La segregació laboral i residencial i el manteniment d’extenses xarxes familiars, els principals
esculls per a la integració social de la població immigrada a Catalunya


Les xarxes socials de les persones immigrades són claus per a l’obtenció de recursos



Els catalans enquestats es relacionen només en un 3,4% amb persones immigrades.
Les persones nascudes a Catalunya amb pares nascuts a Catalunya són les que tenen
unes xarxes més homogènies, es relacionen menys amb persones diferents a elles.

Universitat Autònoma de Barcelona | 15.4.2012
El procés d’assentament de les persones immigrades a Catalunya és divers. Segons un estudi
del Centre d’Estudis Sociològics QUIT de la UAB realitzat a persones d’origen equatorià i
marroquí, si bé en un primer moment les persones immigrades enquestades mantenen molt el
contacte amb les persones que viuen en el país d’origen, al llarg dels anys de residència a
Catalunya hi ha una lleu tendència a l’increment de persones autòctones en les xarxes i a la
disminució de persones en el país d’origen. A partir dels tres anys, aproximadament, les seves
xarxes tendeixen a evolucionar de tres possibles maneres diferents: En primer lloc, hi ha qui,
tot i el pas del temps, manté en el país d’origen la majoria de gent amb qui es relaciona
quotidianament. L’estudi detecta que mantenir la família en el país d’origen o treballar en
l’àmbit domèstic, són factors que dificulten la generació de xarxes locals a Catalunya,
especialment per a les dones immigrades. En segon lloc, hi ha qui, a més a més, crea noves
xarxes a Catalunya especialment amb persones del mateix origen (ja sigui amb gent que
coneix a Catalunya o bé retrobant-se amb persones que ja coneixia al país d’origen).
Finalment, hi ha qui combina en les seves xarxes de coneixença tots aquests tipus de relacions
amb una proporció important de persones autòctones.
Conèixer gent autòctona és un element que facilita la mobilitat social, però juntament amb la
segregació residencial i el manteniment d’extenses xarxes familiars, la segregació laboral
dificulta desenvolupar aquest últim tipus de xarxes. L’estudi senyala l’existència d’una roda
perversa que dificulta la integració de les persones immigrades: Treballar en nínxols ètnics i en
categories socio-professionals baixes (en sectors de treball poc qualificat amb una elevada
presència de treballadors d’origen immigrat) porta a conèixer bàsicament altres persones
immigrades, la qual cosa dificulta ampliar les oportunitats laborals i els recursos varis (entre
ells, noves oportunitats laborals) que es poden obtenir a través de la gent que coneixem.
Les xarxes socials influeixen en la identificació ètnica i territorial, essent aquelles persones amb
unes xarxes més diverses les que desenvolupen unes identitats múltiples i menys exclusives.
Tot i que, en la mostra recollida, les persones immigrades mantenen un 19,4% de relacions de
mitjana amb persones autòctones, pel que fa als catalans enquestats, un 60% no té cap relació
amb persones immigrades, i només un 3,4% de les relacions que mantenen són amb persones
d’origen immigrant, la qual cosa pot representar un risc per a la cohesió social en el conjunt de
la població a Catalunya.

Per a més informació podeu contactar amb:
Mireia Bolíbar, Membre del Centre d’Estudis Sociològics QUIT de la UAB.
T. 935813303 | Mireia.Bolibar@uab.cat

Informació addicional sobre l’estudi: La recerca “Estudio comparado de casos sobre la
influencia mutua entre capital e integración sociales y la inserción, estabilidad, promoción y
cualificación en el empleo”, finançada pel Ministerio de Ciencia e Innovación, i realitzada entre
els anys 2009 i 2011, ha estat dirigida pel catedràtic Carlos Lozares i ha comptat amb la
participació de 8 investigadors de la Universitat Autònoma de Barcelona, membres del Centre
d’estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball i del Laboratori de Xarxes Personals
EGOLAB.

