
 
 

 

 
 
 

 
Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AGEC, 

AJOVE, ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR, RICIP 
 
 
La memòria justificativa consta de dues parts: 
1.- Dades bàsiques i resums 
2.- Memòria del treball (informe científic) 
 
Tots els camps són obligatoris 
 
1.- Dades bàsiques i resums 
 
 
 
 
 

Nom de la convocatòria  
ARAFI 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 

AGEC Ajuts per incentivar la recerca aplicada en matèria de producció agroalimentària ecològica 

AJOVE Ajuts a projectes d'estudi i anàlisi en matèria de joventut a Catalunya 
 

ARAFI  Ajuts per incentivar la recerca aplicada i la formació universitària en matèria d'immigració a 
Catalunya 

ARIE Ajuts per a donar suport al desenvolupament de projectes de recerca i innovació en matèria 
educativa no universitària 

FJOVE Beques per a la realització de tesis doctorals en matèria de joventut 

ISPC Ajuts per a la realització de projectes de recerca, estudi i anàlisi sobre seguretat a Catalunya 

PBR Projectes Batista i Roca. Ajuts per al finançament de projectes de recerca en l'àmbit de les 
Ciències Socials i les Humanitats 

RICIP Ajuts a treballs de recerca en l'àmbit de la pau 

 
 
 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 
 
EMBRACING CATALAN CULTURE: 
Cultural Self-Identification(s) and Personal Social Networks Among First and Second-Generation Immigrants 
 



 
 

 

 

 

 
Dades de l'investigador responsable  
Nom 
VERONICA  

Cognoms 
BENET-MARTINEZ 

Correu electrònic 
veronica.benet at upf.edu 
Dades de la universitat / centre al que s’està vinculat 
 
ICREA SENIOR  
 
UNIVERSITAT POMPEU FABRA (DEPARTMENT OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES) 
 
 
Número d’expedient  
2010 ARF100022 

Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
 
CULTURAL IDENTIFICATION, ETHNIC IDENTIFICATION, ACCULTURATION, BICULTURALISM, 
SOCIAL NETWORKS, IMMIGRATION, CATALAN  

Data de presentació de la justificació  
14/12/2012 
 
Nom, cognoms i signatura  Altres signatures, si escau  
de l’/la investigador/a responsable 
 



 
 

 

 
 

Resum en català  (màxim 300 paraules) 
L’estudi examina les relacions entre (1) les xarxes socials personals de la població immigrant 
resident a Barcelona i (2) les seves identitats culturals múltiples. L’objectiu principal de 
l’estudi és entendre com el contingut i l’estructura de les relacions socials dels immigrants 
facilita o dificulta (1) tenir un sentiment de pertinença a les noves cultures d’acollida, la 
catalana i la espanyola, i (2) la integració d’aquestes noves identitats socioculturals amb la 
seva identitat d’origen en una nova identitat bicultural cohesiva. El nostre plantejament inicial 
era que els immigrants amb xarxes socials més diverses des del punt de vista de la seva 
composició cultural tindrien més recursos socials i experiències cognitives més diverses , 
factors que afavoreixen les identificacions múltiples i la participació cívica. Els resultats de 
l’estudi mostren que el grau d’identificació dels participants amb la seva cultura ètnica o 
d’origen és força alt i, en certa mesura, més alt en comparació amb les cultures d’acollida ( 
catalana, cívica i espanyola). Tanmateix, el vincle dels participants amb les cultures d’acollida 
(p. ex., la cultura catalana) és prou rellevant per a indicar una orientació bicultural (catalana i 
ètnica). Les anàlisis de correlacions revelen que sentir-se català no impedeix sentir-se part de 
la comunitat etnocultural d’origen. A més, existeix una interrelació entre l'orientació cultural 
catalana i la identificació amb les comunitats cíviques locals. De la mateixa manera, tenir 
competències en llengua catalana no va en detriment de les competències en llengua 
castellana. Les anàlisis també mostren que factors com l’orientació cultural catalana, l’ús del 
català i la identificació amb la cultura catalana tenen una correlació positiva amb el grau de 
chohesio de la indentitat bicultural, afavoreixen el benestar psicològic i disminueixen l’estrès 
aculturatiu. L’anàlisi de les xarxes socials mostra que la identificació amb la cultura catalana, 
l’orientació cultural catalana i la integració de la identitat són factors clau per tenir xarxes 
socials més diverses des del punt de vista ètnic i lingüístic, amb menys membres del col•lectiu 
d’origen, i amb subgrups o “cliques” culturalment més heterogenis. La identificació espanyola 
també prediu, en mesura més reduïda, la diversitat de les xarxes. Els nostres resultats 
contribueixen a la recerca actual i les teories sobre interculturalitat i identitat cultural.      

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
We examined the links between (1) the social networks of immigrants residing in Barcelona, and (2) these 
individuals’ multiple cultural  identities. The main  goal of the study was to understand how the content and 
structure of immigrants’ social relations facilitate or impede (1) having a sense of belonging to the new Catalan 
and Spanish cultures, and (2) the integration of these newer socio-cultural identities (Catalan, Spanish) along 
with their ethnic identity into a cohesive cultural self-concept. Our premise is that immigrants with culturally 
diverse social networks may have more social resources and more diverse cognitive experiences, all experiences 
that facilitate multiple self-identifications and civic participation. Results showed that participants’ involvement 
with their ethnic cultures is medium-high and somewhat higher than involvement with the host (Catalan, Civic, 
Spanish) cultures. At the same time, however, participants’ level of involvement with and attachment to the host 
cultures (e.g., Catalan) is quite sizable, supporting a bicultural (Catalan-Ethnic) orientation. Correlational 
analyses revealed that feeling Catalan does not come at the expense of feeling part of the Ethno-cultural 
community. Further, having a Catalan cultural orientation and identifying with the local civic communities feeds 
into each other. Similarly, Catalan language competencies do not come at the expense of Spanish language 
competencies. These analyses also revealed that having a Catalan cultural orientation, using the Catalan 
language, and identification with Catalan culture are all behaviors positively linked to higher identity integration 
and psychological wellbeing, and lower acculturation stress. The social network analyses showed that Catalan 
identification, Catalan cultural orientation, and identity integration all predict having personal networks that are 
more ethnically and linguistically diverse, with less co-ethnic members, and with cliques that are more culturally 
heterogeneous. Spanish identification also predicts diversity in the networks but less strongly. 
Our findings inform current research and theory in interculturalism and cultural identity. 



 
 

 

 
 

 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres 
fitxers de qualsevol mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
MEMÒRIES JUSTIFICATIVES PER A PROJECTES DE RECERCA  
Orientacions generals 
 
 
 
La memòria justificativa hauria de seguir els apartats següents:  
 
1. Introducció 
És el marc de referència del tema d’estudi la contextualització dels objectius i el procés de la 
recerca. Ha de donar la informació necessària per entendre la magnitud o l’impacte del 
problema/tema de recerca. Cal incloure els antecedents que han portat fins al plantejament 
de l’estudi i esmentar els objectius inicials del projecte. 
 
2. Metodologia 
Descripció del procediment portat a terme per al desenvolupament de la recerca. Ha de fer 
referència, en general, a aquests apartats: 

- tècniques de recollida d’informació 
- procediment 
- anàlisi de les dades 

Si es tracta de recerques experimentals, s’haurà de fer referència a la infraestructrura 
emprada i al desenvolupament de noves tècniques o adaptacions, si s’escau. 

Indiqueu, també, la funció general que han tingut els membres de l’equip del projecte. 
 
3. Resultats  
Presentació dels resultats reals de la recerca, dels productes de l’anàlisi de dades. No s’han 
d’incloure aquí conclusions ni suggeriments. 
 
4. Conclusions 
Contribucions de la investigació realitzada, vinculació entre els objectius  i els resultats 
obtinguts, implicacions i limitacions de l’estudi. 
 
5. Impacte previst  
Impacte científic i socioeconòmic. 
Publicacions realitzades o previstes, presentacions de resultats a reunions científiques o 
altres accions de transferència dels resultats derivats de la recerca que s’hagin previst. 
Quan es tracti de projectes derivats de convocatòries per a la recerca aplicada, s’haurà de fer 
especial esment a les propostes d’actuacions/intervencions que es desprenen dels resultats. 
 
Referències 
Bibliografia. Fonts utilitzades per elaborar els apartats de la memòria. 
 
Annexos 
Només els documents que siguin imprescindibles. 
 
 

 
Es recomana que cada apartat es tracti amb la major brevetat i que es redacti de 

 manera clara i directa.  
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