energia, ha aparegut recentment al País Basc una altra cooperativa similar, 
Goiener, que encara està en la seva primera fase d‘emergència. 
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La cooperativa té en aquests moments dos socis treballadors a temps complert i un a 

temps parcial. Però, ha estat sense dubte l‘acciñ voluntària dels seus membres que ha 

estat clau en l‘expansiñ i viabilitat del projecte. Aquests s‘agrupen en grups locals 

arreu del territori i fan un tasca important de promoció de la cooperativa en les seves 

comunitats: organitzen trobades, participen en esdeveniments diversos, difonen la 

cooperativa en mitjans locals, etc. També organitzen trobades per formar els membres 

de la cooperativa en qüestions que concerneixen l‘energia i l‘economia social. Però 

també, els membres de Som Energia poden participar en diferents comissions de 

treball vinculades a qüestions pròpiament tècniques dels projectes de producció o a 

altres aspectes funcionals de la cooperativa. Fins i tot, els socis poden intercanviar 

coneixements, informaciñ i idees a través d‘una plataforma digital creada per socis 

pels socis. En definitiva, el model organitzacional de Som Energia, com a REScoop, 

habilita una nova manera d‘implicar-se activament en el camp de les energies 

renovables, apodera a aquells que s‘hi involucren i els fa partícips d‘un model de 

governança democràtic. 

5. Iniciatives de l’economia social i processos d’innovació social  

El fenomen de les REScoops –clarament iniciatives de l‘economia social– ens permet 

retornar a la discussió teòrica sobre la innovació social i establir un vincle entre 

aquesta i l‘economia social. Sovint és freqüent concebre l‘economia social associada 

explícitament a la nociñ d‘innovaciñ social (Moulaert i Ailenei, 2005; Bouchard i 

Lévesque, 2010; Bouchard, 2011a). La idea bàsica que hi ha al darrera és que moltes 

iniciatives poden ser socialment innovadores no només per la naturalesa dels 

productes i serveis que generen, sinó degut a la naturalesa mateixa dels processos 

que articulen. Segons Marie J. Bouchard (2011b, 8), l‘economia social tendeix a 

respondre a les aspiracions col·lectives i necessitats socials que no són del tot ateses 

pels poders públics o pels mercats convencionals; però la particularitat rau en què, 

molt sovint, ho fa a través d‘una gamma de nous productes i serveis, noves 

possibilitats pels actors, noves organitzacions i nous processos. La vinculació entre 

innovació social i economia social té a veure sobretot amb la dimensió processual de 

la innovació social. Té a veure, doncs, amb els processos de governança tant interns 

com externs que les organitzacions de l‘economia social impulsen. Processos que 

comporten canvis en les relacions socials entre grups d‘individus, com també canvis 

en les relacions entre organitzacions i institucions, és a dir, en un sentit més ampli, 

modificacions de les relacions estat-mercat-societat civil. El cas de les REScoops, per 

exemple, pot ajudar a il·lustrar-ho.  

El model cooperatiu pot ser considerat com una innovació social en si mateixa 

(Huybrechts i Mertens, 2011). Les REScoops, com a empreses socials (Defourny i 
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Nyssens, 2013), poden ser vistes com una renovació del model cooperatiu 

convencional perquè incorporen elements nous en les seves estructures de 

governança, diversifiquen els esquemes de participació i involucren diferent tipus de 

stakeholders. Els mecanismes de democràcia interna i de participació en les empreses 

socials comporta una re-configuració de les relacions entre els actors i apodera als 

individus en la consecuciñ de les seves necessitats i aspiracions. Però no s‘hauria de 

limitar l‘anàlisi de la innovaciñ social als processos interns a les empreses socials. 

L‘estudi dels models organitzacionals ha d‘anar en paral·lel a l‘observaciñ de la 

innovació social en els processos d‘institucionalitzaciñ de les empreses socials. 

L‘economia social apel·la també a una nova forma creïble i durable de la participaciñ 

de la ciutadania en el si d‘una economia plural que defineix una mixtura de lògiques 

d‘acciñ. Es tracta de crear ponts entre les empreses i les comunitats locals, entre els 

organismes de desenvolupament econòmic i els organismes de desenvolupament 

social, polítiques públiques concretes; en definitiva, avançar cap un nou règim de 

governança més democràtic com a mecanisme per construir aquestes relacions de 

cooperació (Bouchard and Lévesque, 2010, 15). 

L‘activitat de les REScoops posa en entredit les estructures convencionals de consum i 

producciñ d‘energia i aposta per un model energètic on les relacions entre els actors 

són completament diferents que en el model actual. El camp de l‘energia, però, no és 

pas un espai fàcil perquè iniciatives com les REScoops puguin difondre‘s i incidir de 

forma determinant en la configuració de noves regulacions institucionals. Benjamin 

Huybrechts i Sybille Mertens (2011) indiquen que tot i que el model de les REScoops 

sembla atractiu i aparentment més eficient que les empreses convencionals a nivell 

econòmic, mediambiental i democràtic, la seva difusió sembla encara limitada en la 

majoria dels països europeus degut a l‘existència algunes barreres i obstacles al seu 

desenvolupament: dificultats en l‘obtenciñ de recursos financers, la dificultat per trobar 

localitzacions apropiades per construir les seves instal·lacions, la configuració del 

mercat energètic preexistent, el poc reconeixement del model cooperatiu, etc. A 

Espanya la situaciñ és especialment complicada per les REScoops. Es tracta d‘un 

sistema elèctric de caràcter oligopolístic dominat per cinc grans companyies: Endesa, 

Iberdrola, HC, Gas Natural Fenosa i E.ON. A això cal sumar una regulació complexa i 

ineficient, que socialitza les pèrdues i privatitza els beneficis, i la manca d‘iniciativa 

política per materialitzar una reforma profunda del sector que defensi els consumidors i 

aposti clarament per les energies renovables. En són un bon exemple la suspensió de 

les primes a les noves instal·lacions de renovables i la manca d‘una regulaciñ eficient 

per a l‘autoconsum. El context institucional espanyol no aporta gens ni mica de llum 

per a un nou model de governança pel sector elèctric. 
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En altres situacions, però, el context institucional pot oferir oportunitats. A nivell 

europeu, per exemple, el programa ―Intelligent Energy Europe‖ està finançant el 

projecte ―REScoop20-20-20‖. És una iniciativa de tres anys de durada impulsada per la 

federaciñ de grups i cooperatives de ciutadans per l‘energia renovable a Europa 

(Rescoop.eu) que integra 12 socis amb diferents trajectòries (REScoops, federacions 

de REScoops i cooperatives, centres acadèmics i agències de sostenibilitat) de 7 

països diferents amb la voluntat d‘aprendre sobre les REScoops existents i els seus 

contextos d‘acciñ, contribuir a la difusiñ del model i accelerar la creaciñ de nous 

projectes ciutadans d‘energia renovable. El projecte ―REScoop20-20-20‖ és un bon 

espai per donar arguments a les institucions europees, nacionals i regionals per 

edificar noves col·laboracions i regulacions institucionals en el sector energètic.  

6. Conclusions 

Aquest article pretén aportar una mica de claredat sobre la nociñ d‘innovaciñ social, tot 

i les dificultats que hi ha per avançar en la concreció teòrica del concepte. Revisar les 

aportacions de l‘enfocament de l‘emprenedoria social i l‘enfocament de la 

transformació social ha revelat la importància de la dimensió processual de la 

innovació social. La innovació social implica canvis en les relacions socials, i no només 

noves solucions o instruments per satisfer necessitats socials i crear un impacte social 

pel conjunt de la societat. Respon a processos d‘interacciñ entre actors –dins i fora de 

les organitzacions– en la direcció de crear un espai més participatiu per a les persones 

en el qual aquestes adopten un paper actiu davant les necessitats i reptes socials del 

moment. La innovaciñ social és un estat ambigu en discussiñ amb l‘ordre establert i la 

transformaciñ en curs; és nou procés d‘interacciñ i diàleg entre les iniciatives i el seu 

context institucional amb la finalitat de consolidar la seva activitat i assolir els canvis 

que aspiren. 

Com integrar en els nostres dissenys d‘investigació la noció teòrica de la innovació 

social? Per la sociologia esdevé un repte important estudiar ambdós tipus de 

processos d‘innovaciñ social i les seves conseqüències a nivell institucional. Per la 

seva qualitat, les iniciatives de l‘economia social sñn casos d‘estudi adients. Per dur a 

terme la seva missió social impulsen models de governança organitzacionals 

socialment innovadors i aspiren a canviar les relacions entre estat, mercat i societat 

civil. En aquest sentit, la perspectiva institucional pot ser útil per analitzar de quina 

manera s‘articulen aquests processos i com es concreten en resultats.  

En última instància la innovació social és contextual. Però els contextos no són sempre 

favorables a la institucionalització de determinades propostes de canvi. Per això, els 

canvis no seran immediats. Determinats casos permetran fer anàlisis retrospectius, 

identificant els processos i els resultats. Per exemple, en el context europeu, 
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determinades empreses socials han influït en el seu context institucional i han 

contribuït a la creaciñ d‘institucions, inclús de polítiques públiques concretes. 

(Defourny i Nyssens, 2010, 34-35). Pel que fa a experiències més novelles, la recerca 

en el marc de la innovació social podria, si més no, parar atenció a com interactuen 

aquestes amb el seu context institucional. Això permetria identificar factors i condicions 

que possibiliten avançar en la seva institucionalització positiva. 

En aquest article s‘ha trobat adient exposar el cas de les REScoops per il·lustrar 

aquesta visió teòrica de la innovaciñ social ja que sñn experiències de l‘economia 

social que busquen innovar en el model cooperatiu tradicional i alhora transformar 

l‘entorn institucional en el qual s‘ubiquen. Sñn casos rellevants ja que el camp de les 

energies renovables –i en general el sector de l‘energia– no és precisament un espai 

permeable per aquest tipus d‘iniciatives col·lectives. Almenys pel que fa al cas 

espanyol, el de l‘energia és un sector hermètic, sustentat per regles i estructures 

preestablerts i amb poca tendència a l‘acceptaciñ de canvis. No és un sector que es 

regeixi per un model de governança cooperatiu que tingui en compte la participació 

dels ciutadans. En aquest cas, com que encara no són perceptibles els canvis 

institucionals que hagin pogut impulsar, fora bo identificar les estratègies d‘aquestes 

iniciatives per fer front a les barreres i obstacles que imposa el context i alhora saber 

com aprofiten, si es donen, les oportunitats que aquest pugui oferir. L‘obtenciñ de 

dades empíriques sobre aquestes experiències permetrà reforçar l‘esquema teòric de 

la innovació social com a variable explicativa de canvis en la societat. 
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Grup de treball 15:  Sostenibilitat i medi ambient 

 
Resum 

La comunicaciñ que aquí es presenta n‘és part d‘una recerca en procés on s‘analitzen, 

des d‘una perspectiva comparativa, els discursos en torn al medi ambient a L‘Albufera i 

al Delta de l‘Ebre així com la seva vinculaciñ amb els diferents sectors socials i els 

diferents processos d‘identitat que travessen les esmentades zones d‘aiguamolls. La 

investigaciñ s‘inscriu en la perspectiva de l‘ecologia política. En la primera part es 

descriu, a grans trets, epistemològicament i teòricament dita perspectiva així com 

alguns conceptes teòrics i models sociohermenèutics que estan emparant-se per a 

l‘anàlisi.  

 En la segona part es desenvolupa la regulació metodològica. Un disseny inscrit en el 

àmbit de l‘Escola de Qualitativisme Crític de Madrid. Les pràctiques metodo lògiques 

emprades per al treball empíric han estat el grup de discussiñ i l‘entrevista 

semiestructurada. Unes pràctiques mitjançant les quals, a la investigaciñ, s‘han produït 

els discursos col·lectius diferenciats i s‘han aconseguit les vivències dels sub jectes 

front a la problemàtica medi ambiental i com es lliguen, a aquesta problemàtica,  els 

diferents processos d‘identitat. A partir d‘aquestes vivències els subjectes tenen unes 

estratègies front a la problemàtica ecològico-social.  Els materials empírics resultants 

han permès definir unes posicions ideològiques dominants sobre el medi ambient en 

funció de la seva relació amb els processos de modernització de la societat valenciana 

i la societat ebrenca. A partir de la seva anàlisi i interpretació la investigació 

contextualitza les opinions, actituds i valoracions en tant que la reconstrucció 

discursiva de les experiències dels subjectes, estan condicionades tant per la seva 

posició social com per la intensitat de la modernització viscuda  associada a la creació 

d‘unes identitats més o menys acorades en la protecciñ de la naturalesa.  A més a 

més, aquestes identitats vindran definides pels processos històrics i socials que 

caracteritzen els territoris.  

Paraules clau:  Ecologia política, investigació qualitativa, discursos 

mediambientals.  
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1. L’ ECOLOGIA POLÍTICA I EL DECREIXEMENT, ELS CONFLICTES ECOLÒGIC-

SOCIALS, LES IDENTITATS I LA CONSIÈNCIA MEDIAMBIENTAL I LA 

SOCIOHERMENEUTICA DELS DISCURSOS 

Al aparts que segueixen es tracta de donar compte d‘alguns conceptes i corrents 

teòriques que estan emprant-se en aquesta investigació. En un primer apartat tractem 

d‘explicar, a grans trets, quines sñn les diferents perspectives teòriques que dintre de 

la sociologia han tractat els conflictes mediambientals. També fonamentem 

l‘escollida— l‘ecologia política— i la vinculaciñ d‘aquesta corrent amb la del 

decreixement. Després expliquem breument el concepte de conflicte ecològic que fem 

servir. I expliquem els nusos de conflicte i cooperació que seguint a Garcia i Cabrejas 

(1996 i 1997) hi ha al Parc Natural de L‘Albufera. Més tard ens detenim a veure molt 

per sobre el pes que les identitats tenen en la formació de la consciència 

mediambiental. Per últim abordem l‘explicaciñ del model sociohermenèutic seguit a 

l‘anàlisi dels discursos.  

1.1.La Perspectiva teòrica: l’ecologia política i el decreixement 

Sosté a J.M. Rodríguez (2002)  que la sociologia ofereix una notable diversitat de 

propostes teòriques per a donar compte de la problemàtica ecològic-social. Seguint 

aquest autor dibuixarem una taula del que, sota el seu parer, podria resumir-se  en tres 

grans grups. De cadascuna de les propostes teòriques hem intenta explicar: què 

postula, quin és el seu model de coneixement, quina la seva regulació metodològica, 

quines les seves propostes d‘acciñ cultural així com polítiques i per últim en què 

consisteix la seva proposta ideològica.  
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Denominació de la 
proposta teòrica 

El que postula Model de coneixement Regulació metodològica Propostes d‘acciñ  
cultural i política 

Proposta ideològica 

 
Arrels de l’ecologia 

humana 
 
 
 
 
 
 

Evoluciona cap a una 
sociologia 

mediambiental 

 
Postula la interdependència 
dels éssers humans en les 
relacions de l‘ecosistema 
global.   
 

Seu epistemològicament 
en el paradigma de la 
ciència clàssica 
 
 
 
Humanisme subjectivista 
 

Privilegia la ―perspectiva 
distributiva‖ i l‘objectivisme 
quantificador de la tècnica 
d‘investigaciñ de l‘enquesta 
estadística.  
 
Suposa una reacció front al 
model objectivista i 
quantificador de la ―física 
social‖ i privilegia mètodes 
qualitatius però cau en la 
simplificació de reduir el món 
social a les simples 
representacions que els 
agents es fan d‘ell oblidant les 
determinacions estructurals de 
la seva posició social 

 
 
 
 
 
Cal distingir entre : 
implícites- s‘expressen 
en termes culturals: 
educació ambiental- 
explícites- s‘expressen 
en termes polítics: 
regulació social que 
contemple el medi 
ambient però no entre 
en contradicció en els 
sistema econòmic. 

 
 
 
 
 
Funciona com un 
coneixement científic 
que reprodueix la 
ideologia dominant 
del desenvolupament 
sostenible‖ i, creu 
que l‘increment del 
creixement econòmic 
és el camí per a 
solucionar la 
degradació 
mediambiental. 

 
 

Sociologia ecològica 

Es construeix com una crítica 
radical, des de la perspectiva 
ecològica, a la civilització 
industrial i al seu concepte de 
canvi social basat en la 
modernització social i el 
creixent econòmic. Els límits 
al desenvolupament són el 
seu punt de partida . La idea 
de sostenibilitat és clau. 
 

Assumeix la ruptura amb 
el paradigma de la 
ciència clàssica i 
s‘instal·la en el 
paradigma de la 
complexitat 
 
 

Enfocament estructural que 
busca combinar el 
coneixement realista de la 
distribució del intercanvi dels 
fluxos d‘energia entre la 
societat i la naturalesa amb la 
investigació de les 
representacions i percepcions 
que els agents socials es fan 
d‘elles. Un enfocament que 
tendeix a completar 
l‘objectivisme quantitatiu amb 
el subjectivisme qualitatiu. 

Desenvolupa una 
cultura alternativa que 
assumeix els 
problemes ecològics 
com una orientació 
errònia del progrés 
industrial i entén que 
el benestar deu ser 
aconseguit a través 
d‘un intercanvi més 
simètric En termes 
polítics aposta per una 
socialdemocràcia 

El seu nucli bàsic es 
centra en la 
insostenibilitat física i 
social de la 
civilització industrial  
 
 
 

 
 
 
 

Senyala la contradicció 
estructural entre el 
ecosistema del planeta terra 
que és finit i la tendència a 

S‘instal·la en el 
paradigma de la 
complexitat i aposta per 
una tercera ruptura 

S‘inscriu en la perspectiva 
dialèctica on l‘investigador és 
un instrument per a la 
transformació social. Les 

En termes culturals els 
camins per a la 
resolució de la 
problemàtica 

Presenta el problema 
ecològic com un 
problema polític i 
social, per eixe ordre. 
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Ecologia Política l‘acumulaciñ del capital que 
és potencialment infinita. Des 
d‘esta perspectiva resulta 
políticament necessari 
treballar per la superació del 
actual model de relació amb 
la naturalesa, el que 
pressuposa una 
transformació global dels 
modes de producció i 
d‘aprenentatge global 

epistemològica que 
integre el coneixement 
científic de la complexitat 
i el saber comú en 
direcció cap a la 
emancipació social. Es 
sosté en una 
epistemologia política 
que, assumeix l‘estreta 
imbricació entre el 
coneixement i els seus 
interessos 

metodologies de la 
investigació-acció-participativa 
i el socioanàlisi són els seus 
instruments privilegiats.  

mediambiental passen 
per la construcció 
d‘una nova racionalitat 
productiva i política i, 
en termes de 
coneixement, per una 
nova reelaboració 
interdisciplinar del 
saber. En termes 
polítics afirma que la 
única possibilitat de 
frenar les macro-
contaminacions  passa 
per una confrontació 
amb el capitalisme i 
per un canvi de mode 
de vida. 

En la crítica a les 
corrents anteriors  
sosté que l‘ecologia, 
té cabuda en els 
discursos teòrics del 
desenvolupament 
sostenible; i, en tant 
que ho fa com a 
tècnica correctora 
dels desequilibris 
mediambientals, 
serveix per a 
legitimar políticament 
els actuals processos 
de producció i 
consum.  
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Posar en dubte el creixement econòmic és un tret fonament de l‘ecologia política, on 

no és possible un creixement infinit en un planeta finit (Clémentin i Cheynet, 2006). Un 

planeta finit que com sosté García (2006) pot haver ja entrat en una fase de 

translimitació- els límits naturals al creixement ja han estan traspassats. De ser així, la 

frontera representada per dits límits ja no ens espera en el futur, sinó que forma part 

del passat. Sota aquesta perspectiva, cal fer èmfasi en què si és cert que hem entrat 

en una fase de translimitació, aleshores les visions actualment dominants sobre la 

direcciñ del canvi social van a veure‘s substancialment alterades. 

 Seguint a García (2004) la discussió que es produeix, almenys en Europa, en els seus 

extrems més generals podria resumir-se en dos pols: 

 

Figura extreta de García, E (2006) "El cambio social más allá de los límites al 
crecimiento: un nuevo referente para el realismo en la sociología ecológica". 
Aposta-Revista de Ciencias 
Sociales(rev.digital),nº27,2006,http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/

eGarcía.pdf 

 

Una de les posicions- a la que l‘autor anomena confiança productiva (2004:121) o 

desenvolpuament sostenible (2006)- sosté que la transició demogràfica estabilitzarà la 

població mundial abans de que la seva dimensió es faça insostenible, que les 

demandes que exerceixen una pressiñ més directa sobre l‘aigua, els sòls i els hàbitats 

creixerà més espai o s‘estabilitzarà a mesura que es saturen les necessitats dels 

aliments, paper etc., que el desacoblament entre el creixement econòmic i el consum 

de recursos s‘intensificarà com a conseqüència del desplaçament de les activitats 

econòmiques cap als serveis i la informació, que una sèrie de reformes i ajustos en les 

institucions existents permetrà la gestió de les tensions més agudes i que la situació 

actual pot entendres com la fase inicial de la transició cap a una economia sostenible, 

transició que ha de culminar abans de que la capacitat de sustentació de la Terra es 

vegi sobrepassada. Ara bé, si aquesta ja està sobrepassada la descripció de la 

situació present ha de ser distinta.  

http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/eGarcía.pdf
http://www.apostadigital.com/revistav3/hemeroteca/eGarcía.pdf
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Sota la segona premissa alternativa la poblaciñ i l‘ús dels recursos estan ja per dalt de 

la capacitat de carrega, la desmaterialització del creixement econòmic segueix 

pendent i l‘equilibri entre societat i naturalesa podria recuperar-se a una escala 

sensiblement inferior a l‘actual, després d‘una reducciñ de la poblaciñ, de l‘economia i 

de l‘ús de recursos. Des d‘aquesta posiciñ - a la que Garcia anomena prevenció 

ecològica (2004:121) o decreixement (2006)-  es tendeix, més bé, a pensar que els 

nivells presents de població, consum de recursos i emissió de residus està ja per sobre 

de la capacitat de sustentaciñ del planeta, que l‘expansió econòmica segueix 

associada a la de la seua escala física i que, si les tendències existents  no 

s‘inverteixen d‘una manera substancial, el efectes del sobrepassament s‘agarbaran 

fins al punt de causar greus conflictes de desorganització i descomposició social, més 

difícils d‘afrontar a mesura que la pròpia capacitat de sustentaciñ vaja reduint-se. 

Tal i com plantegen  Clémentin i Cheynet (2006), l‘ecologia política posa en dubte el 

creixement econòmic, per tant, s‘inscriu en la premissa del decreixement. Des 

d‘aquesta perspectiva es crítica el desenvolupament sostenible, perquè com bé afirma 

Latouche : 

 És diu oxímoro o antinòmia a una figura retòrica que consisteix en juxtaposar 

dos paraules contradictòries, “ l’obscura claredat que cau de les estrelles”. 

Existeix, doncs, una aparent divergència entre el significat de sostenible/duratiu, 

per a uns el desenvolupament sostenible/duratiu és un desenvolupament 

respectuós amb el medi ambient, el desenvolupament significa, en aquest cas 

benestar i qualitat de vida satisfactòries, i no s’interroga massa sobre la 

compatibilitat d’ambdós objectius, desenvolupament i medi ambient (2006:23)  

Ara bé, el concepte de desenvolupament sostenible que sosté que són compatibles- 

amb diverses correccions segons les seves versions- l‘actual desenvolupament 

econòmic capitalista i la conservaciñ de la naturalesa és el nucli central de l‘actual 

ideologia dominant, és a dir, la ideologia de la classe dominant sobre el medi ambient. 

L‘efectivitat política i mediàtica de l‘ús d‘aquest terme i les seves connotacions 

discursives han sigut molt rentables i no sembla, que vaja a deixar de ser en un curt 

termini, els exemples abunden (Rodríguez, 2002). La seva polisèmia semàntica el 

converteix en un concepte ― tot terreny‖, útil des de qualsevol opció política.  Però no 

per això deixa de ser ―un trampolí fàustic bastit amb matèria de fum, el somni boig d‘un 

salt cap al control definitiu de la història‖ (García 1995:153). 

 

 

1.2.Conflicte ecològic- social  
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Totes les societats depenen dels processos productius que mantenen les seues 

estructures (García, 1997).  L'antropocentrisme propi de la nostra cultura sempre ha 

estat propens a pensar que seria la humanitat qui finalment posaria ordre sobre la 

díscola natura. Ara més aviat ens aclapara un altre tipus de consciència: l'evidència 

que l‘ésser humà no ha fet altra cosa que accelerar la precipitaciñ vers màxims 

d'entropia.  

El conflicte ecològic-social es produeix aleshores quan hi ha grups, 

organitzacions o altres agents socials que consideren que determinada activitat 

econòmica implica una explotació excessiva de recursos naturals o una 

contaminació excessiva que els dipòsits naturals no poden reabsorbir (García, 

1997: 24) 

Aquest tipus de conflictes no es poden comprendre sols amb dades provinents de 

l‘economia, no sñn el resultat d‘un tall entre naturalesa i societat. Pel contrari, sñn 

l‘expressiñ d‘una convulsiñ en la cultura. 

1.3.Els nusos de conflicte i cooperació al Parc Natural de l’Albufera 

En aquest apartat i de nou seguint a Ernest García i Mara Cabrejas (1997 i 1996) 

intentarem explicar quins són els nusos de conflicte i cooperació en la relació entre el 

desenvolupament, les activitats tradicionals i la conservació de la naturalesa al Parc 

Natural de l‘Albufera.  

La taula que presentem a continuaciñ condensa el model bàsic d‘anàlisi, seguint les 

categories de desenvolupament, usos sostenibles i conservació.  

 

Taula extreta de García,E. i Cabrejas,M. (1997) València, L’Albufera, l’Horta: medi 

ambient i conflicte social 
Els punts del 1 al 4 corresponen al desenvolupament convencional. La distinció per 

sectors es correspon amb la problemàtica de la zona: modernitzaciñ d‘una agricultura 

cada vegada més depenent d‘insums industrials, expansiñ industrial, urbanitzacions i 
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serveis turístics, creació de noves infraestructures. Els punts del 5 al 8 són els 

referents a les activitats tradicionals que han implicat històricament una explotació més 

o menys sostenibles: arrossar, caça, pesca i visites amb finalitats recreatives. Els 

punts del 9 al 13 fan referència a la conservació de la biodiversitat i en general dels 

valors naturals. 

A través del treball de Molinet (2006) on s‘estudien les amenaces més important que 

sofreix el Delta, s‘ha pogut constatar que, amb matisos, aquesta tau la seria també 

aplicable per al Parc Natural del Delta de l‘Ebre.  

1.4. Les identitats i la consciència mediambiental  

De manera operacional i seguint a Prat (2013) definirem la identitat com aquell principi, 

categoria, atribut o mecanisme de classificació social, que determina el lloc que 

ocupen els individus i els grups en el seu univers global. El eixos i constants de les 

identitats convencionals que componen la identitat global es divideixen en dos tipus. 

En primer lloc trobem les identitats primordials entre les que destaquen: la identitat 

familiar— conferida per el ius sanguinis, ens atorga un nom propi i ens situa en una 

xarxa de relacions de parentesc —, la identitat local— composada per un conjunt de 

trets significatius com són la llengua materna, una història comuna, una tradició i uns 

codis culturals i simbòlics relativament homogenis; tot això genera un fort sentit de 

pertinença per això serà conferida per el ius solis— i la identitat nacional i la ètnica— la 

fusió del ius sanguins i del ius solis és el ethos que significa poble i designa al conjunt 

de gent que es sent unida per vincles de sang i pertinença a una terra comú.  

En segon lloc estan les identitats transversals, pel que aquí ens ateny, hauríem de 

ressaltar la del gènere— el sistema de gèneres estableix les funcions socials 

reservades a uns i altres— la generacional— a cada edat corresponen unes cohorts 

amb unes xarxes de relacions específiques i també amb consciència generacional— la 

de classe— nàixer en una classe social o altra pot suposar unes oportunitats vitals 

radicalment distintes— i la professional— la identitat de classe correspon a una sèrie 

de subconjunts de identitats laborals que són un conjunt de coneixement teòric 

pràctics, actituds i valors que els individus construeixen a partir de la seva inserció en 

els processos de treball, i això modula la seva interacció social més enllà de la seva 

pràctica laboral  i orienta la seva cosmovisió.  

Aquests tipus d‘identitat generen efectes sobre la consciència mediambiental. Així, a 

nivell quantitatiu, i tal i com es mostra als gràfics adjunts a l‘annex, podem dir  que 

l‘edat (gràfic 1), el sexe (gràfic 2)— no s‘ha mesurat el gènere— i la condició 

socioeconòmica (gràfic 3) intervenen, no de manera molt significativa, en el grau de 

preocupació mediambiental. 
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Pel que aquí ens interessa les enquestes a les que s‘ha tingut accés no desagreguen 

les dades per comunitats autònomes ni per regions, aleshores no podem saber si el 

grau de preocupaciñ mediambiental està relacionat amb viure a prop de l‘Albufera o 

viure prop del Delta. No obstant, és un dels objectius d‘aquesta recerca esbrinar-ho. 

Malgrat això, tal i com i com apuntem més avall, Vicens (2000) sí que sembla haver 

donat una resposta a la relació entre el grau de preocupació mediambiental i el lloc del 

món al que es viu.  

També a nivell quantitatiu podem mesurar que a pesar de que la poblaciñ a l‘Estat 

espanyol declare, amb percentatges elevats,  que està preocupada o molt preocupada 

pel medi ambient (gràfic 4) , el comportaments coherents són escassos (gràfic 5 i 6). I 

més incoherents són encara per una banda,  les conciliacions que hom creu que hi ha 

entre creixement econòmic i cura del medi ambient (gràfic 7) i per altra, la nova 

percepció social que es centra en resoldre la crisi econòmica restant-li importància a la 

crisi medi ambiental6 ( Gràfic 8).  

Per tot això, estem d‘acord amb Vicens (2000) quan afirma que la pèrdua de la 

experiència de la diversitat, que vivim en la societat moderna, ha significat l‘inici de la 

crisi ecològica més greu de la història. La ideologia del desenvolupament, els models 

neoliberals, que s‘han seguit en economia, i el mite del progrés han sigut els 

instruments més eficaços d‘aquesta crisi. Sense viure i participar amb tot allò que és 

divers, no amb tot allò que és raonable, sinó divers, no hi ha identitat. Quan manca el 

món simbòlic, tan propi de les cultures no modernes, en altres paraules, quan no hi ha 

una relació directa entre el que les persones fan i la significació que atribueixen a les 

coses que fan, emergeix un desencaixament de la identitat. Aquesta es desmorona i la 

cohesió social es dilueix.  Per a les cultures que han fonamentat l‘articulaciñ de l‘ordre 

social sobre la comunitat i la seva forma de vida, segons l‘ecosistema on tenien 

l‘hàbitat, el desmantellament dels sistemes socials ha anat acompanyat de la pèrdua 

del medi ambient.  

Qualsevol cultura, a excepció de la modernitat, ha manejat la diversitat com un 

contingent de la vida social i del medi ambient. Identificar-se amb el pensament dual 

                                                   
6
 Algunes de les conclusions a les quals es va arribar  a la recerca qualitativa CSO 2011-29941 

dirigida per Luis Enrique Alonso, es que existeix de manera general una percepció separada de 
les crisi econòmica i ecològica, de manera que la crisi econòmica es veu propera i real, però la 
crisi ecològica s'identifica amb alguna cosa llunyà, encara que es percep com una cosa certa, 
en general (excepte para un sector negacionista). Els límits biofísics s'expressen de forma 
minoritària, apareixent en pocs discursos, així com qüestions tals com l'obsolescència 
planificada i altres associades al model actual de producció-distribució-consum (deslocalització 
de la producció, el transport dels aliments, la dependència del petroli, els transgènics, etc.). 
Aquestes crítiques a la insostenibilitat del sistema i l'amenaça de la fi de les formes de vida 
portades fins ara s'expressen en forma de lament i fatalisme, com alguna cosa gairebé 
inevitable, posant en alguns discursos l'esperança en les generacions més joves que tenen ja 
una educació ambiental.  
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que separa la rañ de l‘experiència, o amb les polítiques racionalitzadores, que 

redueixen la realitat mediambiental a una normativa que persegueixi el delicte de 

contaminaciñ, però que deixi de banda l‘estil de vida, és una identificaciñ fragmentada. 

La capacitat humana de crear identitats és àmplia i profunda. S‘arrela en els mites  i en 

els referents culturals. S‘arrela en els mites i en els referents culturals. Per exemple, 

dos terços de la humanitat no han seguit la via del desenvolupament amb un ritme 

social semblant a la dels països moderns, sinó que la divisió internacional, laboral i 

productiva de l‘economia i del comerç global, ha fet que la racionalitzaciñ del medi 

ambient quedés fora de la realitat quotidiana més immediata. No obstant això, la 

identificació amb el medi ambient ha tingut per ells arrels culturals més a prop del mite 

constituent de la seva identitat ( com exemplifica per al cas de l‘Índia,  Vicens, 1998 ) 

Succeeix, però, que el seu mite està ancorat en la protecció de la naturalesa i aquest 

no és el cas de l‘economia moderna, per la qual la naturalesa és només un recurs a 

explotar. 

El que més manca a la mentalitat occidental, al mite del progrés, és el sentit de 

l‘equilibri i la ponderaciñ entre la complexitat bioquímica de la terra i l‘estil de vida de 

les societats humanes. Amb els països moderns al capdavant, es requereix un canvi 

en la direcció de reequilibrar el medi ambient i la societat, que vol dir, reequilibrar un 

estil de vida (Vicens, 2000).  

1.5.La sociohermenéutica dels discursos 

El model d‘interpretaciñ socio-històric que hem seguit per a l'anàlisi es basa en una 

aplicació que en altre lloc, Rodríguez Victoriano (2002), fem dels  esquemes teòrics 

d'Alfonso Ortí (1994, 1996) centrats entorn de el ‗Quadrat de la Modernitzaciñ‘. Aquest 

model proporciona una visió de conjunt respecte als desequilibris estructurals de la 

societat espanyola.  

A partir de l‘esquema M i de la lectura que d‘ell fa el Colectivo Ioé (1995,1996) en 

diferents recerques, es va fer una adaptació per a analitzar els discursos 

mediambientals de la societat valenciana i va permetre recollir els principals eixos que 

travessaren els discursos analitzats. Respecte al model metodològic d'anàlisi dels 

discursos ens ha estat de gran utilitat la proposta de Fernando Conde (2009) per a 

l'anàlisi sociològica del sistema de discursos. 

La diversitat de representacions socials que es varen trobar sobre L'Albufera dóna lloc 

a quatre posicions discursives7, caracteritzades, seguint el model de Ortí com: 

                                                   
7
 En termes analítics, el concepte de ‗posiciñ discursiva‘ evita la contraposiciñ entre el nivell 

estructural (suposadament objectiu) i el nivell accional (suposadament subjectiu), entén que els 
agents socials tenen sempre un marge de maniobra, per petit que sigui, per pensar i actuar 
socialment. Les posicions discursives tenen un doble pol: d‘una banda, representen maneres 
recurrents i articulats de pensar i de situar-se en la vida amb els consegüents efectes pràctics 
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consumidors de la modernització; promotors de la modernització, víctimes de la 

modernitzaciñ i alternatius a la modernitzaciñ. Cadascuna d‘aquestes posicions, té les 

seves ‗epistemes‘ pròpies. Així, el ‗coneixement particular‘ amb el model del 

coneixement tècnic aplicat caracteritzaria a la primera posiciñ; el ‗raonament abstracte‘ 

amb el model del coneixement matemàtic a la segona; el saber sensible amb el model 

de l‘artesania i les arts plàstiques a la tercera; i el ‗costruccionisme simbòlic‘ amb el 

model del saber històric a la quarta. La jerarquia que el procés de modernització 

capitalista ha imposat en les formes de coneixement amb la primacia del raonament 

abstracte i el coneixement tècnic aplicat estaria a la base de l‘exclusiñ i incomunicaciñ 

dels altres ‗sabers‘. Deixar de costat aquesta qüestiñ complica encara més la possible 

resolució dels conflictes ecològic-socials.  

 

Font: Rodríguez (2002) Los discursos sobre el medio ambiente en la sociedad 
valenciana (1996-2000). Quaderns de Ciències Socials nº8 2002. Universitat de 

València. València. Pàg. 44 

 

El quadrat es divideix en dos eixos (un de vertical, un altre horitzontal) que donen lloc 

a quatre quadrants o posicions discursives polaritzades entre si. Cada posició presenta 

                                                                                                                                                     
de conformaciñ social: impregnaciñ de valors, assignaciñ d‘identitat social, etc.; per una altra, 
les diverses posicions guarden una relació amb la posició social i les coordenades espai-
temporals dels individus que les componen: estatus soci-econòmic, gènere, hàbitat, etc. La 
pràctica d‘interpretaciñ i anàlisi sociològica del discurs consisteix a relacionar l‘orientaciñ 
ideològica dels discursos amb la gènesi i reproducció dels processos socials. 
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convergències i divergències amb els quadrants contigus i un màxim de 

diferenciaciñ/oposiciñ amb el situat en l‘extrem oposat, al que no toca per cap dels 

costats. D‘aquesta manera, entre les posicions es dibuixen quadres de força que 

permeten situar i explicar en un context significatiu les posicions concretes que 

adopten els subjectes socials per representar el medi ambient i les seves actituds, 

comportaments, normes i valors pel que fa a ell. 

L‘eix vertical diferencia les posicions situades a l‘esquerra del quadre (consumidors de 

la modernització i víctimes de la modernització) de les posicions de la dreta (promotors 

de la modernització i alternatius a la modernització). Les primeres estan marcades per 

la dependència a nivell personal i les segones per la independència. No obstant això, 

aquests atributs adquireixen en cada cas connotacions pròpies. Mentre la posició de 

les víctimes de la modernització entén la dependència pel que fa al medi ambient com 

a enquadrament en les tradicions locals i en una manera de vida que la modernització 

econòmica destrueix. La posició dels consumidors de la modernitzaciñ l‘entén com a 

adequació a les normes i pautes de regulació socialment establertes, en particular, 

quan perceben determinats comportaments en relació amb el medi ambient com un 

risc que els pugui afectar individual o familiarment. La posició dels promotors de la 

modernització entén la independència pel que fa al medi ambient com a capacitat 

d‘explotar al màxim els recursos naturals amb el mínim cost. I finalment la posiciñ 

crítica a la modernització, es separa de les anteriors i vincula estretament la possibilitat 

de transformacions en el medi ambient a l‘emergència de nous models d‘organitzaciñ 

política i social. Amb diferents registres i matisos, des d‘aquesta posiciñ es planteja 

que la sustentabilitat real, no s‘aconsegueix amb millors instrumentals, sinó que 

impliquen un canvi de model d‘organitzaciñ econòmica i social (Riechmann, 2012) 

Per la seva banda, l‘eix horitzontal separa els quadrants de baix dels de dalt. En el 

primer cas els discursos estan marcats per l‘autonomia grupal i en el segon per les 

dependències de les institucions externes. També aquí les diferències són importants. 

Mentre per als promotors de la modernització la lògica del mercat lliure és el 

mecanisme més eficient per relacionar-se amb el medi ambient, la seva regulació 

normativa en les empreses només pot realitzar-se amb el concurs de l‘administraciñ, 

és a dir, amb el seu finançament. És a dir, proposen que l‘administraciñ assumeixi en 

les seves empreses les despeses derivades de l‘aplicaciñ de les noves normatives de 

regulació mediambiental. 

Per la seva banda, per als consumidors de la modernització, la dependència té a veure 

amb el control normatiu de l‘administraciñ, un control que els eviti riscos en la seva 

relació amb el medi ambient. Deleguen en les institucions col·lectives com a 

representants dels interessos col·lectius, o, millor dit del seu col·lectiu de classes 
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mitjanes. L‘autonomia grupal de les institucions externes, per a les víctimes de la 

modernitzaciñ, s‘expressa en l‘adscripciñ als valors de la tradició grupal, una tradició 

que, cada vegada més, es percep com perduda per la degradació del seu entorn 

natural. Finalment l‘autonomia de la posiciñ alternativa a la modernitzaciñ s‘expressa 

com una potencial (i remota) capacitat de transformació política, en la qual 

col·laboraria el seu grup de referència: la classe obrera. 

2. LA REGULACIÓ I LES PRÀCTIQUES METODOLÒGIQUES: EL 

CUALITATIVISME CRÍTIC 

El missatge que transmet la recerca social des dels setanta es podria resumir de la 

següent manera: existeix una problemàtica mediambiental i la població està 

preocupada o molt preocupada per ella. La pre-ocupació és la (única) ocupació. A 

partir de l‘anàlisi de les dades procedents de les enquestes convé destacar la 

contradicció entre pre-ocupació mediambiental i ocupació pràctica en la transformació 

del problema. El revés del predomini de l‘orientaciñ quantitativa, ha estat l‘escassetat 

de les recerques qualitatives; aquelles que posen en el seu centre la pregunta pel 

sentit de la problemàtica mediambiental i determinen la vinculació dels sectors socials. 

Les opinions, actituds i comportaments són categories diferents i la unificació que 

realitza l‘enquesta d‘opiniñ, pot conduir a errors. La seva superaciñ obliga a una 

obertura qualitativa. La regulaciñ metodològica s‘inscriu en l‘òrbita del Qualitativisme 

Crític. 

2.1.Les pràctiques metodològiques: entrevistes en profunditat i grups de discussió 

Les pràctiques metodològiques utilitzades per al treball empíric han estat el grup de 

discussiñ i l‘entrevista en profunditat. Unes pràctiques qualitatives mitjançant les quals, 

en la recerca, s‘han produït els discursos col·lectius diferenciats i s‘han aconseguit les 

vivències dels subjectes enfront de la problemàtica mediambiental i, a partir d‘elles les 

seves estratègies enfront de la problemàtica ecològic-social.  

Entre desembre de 2009 i juny de 2010 es van realitzar 13 entrevistes en profunditat 8 i 

dos grups de discussió9 a actors socials pertanyents a l‘àmbit del Parc Natural de 

L‘Albufera i, entre juny i octubre de 2011, 15 entrevistes en profunditat a actors socials 

                                                   
8
 L‘ entrevista en profunditat és una pràctica que permet, a través de la conversaciñ entre el 

investigador i l‘informant, accedir al sentit social de la conducta del entrevistat o del seu grup de 
referència. ―El campo de actuaciñ de l‘entrevista en profunditat és la parla, un constructor 
comunicatiu del discurs, el qual apareix  como resposta a una interrogació difosa en una 
situació dual y conversacional. Es un procés de determinació en un context, un procés d‘ 
organitzaciñ  de fets y de representacions‖ (Alonso 1998:77). 
9
 (Ibáñez 1979) és una conversa socialitzada, que es dissenya (Alonso 1998:96) sobre la base 

de la identitat social i de les seves representacions; sent aquestes representacions socials les 
formes de coneixement col·lectivament elaborades amb una orientació pràctica i actualitzable, i 
que determinen la forma comuna en la qual els grups humans interpreten la seva realitat i la 
d'altres col·lectius 
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pertanyents a l‘àmbit del Parc Natural del Delta de l‘Ebre. Els actors socials 

entrevistats representen les posicions socials abans esmentades— consumidors de la 

modernització, víctimes de la modernització, promotors de la modernització i 

alternatius a la modernització.  

3. CONCUSIONS PRÈVIES DE L’ANÀLISI DE DISCURSOS 

 A tots els discurs es mostra una preocupació mediambiental però el grau 

d‘ocupaciñ ve determinat per la posiciñ social que s‘ocupa. Així mateix, a mesura que 

avança la crisi econòmica els discursos van llevant-li pes a la crisi ecològica i a la 

preocupació mediambiental que perceben més llunyana i van primant solucionar la 

crisi econòmica que la veuen més real. En alguns casos s‘apunta la idea de la relaciñ 

que aquestes dues crisi poden tenir sobre tot referent a l‘excés del consum .  

(…)jo veig que la gent no es consciència i ho veig a les cases...en llançar 

menjar...tota la vida s‘ha menjat un peix si t‘ha sobret d‘un dia abans i  no t‘has mort 

, al contrari, tenim lo microones, ho tenim tot...jo quan faig paella faig pa dos 

dies...pues a mi persones dir-me: ―xica un plat de paella del dia abans...bo a la 

basura‖ per això hem arribat perquè no sabem només que anar a cuinar una 

micoteta i sinó a dinar fora...i aquí mos ha arribat la catapulta...perquè jo ara veig 

gent que van a demanar a Càritas algo i despues els veus assentats en un bar fent 

una cervesa...home si compres una cervesa i la veus a casa val 20 o 30 

cèntims...despues has d‘anar a Càritas i van i porten Ray-Ban porten el seu mòbil i 

porten un senyor cotxe( E24, Entrevista mestressa de casa).  

 Tal i com sosté Rodríguez (2002) i Gracia i Cabrejas (1997) en aquesta 

investigaciñ també s‘ha de emfatitzar el caràcter que comporta un Parc Natural 

Protegit. Aquest fet, com hem pogut veure, intensifica les contradiccions entre 

productivisme i ecologisme i comporta contradiccions entre la conservaciñ i l‘ús amb el 

desenvolupament. Així, per una banda, per tal que la protecció es tradueixi en 

conservació, les pràctiques més nocives contaminats i destructores han de detenir-se, 

el que reclama un nou model organitzatiu. Açò farà que molts dels posicionats als 

promotors de la modernitzaciñ s‘oposen, així com molts dels consumidors de la 

modernització que ho veuran com una amenaça a la creació de llocs de treball. 

Aquestos últims es veuran en clavats en una estructura del doble vincle (Bateson, 

1988)- resultat de la vigència de dos manaments contradictoris, que no poden ser 

obeïts simultàniament10. Així, s‘imposen dos manaments contradictoris: ―viu com si el 

medi ambient no importés perquè, en cas contrari, t‘amenacen la pobresa i l‘atur‖ i 

                                                   
10

 La utopia de seguir negant la gravetat de la crisi ecològica sotmet als ciutadans a una 
estructura d‘aquest calat. 
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―protegeix la natura perquè, en cas contrari, t‘amenacen la catàstrofe i l‘extinciñ‖ ( 

García i Cabrejas, 1997). 

Per altra banda, trobem  la conflictivitat que comporta la declaració de Parc Natural, 

per a determinats sectors tradicionals- caçador, arrossers i pescadors- ja que limita la 

seves pràctiques d‘explotaciñ intensiva del medi.  

o Aquestes contradiccions entre productivisme i ecologisme estan 

difícilment resoltes als documents normatius dels Parc Naturals estudiats. Mentre el 

Parc Natural del Delta de l‘Ebre no disposa d‘un document que regule l‘ús i la gestiñ, el 

Parc Natural de l‘Albufera té un PRUG que ha estat impugnat per moviments 

ecologistes i professor universitaris.  

o Per tant, totes les posicions aquí estudiades- alternatius a la 

modernització, víctimes de la modernització, consumidors de la modernització i 

promotors de la modernització- hi fan crítiques als Parcs Naturals. Ara bé mentre les 

crítiques dels alternatius a la modernització es centren en la protecció i la detenció de 

les pràctiques nocives, les resta de les posicions hi tenen un discurs basat en el 

productivisme. Val a dir que el discurs de les víctimes de la modernització és crític 

quan la protecció oficial tolera i permet les pràctiques de destrucció que fan les 

industries. Això sí, sense reconèixer la nocivitat de les seves pròpies pràctiques.  

 Fruit de la conflictivitat que genera el Parc Natural existeixen conflictes i tensions 

entre aquells que estan posicionats a l‘espai de víctimes de la modernitzaciñ i aquells  

es troben ocupant posicions a l‘espai de alternatius a la modernitzaciñ. La manca 

d‘enteniment i els interessos contraposats- productivistes i ambientalistes-  entre 

aquests actors socials farà menysprear els seus sabers.  

o Des de les declaracions de Parc Natural les víctimes de la modernització varen 

percebre un model d‘implementaciñ que  va respondre a una política imposada ―des de 

dalt‖ legitimada sobre el coneixement tecno-científic del que havia de ser conservat. El 

resultat ser el conflicte i la resistència dels locals front a un model de gestió vertical 

que era percebut com una expropiació del seu espai i uns menyspreu del seu saber de 

l‘experiència. Com a resposta les víctimes de la modernitzaciñ desdenyen el saber 

tècnic que se‘ls imposa.  

o Cal mencionar que a  partir dels anys 60 l‘agricultura de l‘arròs deixa de ser 

tradicional i passa a ser química i mecanitzada, fet que condiciona a que aquesta tinga 

un efecte molt més perniciñs sobre l‘ecosistema i per tant requereixi una major 

regulació.  

o No obstant, tal i com observen Alonso, Arribas  i Ortí (1991) el procés 

d‘universalitzaciñ social de la mercaderia suposa el pas d‘una subsunciñ formal dels 

llauradors sota el capital— en la qual el capital subordina al llaurador sota la base de 
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les mateixes condicions tècniques, socials, personals i culturals que tenia 

tradicionalment—, a una subsunció real dels llauradors pel capital, en la que el capital 

recrea constantment tant les condicions de treball com la forma de consum de cara a 

la permanent acumulaciñ de plusvalia relativa al conjunt de l‘economia global. 

D‘aquesta manera, com sosté Ortí (1992) subsumida plenament l‘agricultura pel 

desenvolupament capitalista tradicional, el món rural deixa de contraposar-se al món 

urbà. Am el que ―les lluites agràries en torn a la propietat i l‘ús de la terra haurien 

quedat subsumides i superades –mitjançant la l‘expropiaciñ i/o desarrelament final dels 

llauradors tradicionals— en un dilatat conflicte procés de modernització, fet sens dubte 

necessari per les exigències de la industrialització, però que hauria pres la forma 

(...final o transitòria) del ple triomf de la rendibilitzaciñ capitalista transnacional‖ (Ortí 

1992; 245).  

o Tot aquest procés porta a l‘abandonament del mode de vida tradicional dels 

llauradors que en certa manera es veuen obligats a canviar el tipus d‘agricultura i a 

substituir la mà d‘obra per capital.  No obstant la mentalitat llauradora no deixa de 

veure el progrés amb recel i com quelcom que acaba amb el medi que ells treballen 

però sense oblidar que ells també, obligatòriament, hi formen part i han canviat 

radicalment el seu mode de treball tradicional i en general el seu mode de vida. I 

saben que de no haver sigut així no hagueren sobreviscut 

(...)o evolucionem o entrem al sistema, no vull dir que el sistema sigui bo, però 

o entres al sistema o desapareixes i a lo millor entrar al sistema no és que sigui 

cap gran maravilla (...) llavors, t‘ho deia jo perquè aquí al Delta s‘ha entrat al 

sistema de anem a fer grans superfícies, anem a rebaixar costos i anem a 

oferir...(...) t‘ho dic jo per entrar al sistema hi ha un mñn capitaliste i hem entrat 

dins del sistema capitalista, lo sistema capitalista lo que vol és molta producció i 

baixar costos i política de lliure mercat (...).‖ però és el sistema, per això et deia 

que jo me adaptat al sistema, perquè o t‘adaptes al sistema o el quedes 

marginat perquè llavors no saps per on enfilar-les perquè pots ser el tio més 

pur, més sà i més perfecte però me fotre de gana i abans de passar-m‘ho 

malament pues m‘adapto al sistema però...bueno, baix el meu punt de vista 

t‘has d‘adaptar (E20, Pagès i caçador d‘Amposta) 

Jo crec que el progrés…volen progressar tant que estem mosatros mateixa estem 

acabant en tot(...) antes anaven a vela, a pescar i a treballar a l‘albufera i a la mar 

igual, motors no hi havien. Ara ja anem en motor, jo sóc el primer, eh! (...) no vaig 

anar jo a vela estar tres hores pa eixir i els altres que vagen en 10 minuts, tampoc 

és (...) Antes se segava a mà, les motes se tallaven, no se pulvoritzaven (E9, 

Entrevista caçador de Catarroja) 
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o Tant és així que s‘ha de destacar que el cultiu de l‘arròs (  majoritari a les zones 

estudiades) és un dels que compta amb major i millor número d‘empreses de serveis 

de maquinària i això és el que ha fet possible la expansió de la mecanització i ha 

permès la supervivència d‘explotacions de tamany reduït ( Languero, 2007). 

o Tot i això, i com hem recollit anteriorment, desafortunadament l‘evoluciñ de 

l‘agricultura industrial a les darreres dècades ha portat a l‘agricultor a les exigències 

dels costos de mercat, el que ha implicat importants canvis amb l‘ús massiu de 

maquinària, pesticides i fertilitzants, que causen un important impacte ambiental i la 

modificació o pèrdua de pràctiques de gran valor agroecològic com la conservació de 

la diversitat biològica en màrgens de sèquies i ribes ara substituïdes per murs de 

formigó ( Rosselló, 2004) i una aportació excessiva de nutrients que perjudica a 

l‘eutrofitzaciñ dels llacs.  

o El cultiu de l‘arròs en aquest parcs naturals pot jugar un paper fonamental, al 

mantenir una extensa làmina d‘aigua durant molts mesos i sustentar una abundant 

vegetació aquàtica i fauna invertebrada associada, que son la base tròfica de tot 

sistema. De ahí que el cultiu de l‘arròs encara que no és un ambient estrictament 

natural sinó un cultiu, siga molt important per la conservació de la riques ecològica 

d‘aquestos paratges naturals. 

o Des de la posiciñ dels alternatius a la modernitzaciñ s‘obstina a la producciñ 

d‘arròs ecològic. Però aquesta producciñ  suposa una recuperaciñ de les pràctiques de 

cultiu tradicional i l‘eliminaciñ de pesticides i fertilitzants solubles. Per altra banda, el 

llaurador tradicional posseeix una gran quantitat de coneixements pràctics relatius al 

ambient, al maneig del cultiu, la troballa de varietats adaptades, a la gestió del sòl i de 

l‘aigua, que inclou un ordre i disciplina rigorosa. És per això que el saber tècnic ha de 

conciliar amb el saber de l‘experiència si es vol avançar en aquest sentit. No obstant, 

el cultiu de l‘arròs ecològic no es sostenible sense ajudes de l‘administraciñ pública. 

Que a dia d‘avui, aquestes ajudes,  en aquestos parcs estan centrades en projectes de 

recuperaciñ d‘hàbitat però no en la pràctica del cultiu ecològic.  

 S‘ha estudiat dues  zones de restauraciñ d‘hàbitats als dos Parcs Naturals s‘ha 

de dir que els diverses discursos produïts han anat vinculats a la posició des de la que 

s‘emanaven. Així, per a les víctimes de la modernitzaciñ aquestes zones sñn espais 

que els han expropiat i que els faran ―recular‖ en l‘ús de productes fitosanitaris. Per als 

consumidors  i promotors de la modernització aquestos espais no estan malament 

però haurien de comportar un altre tipus de turisme que genere més activitat 

econòmica. Per  últim, per als alternatius a la modernització les zones de restauració 

d‘hàbitat serien el que actualment està fent millorar l‘estat de conservaciñ dels Parcs. 

Tanmateix sota el parer d‘aquesta posiciñ aquestes zones no sñn la soluciñ per 
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protegir els Parcs sinó que per a que la solució siga efectiva les pràctiques 

contaminants i/o destructores dels sectors econòmics de la zona han de detenir-se. I  

des d‘aquesta posiciñ reclamen que els Parcs Naturals tinguin una postura més 

taxativa front a aquestes pràctiques.  

o Cal esmentar que al Delta de l‘Ebre hi ha moltes més experiències- inclús 

impulsades des d‘iniciatives privades- que han anat a la recerca d‘una millora del seu 

estat ecològic. A aquest fet se li suma que el Delta ha patit una menor pressió 

antròpica i com a resultat té un estat de conservació relativament millor que el de 

l‘Albufera de València.  

 Pel que fa als processos de modernitzaciñ de les zones estudiades s‘ha 

d‘al·ludir al fet  que a diferència de les comarques que componen el Delta de l‘Ebre- el 

Baix Ebre i El Montsià- , i les comarques de La Ribera i L‘Horta Sud - que envolten al 

Parc Natural de L‘Albufera. Sobretot L‘Horta que ha experimentat un procés de 

creixement econòmic i demogràfic sense precedents històrics (Almenar, Bono i García, 

2001). La inqüestionable millora de les condicions de vida ha tingut així doncs un cost 

ambiental: molts elements singulars del paisatge i els ecosistemes d‘aquesta plana 

litoral han estat destruïts o degradats (Sanchis, 2004) entre ells l‘Albufera de València. 

L‘Horta ha estat ocupada per nuclis residencials i polígons industrials, esquarterada 

per autopistes i carreteres, i esquitxada per abocaments d‘escombreries i residus 

sòlids. Centenars de quilòmetres de canals han estat coberts pel ciment i així, 

d‘amagat, s‘ha permès la connexiñ de clavegueres quan n‘hi havia- i xarxes de reg ( 

Sanchis, 2004). El paisatge de camps regats s‘ha reduït, no sols en superfície, ans 

també en la ment dels seus pobladors (Sales, 1999).   

No hi ha cap dubte en afirmar que aquesta explosió demogràfica i econòmica que hi 

ha hagut a la comarca de l‘Horta ha fet degradar l‘Albufera i, encara que des de que 

fou declarada Parc Natural s‘ha pogut percebre un millora, no és qüestiona que el 

procés de modernització ha estat molt més intens que a les comarques del Baix Ebre i 

el Montsià. Tanmateix alguns dels pobladors d‘aquestes dues últimes comarques 

envegen el procés de modernitzaciñ sofert a l‘Horta. D‘altres, en canvi- sobretot 

aquells que s‘han posicionat als alternatius a la modernitzacions -, pensen que ha sigut 

el fet més important perquè el Delta tingui un millor estat de conservació. 

 Una reflexiñ anàloga al punt anterior serà recalcar que el delta de l‘Ebre es 

troba a l‘extrem meridional de la província de Tarragona, i per tant de Catalunya prop 

del límit amb el País Valencià i a mig camí entre les ciutats de Barcelona i València, 

dos pols de població importants on els processos de modernització han estat molt 

intensos. Tret d‘important rellevància que defineix la identitat, l‘economia i el caràcter 
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en general del Delta de l‘Ebre. Molts dels discursos dels entrevistats al Delta  

remarquen aquesta idea: 

Però....no mos arriba res aquí, aquí ni som de València ni som de Catalunya… 

(E24, Entrevista mestressa de casa Amposta).  

És que nosatros si tu et fixes en el mapa, veuràs que...si fas un triangle estem 

entre Saragossa, València i Barcelona estem quasi equidistants, de Barcelona 

estem a dos hores, de València vora a tres quarts i de Saragossa a tres hores i 

un quart, saps vull dir...però estem lluny estem fora dels pols llavors i la gent de 

Barcelona quan ve aquí et diu: ―què lluny que està!‖ i dius bueno està igual de 

lluny d‘aquí cap allà que d‘allà cap aquí...(E15, Entrevista portaveu PDE) 

No obstant, però, els habitants de l‘Albufera sofreixen la força centrípeta que el nucli 

urbà exerceix respecte als pobles del voltant. És a dir, que els pobles segueixen les 

tendències que postula la ciutat principal. Però alhora, el nucli urbà exerceix una força 

centrífuga, que fa que molts pobles es converteixen en ciutats dormitoris, donat que 

l‘habitatge és més barat. Aquest fet ha produït que  la identitat que els habitants hi 

podrien tenir vinculada a l‘Albufera es dilueixi i siga absorbida pels models que sosté la 

ciutat. És cert que els processos de modernitzaciñ també han afectat al Delta de l‘Ebre 

però no de la mateixa manera que a l‘Albufera.  

Bueno clar també supose que el fet que l‘Albufera estigui tan a prop d‘una ciutat 

tan gran com València canvia les coses, és més difícil mantindre una certa 

identitat i fins i tot un cert aïllament, no? Que hi ha hagut històricament…si el 

delta de l‘Ebre estigues al costat de Barcelona supose que no seria tan diferent a 

l‘Albufera….(E16, entrevista tècnic mediambiental Delta de l‘Ebre) 

(...)però no, no, no de l‘Albufera no hi ha un sentiment..Aquí si que hi ha...a 

vegades les raons...això en sociologia se pot estudiar, no? es per la pròpia 

formaciñ dels pobles, potser també per la presència de la gran ciutat..clar, l‘home 

de l‘Albufera o la dona de l‘Albufera pues estan apegats a València...no tenen 

ninguna identitat diferenciada...està massa prop..estan rebent els influxos de la 

gran ciutat que la tenen a 4 metres...en canvi l‘home del Delta que està a 200 km 

de Barcelona i 200 de València, està just a meitat, eixe s‘ha tingut que montar el 

seu tinglao perquè no el tenia al costat...eh...un home de l‘Albufera és 

autènticament un València, perquè viu a 30 km, o a 20 o 10 de València(...) (E17, 

polític  en torn del Delta de l‘Ebre) 

 Aquest fet ha produït que per als habitants del Delta la identificació amb el medi 

ambient tingui unes arrels culturals més a prop del mite constituent de la seva identitat. 

Succeeix que el seu mite està més ancorat en la protecció de la naturalesa, no obstant 

però també trobem al Delta el cas l‘economia moderna, per a la qual la natura és 
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només un recurs a explotar. Com ja hem esmentat abans, els habitants d‘aquesta 

zona envegen el procés de modernització intens que ha tingut la ciutat de València i 

els agradaria que els seu procés seguirà un camí semblant.  

 Si escoltem els discursos dels sector tradicional amb deteniment trobem 

algunes diferències entre entre els que emeten els actors socials de l‘Albufera i els que 

emeten els del Delta de l‘ebre. I és que , malgrat d‘acabar declarat la nocivitat de les 

seves pràctiques, els del Delta ho fan després , és a dir tarden més i si es permet 

l‘expressiñ ho maquillen millor.  Sembla que sñn més conscients de que eixes 

pràctiques són nocives.  

Si fas alguna cosa per a protegir el medi ambient, a nivell personal, … Això 

si claro, tot el que mostraos sulfatem  o tirem abono mosatros això ho 

arrepleguem tot i ho guardem al puesto i …clar per això el dic…( E6, entrevista 

llaurador de Catarroja) 

 

(...) pues bueno treballàvem i cultivàvem i aplicàvem els productes que creiem 

convenients i damunt aplicàvem el producte més econòmic i el producte més 

econòmic sol ser el més perjudicial per al medi ambient i inclús per a nosaltres 

però des de que vam tindre per una part consciència de que el Delta l‘hem de 

conservar i per l‘altre costat la Unió Europea va obrir el programa agroambiental 

lo mateix que a l‘Albufera...pues la veritat que s‘està convertint en un vertader 

paradís, eh? ( E20 Pagès i caçador al Delta de l‘Ebre) 

 El fenomen de la ―identitat ebrenca‖ a banda de trobar un reforç en el fet d‘estar 

lluny d‘un pol de modernitzaciñ- d‘una metròpoli com València o Barcelona- també s‘ha 

vist estimulat per un altra qüestió. Diferents publicacions, Pont, Herrera, Maxè i Mena 

(2002a i 2002b), Boquera (2009) i Fuster i Cabrera (2010), així com diversos 

entrevistats han expressat la idea de que la lluita antitransvasament va trobar en l‘Ebre 

amenaçat el símbol d‘identitat i d‘uniñ entre la gent del territori perfecte per al 

ressorgiment del caràcter ebrenc d‘una generaciñ.  El Pla Hidrològic Nacional (PHN) i 

el transvasament de l‘Ebre va estar la darrera espurna que va encendre a tot un 

territori històricament marginat11, i que havia vist en aquest fet un nou greuge per al 

                                                   
11

 Com sostenen Ibáðez, Prat, Canicio i Curcñ (1999) s‘ha de ressaltar que aquestes 
comarques són unes de les més empobrides de Catalunya, sense un creixement demogràfic 
significatiu que puga evitar la pèrdua de població en un futur pròxim. Algú que no coneixem ha 
decidit que aquesta terra siga proveïdora de recursos: elèctrics— tres centrals nuclears actives 
i una oficialment inactiva—; materials de construcció i obra civill—producció de canteres en el 
Montsià i als ports de Tortosa-Beseït, que destrueixen les muntanyes que rodegen el riu Ebre—
; Hidràulics— el riu Ebre, que alimenta la industria del triangle Tarragona-Reus-Valls, incloent 
dos anys de transvasament a Mallorca, i candidat a subministrar aigua a tot el sud de la 
península—; Mà d‘obra no qualificada— gran part de la població activa dels pobles del delta es 
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seu futur i el seu desenvolupament. Aleshores, aquestos autors pensen que aquestes 

mobilitzacions no crearen aquesta identitat sinó que la varen fer assentar i assumir.  

o Tanmateix molts dels que recolzaren el moviment antitransvasament més 

enllà del sentiment de pertinença12 del riu tenien interessos econòmics lligats i 

actuaren ―sota el principi de màxim benefici, com per exemple la comunitat de 

Regants‖ (Pont, Herrera, Marxé i Mena, 2002b:94). Molts altres entrevistats que hi 

defensaren l‘antitransvasament també varen voler que totes aquelles infraestructures 

que pensaven construir-se allà on anés la transferència d‘aigua, foren construïdes a la 

conca de l‘Ebre així augmentat la seva activitat econòmica. Aquesta reflexiñ també 

estarà lluny d‘associar la identitat amb objectiu conservacionista.  

o  Malgrat aquest fet s‘ha de dir que sota el parer dels alternatius a la 

modernització el moviment també pretén generar un nivell de conscienciació i una 

canvi de model organitzatiu amb una nova cultura de l‘aigua.  

 Lligat al punt anterior serà convinent fer menció a la semblaça de la PDE amb 

el moviment de Xúquer Viu. L‘any 2001 la majoria conservadora en el govern aprovà el 

Pla Hidrològic Nacional. La principal obra d‘aquest era el transvasament de l‘Ebre. 

L‘oposiciñ que genera el projecte a les terres banyades per l‘Ebre tan sols  és 

comparable amb l‘adhesiñ dels sectors conservadors governamentals de Múrcia i el 

País Valencià. Aquest conflicte va ser encapçalat per la Plataforma en Defensa de 

l‘Ebre. El motiu desencadenant va ser la percepciñ de que el transvasament previst 

suposava menys aigua, menys sediments i més salinització, amb resultats negatius 

sobretot per al Delta de l‘Ebre i també per al cultiu de l'arròs, la pesca, la caça i el 

turisme. La constitució de la Fundación Nueva Cultura del Agua va produir una 

implicació dels científics que hi varen donar reflexió al moviment i el varen dotar de 

coneixements cintefico-tècnics.  Es va comprendre que els transvasaments anaven a 

perjudicar als ecosistemes per  a afavorir un desenvolupament insostenible en la 

costa. Es va formar una visió que es va plasmar sobretot en la popularització del lema 

―Per una nova cultura de l'aigua‖ (Martínez, Lerma i García 2008). Al País Valencià, va 

sorgir Xúquer Viu, una plataforma/associació amb una finalitat relacionada amb el 

medi ambient i l‘economia agrícola. Xúquer Viu encapçala el moviment d'oposició al 

transvasament Xúquer-Vinalopó a les comarques banyades pel curs baix del Xúquer, 

on la visiñ de la ―nova cultura de l'aigua‖ compta amb el suport dels regants 

                                                                                                                                                     
reparteia diàriament per a les obres de construcció que hi ha a zones costeres de Tarragona, 
irònicament afavorides pel transvasament del riu Ebre.  
12

 Parlem d‘un moviment d‘elevada integració simbòlica: la consciència de pertinença es 
caracteritza per un sentiment de nosaltres. El concepte d‘identitat i de vinculaciñ a la terra de ls 
participants és un element decisiu per comprendre el moviment( Pont, Herrera, Maxé i Mena, 
2002b)  
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tradicionals que hi veuen amenaçats els subministraments d'aigua, tant per les 

extraccions abusives en la conca alta del riu (aqüífer de la Manxa oriental) com pel 

projecte del transvasament. Els arguments dels experts en favor d'una gestió 

sostenible del riu han servit per legitimar i ―modernitzar‖ els arguments dels usuaris 

tradicionals, que han trobat suport en la defensa dels seus interessos econòmics més 

immediats (Martínez, Montero, García 2008). Aquestes Plataformes, lluny de ser 

localistes generen una reflexió en la societat i ofereixen alternatives per a resoldre 

d‘una altra manera els problemes del territori  discutint el model organitzatiu de 

societat que porta implícit l‘actuaciñ que rebutgen.   

(...) era curiñs veure gent gran pues que es planteges... lo típic d‘anar a fer una 

paella i dir: ―portem el plat de casa i no tirem plats de plàstic‖ perquè això havien 

aprés que....però venia d‘este sentiment de: ―hem de ser més curosos amb els 

recursos, per a nosaltres és l‘aigua però per a altres serà...‖ llavors això sempre 

és curiós com evoluciona i sobretot en dones grans que han viscut un vida molt 

diferent a la que hem tingut...o sigui gent gran de...que ara deu tenir 50 o 60 

anys no han viscut lo que hem viscut nosaltres, no? Això és curiós ( E15, 

Entrevista portaveu PDE) 

 A la memòria col·lectiva dels habitants de l‘Albufera es mantenen vives les 

imatges d‘un paisatge que ha sofert nombroses transformacions la intensa degradaciñ 

de les quals – a través del progressiu creixement dels abocaments industrials i urbans 

que arribaven al llac pels canals- es va accelerar espectacularment, coincidint amb el 

procés de desenvolupament capitalista de la societat valenciana, a les últimes 

dècades. Aquesta memòria els recordarà que l‘Albufera era quelcom al que avui no 

s‘assembla res. Els discursos vers l‘Albufera evocaran un sentiment nostàlgic i de 

pèrdua que  crítica però no qüestiona les regles del joc que ha mantingut la 

modernització econòmica capitalista.  

En canvi, pel que fa als discurs sobre el Delta tan sols trobem aquesta nostàlgia a la 

entrevista dels agricultors grans. La resta de discursos, tret dels alternatius a la 

modernització, no transmeten aquest sentiment de pèrdua i demanden un procés de 

modernització com a solució a la crisi que econòmica que els aborda. No obstant hi fan 

una crítica a les amenaces que sofreixen i que provenen del curs d‘un riu industrialitzat 

i  molt regulat entre d‘altres- com el canvi climàtic- fets que ha portat a sobre el 

desenvolupament econòmic. 

 Ara bé, malgrat que sota l‘imaginari social  dels autòctons valencians romanga la idea 

de l‘Albufera com a quelcom que ha de ser considerat un bé comú i que és un espai 

apreciat per tot els valencians- fet que s‘ha pogut corroborar als discurs de tots els 
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autòctons- sota el parer dels alternatius a la modernitzaciñ l‘Albufera no genera 

identitat. 

S: (...) Jo anava a dir que l‘albufera tampoc té identitat com a albufera, no 

existeix una identitat…a nivell social inclús a nivell cultural…crec que no hi ha 

una espècie de…jo crec que la…no sé així com el Delta de l‘Ebre que per 

exemple si que hi ha una forta identitat en la gent, en la societat en el Delta de 

l‘Ebre, l‘Albufera crec que manca un poquet en això, no? Tindre la identitat 

albufera…que no…saps…hi ha molts pobles riberencs, però…sempre tenen 

l‘albufera un poquet d‘esquena, no? De dir… 

E: és el pati de darrere…si l‘albufera ha tingut projectes de cementar-la…això en 

el Delta no se‘ls ha ocurrit ni plantejar-ho…a si s‘han plantejat fer autopistes per 

mig de l‘albufera, secar-la…això és un niu de rates i bitxos i d‘aigua podrida i de 

no sé que…ja va començar el Cavanilles…i a partir d‘ahí pues bueno…és un 

desfici (G1, usos conservacionistes) 

 

I total vull dir, no…clar perds la identitat, el paisatge tot…i jo dic: ― home totes 

aquestes urbanitzacions que les fan totes lletgíssimes iguals i…cases tipo… no 

sé si per lo menos fossin barraques o no sé una mica d‘identitat de país i amb 

zona humida..no sé vull dir perquè sinó és una cosa que és destruir tot, és 

destruir el paisatge per res, perquè, perquè després també es passa doncs a un 

turisme molt barato que després ho han de donar molt a poc preu i han fet mal 

bé tot i el rendiment econòmic, tampoc no sé jo si es tant i al final pot ser al 

principi era això, però no sé és una mica com això uns apartaments i guanye una 

mica de diners i l‘altre ho veu i diu: ― pues jo faig aquest‖ i l‘altre…(E12, 

entrevista comunitat científica) 

Amb aquestos segments de discurs poden veure que per als posicionats als alternatius 

a la modernització el consens ambientalista –front al productivista- està relacionat amb 

els processos d‘identitat territorial. En aquest sentit comparen l‘Albufera amb el Delta 

de l‘Ebre o l‘Albufera de l‘Alcúdia, on pensen que els interessos productivistes no 

prevalen sobre els ambientals. D‘aquesta manera, sota el parer d‘aquest grup, les 

variables identitat territorial i ecologisme estarien correlacionades.  

 

En termes generals, amb les diferents tonalitats dels sectors implicats, els discursos 

descriuen com la societat de ―l‘interès econòmic‖ s‘ha imposat a la naturalesa. En 

aquest sentit, el resultat de la intersecció entre naturalesa/societat tant en allò micro-

ecològic com en allò macro-ecològic és la d‘un medi ambient contaminat per la 

intervenciñ humana.  No s‘identifica en cap dels discursos o tret discursiu cristal·litzat 
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una explicaciñ del que el medi ambient és. El medi ambient ―és el que és‖, i es 

constitueix com negativitat produïda pels residus del sistema social, la suma de 

l‘interès dels individus particulars. Com sosté Callejo (1996) aquí és on es troba una de 

les dificultats per a parlar de medi ambient en positiu com naturalesa doncs es tracta 

de construir un discurs des del ser- és a dir, des del propi sistema en el que està 

integrat el subjecte que construeix el discurs -, sobre el no ser- és a dir, l‘ambient com 

naturalesa. La construcciñ dels discursos sobre el medi ambient va acompanyada d‘un 

qüestionament i presa de posiciñ sobre la societat en la que es viu. D‘una manera 

implícita o explicita als discursos és evident que l‘acceptaciñ d‘aquest model de 

societat implica el deteriorament ambiental. A la vegada que transformar el medi 

ambient actual exigeix imaginar un canvi de societat que faça que la societat deixi de 

ser com és:  un sistema social no degradat per l‘explotaciñ de la naturalesa.  

La dificultat de passar de la pre-ocupaciñ ecològica a l‘ocupaciñ ecològica estreba en 

la dificultat de passar d‘un discurs que passe d‘allò ―negatiu‖ de la descripciñ d‘allò 

―positiu‖ de la proposta. En això no es vol dir que les posicions intermèdies- víctimes,  

consumidors i promotors de la modernització- no s‘enuncien. En funciñ de la posiciñ 

social cada sector planteja apunts discursius reformistes que evoquen la necessitat de 

modificacions.  

Tanmateix els discursos sobre la destrucció ecològica estan atrapats en un doble 

vincle (Bateson, 1985). Una contradicció repetida amb freqüència entre un missatge, 

expressió de la pròpia consciència ecològica, que senyala la necessitat de protegir la 

naturalesa; i un missatge d‘ordre superior que des de l‘acceptaciñ de L‘actual 

desenvolupament econòmic, senyala la seva impossible realització. Aquest doble, 

vincle com ha observat Rodríguez (2002), tanca a la naturalesa al temps que imposa 

el sistema capitalista. Un temps que nega la història i que naturalitza les relacions 

d‘explotaciñ dels éssers humans, de la naturalesa i del sistema per si mateix com l‘únic 

futur possible, encara que, això sí, progressant pels avenços científics de la societat de 

la informació i les noves tecnologies. 

 Els discursos del medi ambient estan tancats en aquesta dimensió del present 

immediat que imposa l‘actualitat del temps capital. El discurs dels implicats en ambdñs 

conflictes ecològics-socials trasllada al passat la responsabilitat en l‘origen del 

problema i projecta la seva resolució cap al futur, el progrés científic. Un futur idealitzat 

on el saber científic, les noves tecnologies o la progressiva conscienciació, 

sensibilització i educació ambiental de la ciutadania permetrà una imaginaria resolució.  

Mitjançant aquesta operació els progrés, entès com el creixement econòmic 

capitalista, queda salvaguardat als discursos. La preocupació queda immobilitzada al 
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present, atrapada en un forat negre i l‘ocupaciñ per a resoldre els problemes ecològic -

socials es trasllada al futur. 

No obstant això, malgrat la pressiñ extrema que l‘organitzaciñ social del capitalisme 

actualment existent exerceix sobre la naturalesa i la pròpia societat, la qüestió 

ecològica mobilitza als actors. Té la capacitat d‘introduir en els discursos la necessitat 

de plantejar-se l‘interès col·lectiu i la transformaciñ social. En els discursos, quan 

imaginen la resolució de la problemàtica ecològica, quan trenquen la immobilitat del 

present i s‘obrin cap a altres futurs amb història, apareix, el reconeixement de la 

necessita  d‘un canvi d‘organitzaciñ social incompatible amb el creixement econòmic.  
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5. ANNEX 

A continuaciñ s‘adjunten els gràfics esmentats al llarg de la ponència.  

 

Gràfic 1. Preocupació mediambiental segons edat  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  

Gràfic 2. Preocupació mediambiental segons sexe  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  

Gràfic 3. Preocupació mediambiental segons condició socioeconòmica. 

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  
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Gràfic 4. Grau de Preocupació mediambiental  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  

Gràfic 5. Freqüència en la que es deixa d’utilitzar el cotxe per raons 

mediambientals.  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  

 

Gràfic 6: Freqüència en la que es redueix el consum d’energia per raons 

mediambientals  

 

Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  
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Gràfic 7. Percentatges conciliacions creixement econòmic i cura del medi 
ambient i entre creixement poblacional i capacitat de la Terra. 

 
Font : elaboració pròpia a partir del Baròmetre 2954, SEPTIEMBRE 2012 del CIS 
Gràfic 8. Preocupació pel medi ambient front a la preocupació del treball i els 

preus.  

 
Font: elaboració pròpia a partir de les dades del Estudi nº 2.837 CIS MEDIO 

AMBIENTE (II)(INTERNATIONAL SOCIAL SURVEY PROGRAMME) Mayo - Julio 

2010  
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Nos preocupamos demasiado por el futuro del medio ambiente y no lo suficiente por la situación de los precios y 
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Presentació de l’Observatori de la Sostenibilitat de les Comarques de Lleida 

 

 Diego Teruel Roca 
ditero373@gmail.com  

1. INTRODUCCIÓ 

L‘Observatori de la Sostenibilitat de les Comarques de Lleida té com a finalitat el 

desenvolupament de informes de Sostenibilitat de les Comarques de Lleida, tant a  

nivell regional, comarcal y local, amb la finalitat de implementar estratègies de 

sostenibilitat aplicades. 

També té com a finalitat proporcionar informació  rellevant sobre la sostenibilitat a la 

província, i la creaciñ de un panel d‘indicadors de sostenibilitat  ambiental, social i 

econòmica de la província de Lleida. En aquest sentit s‘estableixen com a líniies 

d‘actuaciñ prioritària el recolzament a aquelles iniciatives de sostenibilitat a escala 

municipal i supramunicipal.  

2. FUNCIONS 

 Promoure, millorar, difondre  informació ambiental de les comarques de Lleida. 

 Promoure l‘avaluaciñ de plans, programes i polítiques públiques que tenen 

incidència en el desenvolupament sostenible regional.  

 Promoure i realitzar projectes demostratius de sostenibilitat aplicada.  

 Realitzar accions de  recerca, formació i divulgació de la sostenibilitat.  

 Donar recolzament a iniciatives de desenvolupament sostenible, amb tasques 

d‘assessorament, seguiment i avaluació. 

 Impulsar xarxes d‘actors que puguin cooperar en el desenvolupament 

sostenible de les comarques lleidatanes.  

 Participar en xarxes i projectes d‘àmbit internacional que comparteixin els 

mateixos objectius. 

 Elaboració del Informe anual sobre l‘estat del medi ambient, social i econòmic 

de la província 

 Creació i manteniment de un sistema de informació geogràfica ( SIG ) 

provincial en matèria territorial, ambiental, social, econòmic i institucional.  

 Anàlisi, propostes, elaboració i seguiment de un sistema de indicadors de 

sostenibilitat per a la província. 

 Avaluació i seguiment de la petjada ecològica a la província i en altres àmbits 

territorials, así com proposar mesures correctores.  

  Elaboración de informes y dictámenes específicos sobre aspectos de la 

sostenibilidad en la provincia de Lleida. 
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Organitzat per:  

  

 
 

 
 

 
 
 

 
Amb el suport de:  

 

 

  
 

  

 
   

 

 

 
 

    
 

 

 

 




