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Resum en català  (màxim 300 paraules) 
DIC.CAT es centra en les contribucions a la ciutadania que realitzen les dones immigrants marroquines, sobre les quals 
recauen forts estereotips i imatges que, sovint, les vinculen a la passivitat i a la submissió. Partint d'aquest fet, el 
projecte analitza el paper d'aquetes dones com a generadores de noves formes de ciutadania a Catalunya, a partir de 
les seves accions en les esferes pública i privada. El projecte contribueix, d'una banda a ampliar el coneixement teòric 
sobre la noció de ciutadania, incorporant la dimensió del gènere i partint de la realitat multicultural actual; i de l'altra a 
aprofundir sobre el rol que estan exercint les doens marroquines estudiades, com agents actius de xsocialització i 
generadores de canvis en els formes d'exercir la ciutadania en la societat catalana. Destaquen les accions que 
desenvolupen des de la seva quotidianitat en relació a aspectes com el procés de reagrupació, la incorporació al mercat 
laboral, la transmissio de valores dins la familia, la relació amb la comunitat d'origen, les motivacions, aspiracions o els 
projectes professionals i personals propis. Alhora, el projecte vincula aquestes accions amb les que desenvolupen des 
dels espais públics en els que participen, especialment dins l'àmbit associatiu.  

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 
The research project DIC.CAT investigates the contributions to citizenship realized by Moroccan immigrant 
women living in Catalonia. Understanding theses women as exposed to severe stereotypes and images that are 
associated with passiveness and submission, the project analyzes how Moroccan women generate new forms 
of citizenship through their actions in public and private spaces. The contributions of the research consist, on 
the one hand, in amplifying the theoretic knowledge of citizenshiip and its different concepts, incorporating the 
gender dimension and considering the multicultural character of nowadays societies. On the other hand, the 
research investigates, on the basis of an empirical study, the role of Moroccan women as active agents of 
socialization and generators of change, while performing diverese forms of citizenship in Catalan society. A 
special focus i placed on the actions carried out by these women in their everyday lives in relation to aspects 
such as the family reunion process, the labor market incorporation, the transmission of values to the family 
members, the relation with the community of origin, and the motivations and aspirations concerning 
professional and personal projects. At the same time, the research relates the actions undertaken in private 
spheres to the actions performed in public spaces, and analyzes here especially the participation in civic and 
social associations.  

 



 
 

 

 
 
 
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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1. Introducció 
 
La investigació DIC.CAT, Dona, Immigració i Ciutadania: les dones marroquines com a 
generadores de ciutadania a Catalunya, ha tingut com a principal objectiu analitzar les 
contribucions a la ciutadania realitzades per dones migrants marroquines residents a 
Catalunya. Per assolir-lo la recerca es centrava en les formes com les dones 
marroquines experimenten, articulen i reivindiquen la seva participació social i política 
tant en l'esfera pública (a través d'institucions i associacions) com en l'esfera privada, a 
través de les xarxes famíliars, comunitàries, d’amistat i solidaritat. Així, al llarg del 
projecte DIC.CAT hem aprofundit en el paper d'aquestes dones com a agents actius 
de canvi, socialització i conscienciació en ambdues esferes (pública i privada), 
identificant tant els obstacles que es troben, com les possibilitats que generen a la 
seva societat d’acollida, Catalunya. 
 
A través de les quatre fases en què s’ha estructurat la recerca, s’ha donat resposta als 
tres objectius específics que ens plantejàvem inicialment i que es definien d’aquesta 
manera:  

1. Explorar les contribucions de dones marroquines en relació a la “ciutadania” i el 
coneixement pràctic sobre el paper d’aquestes dones com a agents actius de 
socialització en la societat catalana pluricultural i en la societat marroquina.  
2. En l’esfera pública: Identificar les accions concretes de promoció de la 
ciutadania per aquestes dones a través de la seva implicació en projectes i 
reivindicacions sociopolítiques a Catalunya i la societat marroquina.  
3. En l’esfera privada: Analitzar el seu rol en l’àmbit familiar, en la creació i 
manteniment de xarxes de solidaritat, tant a Catalunya com al Marroc i la seva 
possible derivació en moviments associatius.  

 
L’anàlisi de la literatura científica ens ha permès aprofundir en la manera com els 
processos de globalització i les migracions internacionals han posat en evidència les 
contradiccions existents sobre el concepte de ciutadania en societats multiculturals. 
D'una banda, només es permet l'accés als drets polítics, socials i culturals que 
garanteixen una ciutadania plena, als ciutadans nacionals. Però alhora, es reclama la 
inclusió de grups ètnics i culturals minoritaris per possibilitar la cohesió social de tota la 
societat. En els marcs jurídic i polític actuals de les nostres societats, el principi de la 
pertinença nacional comporta l'exclusió d'aquells grups culturals en virtut del binomi 
nacionalitat-ciutadania. En les societats multiculturals actuals, com la societat catalana, 
la qüestió per la relació entre la participació ciutadana i la integració social de tots els 
ciutadans, incloent persones immigrades amb reduïts drets a la participació política, és 
clau per entendre i millorar la nostra convivència.  
 



 
 

DIC.CAT. Dona, Immigració i Ciutadania: les dones marroquines com a generadores de 
ciutadania a Catalunya 

 

 3

La investigació DIC.CAT ha reprès el debat sobre la necessitat de concedir drets de 
ciutadania a les persones immigrants, la qual representa un veritable desafiament per 
als Estats-nació. Amb l'objectiu d'ampliar el coneixement teòric, un eix de la recerca 
gira al voltant dels significats i conceptes de la ciutadania cívica, tenint en compte 
particularment la dimensió de gènere i les transformacions socials generades per les 
migracions internacionals. 
 
La literatura científica mostra el rellevant paper de les dones en l’exercici de la 
ciutadania i en els canvis socials: les dones actuen com a agents actius en 
organitzacions i associacions de diferents tipus de la societat civil, però també a través 
de processos de socialització i conscienciació, sobretot en l'àmbit familiar referent als 
fills i altres relatius, en relacions d'amistat i veïnatge i en xarxes de la comunitat. Tot i 
la rellevant dimensió de gènere en el canvi social, en els estudis de les migracions, 
especialment pel que fa al col·lectiu marroquí les iniciatives desenvolupades per dones 
emprenedores o en projectes socials, educatius, culturals i polítics, han estat menys 
visibles. Així, hem identificat un buit en el coneixement científic pel què fa al paper 
actiu que les dones migrants assumeixen en l’actualitat com a caps de la llar. Aquesta 
tendència ha influït també en els estudis realitzats dins de l’àmbit acadèmic, on s’ha 
tendit a estudiar, sobretot, els factors que impedeixen a les dones desenvolupar un 
paper socialment actiu. Tot i la utilitat de conèixer aquests elements i processos 
d’exclusió, la manca d’estudis focalitzats en els aspectes d’èxit o processos de 
participació deles dones en l’àmbit de la ciutadania, han facilitat durant anys la 
proliferació de discursos acadèmics, i en conseqüència socials, que reprodueixen una 
imatge de la dona vinculada a la submissió, al patriarcat i a la passivitat ciutadana, 
especialment cap a les dones que pertanyen a col·lectius exclosos i/o minories 
ètniques. 
 
La subscripció d'aquests estereotips és especialment significativa per a les dones 
marroquines de Catalunya. Això es deu, d'una banda als prejudicis cap a la comunitat 
musulmana; i de l'altra a la menor visibilitat de les dones marroquines en comparació 
amb dones d'altres col·lectius migrants com ara les llatinoamericanes. Mentre la gran 
majoria dels fluxos de països llatinoamericans és significativament feminitzada, el 
col·lectiu marroquí s'ha caracteritzat per la seva creixent masculinització durant els 
últims anys (Morales y Anduiza, 2009). Hi ha també altres característiques de la 
immigració marroquina a Catalunya, que converteix l'estudi de les dones d’aquest 
col·lectiu en especialment rellevant per a la qüestió de la ciutadania. D'una banda, el 
marroquí constitueix el grup migrant més nombrós, a Espanya i a Catalunya, com a 
immigrants empadronats de la mateixa nacionalitat (INE, 2009) i es caracteritza per la 
seva major antiguitat en comparació amb altres col·lectius, com els procedents de 
països llatinoamericans. Dóna lloc, així, a una possible major integració en la societat 
espanyola i catalana pel seu llarg trajecte migratori. D'altra banda, les dones 
marroquines estan experimentant en l'actualitat fortes revoltes sociopolítiques, 
empeses per una societat civil emergent amb moviments democratitzadors en 
desenvolupament des de fa alguns anys. S'han aixecat les veus en el món àrab i 
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també al Marroc, reclamant canvis socials i polítics que condueixin cap a una societat 
més igualitària. Entre aquestes veus reivindicatives les dones hi tenen un paper 
rellevant, algunes als seus països d'origen i altres des dels països d’acollida. En 
aquest context, l’anàlisi realitzada a través del projecte DIC.CAT ha estat especialment 
pertinent. 
 
Identificades com a agents socials significatius per a la societat civil, sobretot pel seu 
paper dins de la família i la comunitat, les dones marroquines queden encara excloses 
de molts elements bàsics per a exercir plenament la ciutadania, com el ple accés al 
mercat laboral i iguals condicions en el treball. En comparació amb altres col·lectius 
migrants, un significatiu percentatge de dones marroquines ha obtingut el permís de 
residència a través de la reagrupació familiar, condició que fins l'any 2009 i la 
modificació de la Llei Orgànica 4 / 2000 (BOE, 2009), impedia dur a terme un treball 
remunerat per part de les persones reagrupades. Aquesta condició ha promogut, que 
les dones marroquines, juntament amb dones d'altres col·lectius migrants, treballin en 
l’economia submergida i principalment en tasques de cura i servei domèstic, cobrint 
necessitats de la població autòctona causades per l'envelliment de la població i la 
incorporació de la dona al mercat laboral. La gran majoria d’aquetes feines es 
caracteritzen per tenir condicions precàries i un alt grau d'inseguretat laboral. La 
investigació identifica aquestes barreres legals, educatives i de gènere que dificulten 
una participació activa i autònoma de les dones marroquines en el mercat laboral, 
alhora que il·lustra les contribucions de les dones marroquines per a la construcció de 
societats més igualitàries. (Veure annex 1) 
 
D’altra banda, el projecte també identifica el paper de les dones marroquines en 
diferents xarxes de solidaritat, ajuda i amistat i es recull experiències i trajectes 
laborals exemplars de dones marroquines i la manera com utilitzen els coneixements 
adquirits en la societat catalana, per exercir noves formes de ciutadania. D'aquesta 
manera la nostra investigació ha aprofundit en la contribució a la igualtat que estan 
fent les dones des de tres àmbits: el socioeconòmic, el polític-legal i el religiós-cultural. 
El projecte DIC.CAT contribueix, així, a aclarir quines possibilitats de participació 
ciutadana tenen les dones marroquines a Catalunya i en quina forma les polítiques 
públiques poden incentivar-les per afavorir noves formes de participació. (Veure annex 
2 i annex 5)  
 

2. Metodologia  
 

Per complir amb els objectius, la recerca s'ha dut a terme en quatre fases seguint el 
pla de treball proposat, que han combinat diferents elements metodològics:  
 
FASE 1. Anàlisi documental: exploració de la literatura científica, revisió de polítiques i 
legislació i explotació de dades estadístiques (veure annex 1) 
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FASE 2. Estudi empíric (treball de camp) de les experiències i trajectòries de dones 
marroquines a Catalunya a través de 8 entrevistes en profunditat i 2 grups de discussió 
(veure annex 3) 
 
FASE 3. Anàlisi de les dades empíriques en referència al marc teòric-estadístic i 
discussió dels resultats (veure annex 2) 
 
FASE 4. Elaboració de recomanacions polítiques i difusió dels resultats (veure annex 
5) 
 
 
Aquestes quatre fases d’investigació s’han desenvolupat durant 14 mesos, des de 
maig de l’any 2010 fins al juny de l’any 2011, havent estat concedida una ampliació de 
2 mesos del projecte per part de l’AGAUR-Generalitat de Catalunya. D’aquesta 
manera s’ha pogut dur a terme el treball plantejat a la proposta de manera 
satisfactòria. El cronograma que es presenta a continuació resumeix el treball 
desenvolupat de maig de 2010 a juny de 2011: 



 

 

 
 
CRONOGRAMA SOBRE LES TASQUES DESENVOLUPADES DURANT EL PERÍODE DE VIGÈNCIA DEL PROJECTE:  

 

Resultat  
Mes 

Maig 
2010 

Juny  
2010 

Juliol  
2010 

Agost 
 2010 

Setembre 
 2010 

Octubre 
2010 

Novembre  
2010 

Desembre 
 2010 

Gener  
2011 

Febrer  
2011 

Març  
2011 

Abril  
2011 

Maig 
2011 

Juny 
2011 

FASE 1               

Anàlisi documental 
              

Informe 1: estat qüestió               
FASE 2               

Guions i perfils               

Treball de camp  
 

             

Transcripcions               

FASE 3               
Quadre anàlisi               

Anàlisi de la informació               

Informe 2: estratègies de 
ciutadania 

              

FASE 4               
Guia de recomanacions 
polítiques 

              

Jornada de recerca i 
presentació dels resultats 

              

Difusio de la guia de 
recomanacions polítiques  
 

              



 

 

 
 
A continuació es concreten les tècniques de recollida i anàlisi de la informació i el 
procediment seguit en cadascuna de les fases de la recerca:  
 
 
2.1. FASE 1: Anàlisi de la literatura científica, revisió de polítiques i legislació i, 

explotació de dades estadístiques  
 
Amb l'objectiu d'aprofundir en l'elaboració teòrica i construir un estat de la qüestió 
l'equip de recerca del projecte ha dut a terme una revisió de la literatura científica 
internacional referent a la qüestió de la ciutadania i integració social de col·lectius 
migrants, amb especial atenció a les experiències de dones marroquines. En aquest 
estat de la qüestió s'han incorporat les aportacions més recents sobre els diferents 
aspectes que influeixen en l'accés als drets de ciutadania de les dones immigrants en 
les seves societats d’origen i de residència. El procediment ha implicat una recerca 
exhaustiva de literatura científica en les bases de dades més importants en Ciències 
Socials, especialment del Social Science Citation Index (SSCI) de ISI Web of 
Knowledge (ISI WOK) i de les revistes indexades al Journal Citation Reports (JCR) de 
ISI WOK. S'han analitzat articles, resultats de projectes de recerca i altres publicacions 
de rellevància cientifica sobre la participació ciutadana de les dones migrants i, en 
concret, del col.lectiu marroquí. 
 
En segon lloc, l'estat de la qüestió també inclou una revisió de les polítiques i de la 
legislació a nivell autonòmic, nacional i europeu, sobre la definició dels drets polítics i 
socials que el col·lectiu immigrant pot exercir en les societats d'acollida i que 
afavoreixen o dificulten la ciutadania del col·lectiu immigrant en la societat de 
residència. Per accedir a aquestes fonts s’han utilitzat els portals d'internet oficials dels 
organismes pertinents, com la Generalitat de Catalunya, el Ministeri de Treball i 
Immigració i la Comissió Europea. 
 
Una tercera anàlisi realitzada per a l’estat de la qüestió ha estat la de les dades 
estadístiques sobre la participació sociopolítica de persones immigrades a Catalunya, 
amb un enfocament en la participació de dones migrants i, especialment dones 
marroquines. En aquesta anàlisi s'han establert comparacions, per exemple, entre 
diferents nacionalitats i entre dones autòctones i immigrades. Com a font estadística 
principal s'ha utilitzat l’Enquesta Nacional d’Immigrants (ENI) de 2007, realitzada a 
nivell estatal per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). A més, s'han explotat dades que 
corresponen a l'enquesta de Participació Local elaborada pel CIS i publicada l'any 
2006 [Estudi 2661], així com dades estadístiques dels organismes oficials de 
Catalunya (IDESCAT) i d’Europa (EUROSTAT). 
 
Els resultats de l'anàlisi de la literatura científica, les polítiques i les dades 
estadístiques van permetre elaborar categories analítiques per a l'estudi empíric 
consecutiu, definir els perfils de les persones a entrevistar i elaborar els guions amb 
les preguntes per al treball de camp. A més, les categories analítiques han estat 
utilitzades per a l'anàlisi posterior de tot el material generat per les entrevistes i per 



 
 

DIC.CAT. Dona, Immigració i Ciutadania: les dones marroquines com a generadores de 
ciutadania a Catalunya 

 

 8

poder interpretar-lo en funció de l’objecte d'interès. Les categories analítiques han 
estat constatades en un quadre d'anàlisi, la qual cosa destaca els elements crucials 
que afavoreixen o dificulten la participació ciutadana de les dones migrants marroquins 
a la societat catalana, que es presenta a continuació (veure annex 3)  
 
Aquests primers resultats, es plasmen en l'informe Estat de la Qüestió: el rol de les 
dones Immigrants com a generadores de ciutadania a Catalunya, adjuntat com a 
documentació annexa.  
 
 
 
2.2. FASE 2: Treball de camp i metodologia qualitativa  
 
La segona fase de la recerca va consistir en la realització de l'estudi empíric a base 
dels resultats i categories analítiques obtingudes en la primera fase. El treball de camp 
amb dones marroquines constitueix la part més rellevant del projecte DIC.CAT, d’on 
sorgeixen noves contribucions cientifiques plasmades en l’Informe 2 i les 
recomanacions per al desenvolupament d’actuacions polítiques inclusores definides en 
la Guia de Recomanacions Politiques (veure annex 5). Per aquest motiu, representa la 
fase més llarga de la recerca i en la qual s'han invertit més recursos humans. 
 
L'objectiu de l'estudi empíric pretenia aprofundir en el coneixement científic de la 
participació sociopolítica i ciutadana de les dones marroquines residents a Catalunya. 
Interessava incloure-hi, tant les dones participants en associacions cíviques a 
Catalunya com aquelles dones no participants, per tal de conèixer el paper d'aquestes 
com a agents actius socialitzadors, tant entre la poblacio catalana autòctona com entre 
les pròpies comunitats marroquines. Per realitzar aquest estudi es va optar per una 
metodologia de caràcter qualitatiu adequada als objectius de la recerca per identificar i 
visibilitzar les accions  desenvolupades per les dones marroquines des dels diferents 
àmbits de la seva vida quotidiana. En l’esfera privada, es va analitzar el seu rol en el si 
de la família en la creació de xarxes de relacions socials de solidaritat a Catalunya, 
com també en el Marroc i, les seves possibles implicacions en el moviment associatiu. 
Per altra banda, en l’esfera pública es van identificar aquelles activitats orientades cap 
a una promoció de la ciutadania. Per fer-ho es van utilitzar entrevistes en profunditat i 
grups de discussió, tècniques qualitatives explicades en el següent apartat.  
 
 
Tècniques de recollida de la informació i perfils de les persones entrevistades 
 
L’entrevista en profunditat s’ha utilitzat com una tècnica d’investigació que 
aprofundeix i interpreta, per mitjà del diàleg amb la persona investigada, la seva vida 
quotidiana per tal de fer possible, per part de la persona investigadora, una reflexió 
sobre aspectes del passat, del present i del futur que poden ser rellevants pel propòsit 
de la nostra anàlisi. Les entrevistes en profunditat amb dones marroquines s’han dut a 
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terme en el propi context de les persones entrevistades a partir d’un guió establert 
prèviament del qual n’han tingut coneixement, com també dels objectius de la recerca i 
de l’ús que es farà de les dades obtingudes a partir de les seves contribucions. 
 
Per enriquir les entrevistes en profunditat i obtenir una interpretació col·lectiva de la 
realitat, l'equip de recerca ha incorporat grups de discussió de dones marroquines. 
Aquests grups de discussió permeten el desenvolupament de converses dinàmiques 
i creen sensacions de més confiança i comoditat per estar acompanyades de persones 
amb les quals compartien contextos socioculturals o relacions d'amistat. Per aquest 
motiu, els grups de discussió s'han realitzat amb dones que tenien algun vincle en 
comú per afavorir el diàleg entre elles obtenint un discurs més elaborat i de major 
qualitat pels objectius d’aquest projecte. Aquest procediment ha permès identificar les 
pràctiques comunes a partir de la reflexió conjunta de les dones marroquines que han 
participat en el grup de discussió. Totes les entrevistes i grups han estat enregistrades, 
transcrites i analitzades en base al quadre d’anàlisi del treball de camp desenvolupat 
específicament pel projecte DIC.CAT i que es mostra més endavant.   
 
Les entrevistes en profunditat i el grup de discussió realitzat amb dones marroquines  
en l’esfera privada van permetre aprofundir en les seves possibilitats de participació, 
en les expressions de ciutadania i el seu rol socialitzador, analitzant el seu paper en 
l'àmbit familiar, en la creació i manteniment de xarxes de solidaritat, tant a Catalunya 
com al Marroc. Per analitzar les accions concretes de promoció de ciutadania 
desenvolupades per dones marroquines en l'esfera pública s'ha realitzat un estudi de 
cas, l'anàlisi d'una unitat d'interès, aplicant les tècniques de recerca anteriorment 
il·lustrades. En aquest cas s'ha triat una associació àrab-musulmana ubicada a 
Barcelona, l'associació sociocultural Sahbi. S'han realitzat entrevistes en profunditat i 
un grup de discussió amb dones participants en aquesta organització amb diferents 
graus. Addicionalment, s'ha realitzat una entrevista en profunditat amb l’actual 
secretari de l'associació i cofundador de la mateixa. Per la seva posició ha pogut 
aportar informació específica sobre l’entitat i el seu funcionament. 
 
Coneixedors dels compromisos ètics necessaris en tota recerca i especialment en 
ciències socials, la relació entre investigador i persones participants en les entrevistes 
ha estat estipulada via consentiment informat. Aquest ha consistit en un previ contacte 
amb cadascuna de les persones en el qual, a més d'informar-les sobre la finalitat del 
projecte, se'ls va garantir la confidencialitat de la informació donada. Aquesta ha 
quedat garantida mitjançant l'ús de pseudònims en la transcripció de les entrevistes i 
modificant les referències que puguin revelar la identitat de les persones entrevistades 
en les cites in vivo reproduïdes en el text. L'ús de la gravadora com a instrument de 
registre de l'entrevista també ha comptat amb el consentiment de les persones 
entrevistades. 
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Una vegada establertes les tècniques de recerca a aplicar, l'equip d'investigació va 
procedir a elaborar la selecció de perfils de persones a entrevistar i els guions per 
realizar les entrevistes i grups de discussió (veure annex 3). El treball de camp inclou 
dos tipus de perfils diferents: dones marroquines membres d’associacions on 
participen (esfera pública) i dones marroquines no participants en aquestes entitats 
(esfera privada). 
 
El contacte amb les persones entrevistades es va realizar gràcies a la trajectòria de 
recerca dels membres de l’equip així com a la trajectòria del GEDIME-UAB. Com 
mostren els quadres resum dels perfils de les persones entrevistades pel projecte 
DIC.CAT, es van entrevistar dones de diferents edats per explorar les experiències i 
articulacions realitzades per les diferents generacions. Totes eren d'origen marroquí 
però algunes tenien nacionalitat española i altres només marroquina però es trobaven 
en proces d’adquirir l’española. Això ens va permetre explorar la influència de la 
nacionalitat i el sentit de pertinença en processos i experiències de ciutadania molt 
diverses. Tenen també diferents estats civils (casades, solteres, divorciades) i 
situacions familiars (amb i sense fills/es) garantint l’accés a información diversa i 
rellevant sobre el potencial de les dones marroquines com agents socialitzadors, no 
només pels seus fills/es sinó també per altres membres menors de la família i de la 
comunitat. La seva formació, ocupació, situació laboral i projecte migratori era també 
diversa.  
 
 
A continuació, es detallen els perfils i tècniques de recollida de la informació 
realitzades:  
 
Resum de perfils de les persones entrevistades  
 

ESFERA PRIVADA 
CODI PSEUDÒNIM DESCRIPCIÓ 

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT 
PV.HM1 Aixa Dona marroquina, 45 anys, soltera, sense fills, 

sense estudis. Ha sol·licitat la nacionalitat española. 
PV.HM2 Hannan Dona marroquina, 20 anys, soltera, sense fills. 

Cursant estudis universitaris. 
PV.HM3 Samira Dona marroquina, 39 anys, separada, 2 fills, sense 

estudis. Nacionalitat espanyola recentment 
aconseguida. 

PV.HM4 Dunia Dona marroquina, 24 anys, casada, sense fills, 
estudis ESO i Grau Mitjà. Actualment cursant la 
prova d’accés a la Universitat.  

PV.HM5 Fàtima Dona marroquina, 40 anys, casada, 4 fills, estudis 
secundaris. Doble nacionalitat.  
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GRUP DE DISCUSSIÓ 
PV.GDM Fàtima, Iris i 

Madiha 
Dones marroquines, 40, 32 i 21 anys. Casades, amb 
fills. La Fátima té la doble nacionalitat, l’Iris i Madiha 
només tenen la marroquí.  

 
 

ESFERA PÚBLICA: ESTUDI DE CAS 
CODI PSEUDÒNIM DESCRIPCIÓ 
ENTREVISTA EN PROFUNDITAT AMB MEMBRE FUNDADOR DE L’ENTITAT 

 
PU.ECEP 

Naim Home, senegalès. Secretari i un dels fundadors de 
l’associació Sahbi. 

ENTREVISTES EN PROFUNDITAT AMB DONES MARROQUINES 
PU.ECHM1 Radia Dona marroquina, 20 anys, soltera, sense fills, 

actualment cursant estudis universitaris. Doble 
nacionalitat. Participa a l’associació Sahbi i a 
l’Associació d’estudiants marroquins amb seu a la 
UPC.  

PU.ECHM2 Amal Dona marroquina, 26 anys, casada, 1 filla, actualment 
fa un curs d’administrativa. Nacionalitat espanyola. 
Presidenta de Sahbi i participant a FACEPA.  

GRUP DE DISCUSSIÓ 
PU.ECGDM Radia, Amal i 

Nadia 
Dones marroquines que participen a Sahbi, d’entre 20 
i 26 anys.  

 
 
 
2.3. FASE 3: Anàlisi de les dades empíriques en referència al marc teòric-

estadístic i discussió dels resultats 
 
Les 8 entrevistes en profunditat i els 2 grups de discussió realitzats han estat transcrits 
i analitzats segunit el quadre d'anàlisi del treball de camp que es presenta a 
continuació i que va ser elaborat en base als tres àmbits definits en la FASE 1: 
socioeconòmica, político-legal i religiosa-cultural.  
 



 

 

 
 
 
Quadre d’anàlisi del treball de camp 
 

Esfera 
 

Àmbit

 
SOCIOECONÒMIC 

 
POLÍTIC-LEGAL 

 
RELIGIÓS-CULTURAL 

Aspectes concrets a 
analitzar  

Treball 

(1) 

Representació 
social 

(2) 

Habitatge

(3) 

Salut

(4) 

Vot i 
Representativitat 

(5) 

Associacionisme

(6) 

Altres

(7) 

Educació

(8) 

Institucions 
religioses 

(9) 

Organitzacions 
culturals i 
esportives 

(10) 
ESFERA 
PÚBLICA

(a) 

Elements que 
AFAVOREIXEN 
l’exercici de la 

ciutadania 
(I) ESFERA 

PRIVADA
(b) 

 
 
(I)1ab 

 
 

(I)2ab 

       
 

(I)9a 

 

ESFERA 
PÚBLICA

(a) 

Elements que 
DIFICULTEN  

l’exercici de la 
ciutadania (II) ESFERA 

PRIVADA
(b) 

 
 
(II)1ab 

    
 

(II)5b 
 

     



 

 

 
 
 
Per a cadascun dels tres àmbits s’han identificat els elements que tenen influència 
sobre l'exercici de la ciutadania per part de les dones marroquines entrevistades, les 
estratègies a través de les quals participen en l'esfera privada i pública, en processos 
de ciutadania i de socialització, buscant noves formes de participació ciutadana més 
enllà de la participació política formal a través, per exemple, del dret a vot. Un dret que 
una part important de les dones marroquines residents a Catalunya no tenen accés per 
no tenir la nacionalitat espanyola. 
 
El treball d’anàlisi de la informació obtinguda ha proporcionat informació nova, 
significativa i rellevant per respondre als objectius plantejats pel projecte i elaborar la 
Guía de Recomanacions Polítiques. Així doncs, aquesta fase ha comptat amb una 
important implicació dels membres de l’equip, especialment pel que fa a l’elaboració de 
l’Informe 2, que constitueix una font de gran rellevància per a la publicació de nous 
articles científics i la difusió dels seus resultats a través de conferències i congressos 
d’ambit acadèmic (veure apartat d’Impacte realitzat i previst). 
 
Els resultats, l’anàlisi i la discussió dels resultats es resumeixen en l’Informe 2: Dones 
marroquines i estratègies d’impuls a la ciutadania en la societat catalana, 
adjuntat com a documentació annexa. 
 
 
2.4. FASE 4: Procés d’elaboració de les recomanacions polítiques 
 
El treball desenvolupat durant les fases 1, 2 i 3 ha conduït a l’elaboració de 
recomanacions polítiques per visibilitzar i orientarles administracions públiques de cara 
a la promoció de noves formes de participació social que les dones marroquines ja 
estan desenvolupant des de les esferes privada i pública. Per tal de donar utilitat social 
als resultats de la recerca, aquesta informació s’ha editat en format de Guia, basada 
en les contribucions científques del projecte i dirigida a les institucions politiques, 
associacions i altres organismes públics i privats, entre els quals destaca la Generalitat 
de Catalunya però també els Ajuntaments, per tal que orienti les politiques socials 
desenvolupades en els àmbits de la ciutadania, les migracions i el gènere.  
 
Amb l’ojectiu de difondre els resultats de la recerca i presentar la Guía de 
Recomanacions Polítiques als àmbits acadèmic, de l’administració pública, 
associatiu i especialment entre les dones immigrants, es va organitzar la Jornada de 
recerca el día 15 d’abril de l’any 2011 a la Universitat Autònoma de Barcelona (veure 
annex 4). Per a la realització d’aquesta jornada es van elaborar, editar i publicat tríptics 
i cartells informatius, els quals han estat distribuïts per la UAB i enviats a les entitats i 
persones assistents a la Jornada. A les taules rodones hi van participar cinc ponents, 
entre els quals dones marroquines participants en associacions, tècnics i experts de 
diferents entitats públiques i sindicals (CITE, Ajuntament de Sant Boi, entre d’altres).  
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El contingut de la guía ha tingut com a prioritat definir propostes polítiques 
d’intervenció en relació a les dones marroquines residents a Catalunya, assegurant la 
transmissió dels aspectes més rellevants de la recerca. D’altra banda i per tal de 
garantir-ne la utilitat política i social un primer esborrany de Guia es va presentar a la 
Jornada de recerca “Dona marroquina i ciutadania” celebrada a la UAB EL 15 d’abril 
de 2011 davant de diferents agents socials, entre els quals dones marroquines 
participants en el projecte, associacions, sindicats i tècnics d’ajuntaments. El debat i 
les propostes que en van sorgir van ser incorporades a la versió definitiva de la Guia. 
Se n’han editat 200 exemplars que s’han difós entre Ajuntaments i altres institucions 
polítiques, associacions i organismes públics i privats.   
 
 
2.5. Funció general dels membres de l’equip 
 
L’equip de recerca s’ha reunit una vegada al mes durant l’elaboració del projecte. En 
aquestes trobades s’han pres acords de funcionament i s’han creat comissions de 
treball per tal de garantir que es duia a terme un pla de treball molt ambiciós per 
tracatar-se d’un projecte de 12 mesos. Així, les tasques han quedat distribuïdes en 
funció de la disponibilitat dels diferents membres de l’equip i amb el suport de dues 
tècniques de recerca.  
 

3. Resultats  
 
Tots els resultats aquí destacats es poden consultar en la documentació annexa:  
 

a) Informe 1: Estat de la qüestió sobre el rol de les dones immigrants com a 
generadores de ciutadania a Catalunya.  
 

b) Informe 2: Dones marroquines i estratègies d’impuls a la ciutadania en la 
societat catalana.  
 

c) Jornada de recerca “Dona marroquina i ciutadania” de la Universitat 
Autònoma de Barcelona on hi van assistir més de 40 persones entre les quals 
dones marroquines i membres d’associacions relacionades amb la temàtica 
principal, tècnics d’administracions i membres d'altres organismes públics a qui 
va dirigida la guia. 
 

d) Guia de recomanacions polítiques, basada en les contribucions científiques 
del projecte i el debat amb els agents socials implicats.  
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4. Conclusions  
 
Com a conclusions dels resultats anteriorment presentats, l'equip d'investigació 
considera necessari repensar el concepte de la ciutadania en base de la nacionalitat i 
promoure noves formes de ciutadania en la societat catalana les quals promoguin la 
participació cívica i la integració de les persones immigrants residents a Catalunya. 
Les articulacions de les dones marroquines al voltant de la seva ciutadania evidencien 
que els espais i contextos en els que viuen i participen poden ser optimitzats si es té 
en compte la rellevant capacitat d’acció d'aquestes dones. L'estudi realitzat ha 
complert amb l’objectiu d'identificar les estratègies i espais (públics i privats) de les 
dones estudiades, com exerceixen la seva ciutadania al voltant d’identitats múltiples 
que adquireien gran importància pel desenvolupament de polítiques públiques que 
contribueixin a una millora de la convivència en la societat catalana. 
 
Impulsar noves formes de ciutadania a Catalunya requereix del reconeixement d'uns 
principis fonamentals i d'unes circumstàncies facilitadores, imprescindibles a l'hora de 
plantejar les recomanacions polítiques detallades en aquest apartat. Aquestes es 
descriuen al llarg de l’Informe 2 i en la Guia de Recomanacions Politiques. 
 
Al llarg del treball desenvolupat hem constatat que calen nous i més estudis científics 
que aprofundeixin en l’anàlisi de les oportunitats de les dones immigrants i 
especialment de col·lectius tan estereotipats com les dones d’orgen àrabo-musulmà. El 
projecte DIC.CAT ha visibilitat les competències ciutadanes de les dones estudiades, 
trencant amb la imatge homogeneïtzada que existeix sobre el col·lectiu de dones 
marroquines. 
 
 

5. Impacte realitzat i previst 
 
Com a via de donar a conèixer els resultats d'aquesta investigació a un públic més 
ampli - investigadors de la universitat, estudiants i doctorands, experts del tema , 
associacions, ONGs i organismes públics, es va celebrar la Jornada de recerca Dona 
marroquina i ciutadania. Aquesta jornada va ser organitzada per l'equip del GEDIME 
i cel·lebrada a la Sala de Juntes de la Facultat de Ciències Polítiques i Sociologia de la 
Universitat Autònoma de Barcelona el dia 15 d'abril de l’any 2011. Set ponents van 
exposar diferents aspectes relacionats amb la investigació, i entre aquestes persones 
s’hi trobaven membres de l'equip de recerca, dones marroquines participants en 
associacions, la responsable del Programa Municipal Transversal de Nova Ciutadania 
de l'Ajuntament de Sant Boi de Llobregat i el coordinador del CITE del sindicat CCOO 
de Catalunya. La participació de 40 persones procedents de molt diferents àmbits de la 
societat, acadèmic, sindical, associatiu i de l’administració pública, entre d’altres, va 
dotar a la Jornada d’un rellevant impacte potencial, doncs aquestes persones 
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traslladarien el diàleg mantingut i les informacions donades als seus contextos 
professionals i personals.  
 
A més de la Jornada de recerca “Dona marroquina i ciutadania” celebrada per discutir i 
millorar els resultats del projecte DIC.CAT amb els agents socials, aquests han estat 
presentats també en diferents fòrums acadèmics:  
 

- Màster/ Postgrau en Migracions Contemporànies i Interculturalitat 
desenvolupat en el marc del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions (CER 
Migracions) de la Univesritat Autònoma de Barcelona. En aquest cas l’impacte 
potencial és rellevant donat que una part important dels estudiants del Postgrau 
desenvolupen la seva activitat professional en institucions i organismes oficials 
que treballen en l’àmbit de les migracions, el gènere i la ciutadania.  
 

- Seminari de Doctorat del Departament de Sociologia de la Universitat 
Autònoma de Barcelona (3 de maig de 2011)  

 
- GRESI Workshop on Migration organitzat pel United Nations University 

Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) celebrat 
el 31 de maig de 2011 a Bruges (Bèlgica).  

 
- Paral·lelament, una proposta comunicació sobre els resultats del projecte va 

ser presentada al Xè Congrés Europeu de Socioogia, que es celebrarà 
durant els dies 7 i 11 de setembre de 2011 a Ginebra (Suïssa). Aquesta 
proposta va ser acceptada pel comitè científic de l’European Sociològical 
Association, entitat organitzadora, i serà presentada sota el títol “Moroccan 
Immigrant Women as Citizenship Generators” a la quarta sessió titulada 
Gendering social citizenship: work and care issues de la Research Network 33 
(Women and Gender Studies) de l’European Sociological Association.   

 
D’altra banda, els dos informes desenvolupats durant la recerca: l'Informe 1. Estat de 
la qüestió, DIC.CAT. Dona, Inmigració i Ciutadania: les dones marroquines com a 
generadores de ciutadania a Catalunya i l’Informe 2. Anàlisi del treball de camp: Dones 
marroquines i estretègies d’impuls a la ciutadania en la societat catalana, són una font 
d’informació pròpia a partir dels quals els membres de l’equip investigador estan 
treballant en aquests moments en el desenvolupament d’articles científics per tal que 
aquests resultats arribin als diferents grups de recerca, universitats i 
investigadors/es de la comunitat científica catalana, espanyola i internacional.  
  
La difusió de la Guia de Recomanacions Polítiques editada per imprempta és un 
element clau per garantir un impacte en les administracions públiques i altres 
organismes vinculats als àmbits de la ciutadania, el gènere i la immigració. Aquest 
document es troba també disponible a traves de les pàgines web del GEDIME 
(http://grupsderecerca.uab.cat/gedime/), del CER Migracions 
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(http://centresderecerca.uab.cat/migracions/) i adjuntada en la documentació annexa 
en format pdf. 
 
A continuació es resumeixen les deu propostes principals d’intervenció, sorgides 
del projecte DIC.CAT i que permeten valorar l’impacte previst del mateix. Aquestes van 
ser validades a partir de la discussió duta a terme amb els agents socials implicats en 
el projecte durant la Jornada de recerca “Dona marroquina i ciutadania”:  
 
1. Activar el reconeixement institucional i l’accés als drets de ciutadania completa 

(dret a vot, nacionalitat, drets laborals, educatius i sanitat). 
2. Dissenyar i desenvolupar programes de formació de familiars a les escoles; 

ensenyament de llengües, alfabetització i altres titulacions acadèmiques oficials 
(GES, CF) emmarcades dins l’Educació de persones Adultes. 

3. Fomentar la participació en els processos de gestió i decisió sobre les activitats 
dirigides al seu col·lectiu.  

4. Fomentar la conciliació dels horaris de la formació als centres educatius que 
depenen de les administracions, amb els horaris laborals de les dones 
marroquines.  

5. Promocionar programes específics per la contractació, similars als Plans 
d’ocupació, on s’incorporin mesures d’acció afirmativa. 

6. Dissenyar convocatòries públiques de projectes o subvencions per entitats que 
fomentin la participació activa afavorint, especialment, la creació d’espais 
femenins i associacions on participin dones marroquines.  

7. Facilitar la incorporació de dones de minories culturals com assessores als 
mitjans de comunicació. 

8. Potenciar les recerques orientades a l’acció participativa que plantegin línies de 
treball d’investigació sobre socialització i integració dels grups socialment 
vulnerables. 

9. Rendibilitzar les polítiques socials tenint en compte que les dones són el “nexe” 
central entre la família/comunitat i la societat d’acollida. 

10. Tenir en compte la xarxa informal de les dones marroquines a l’hora de 
gestionar els recursos de les accions socials desenvolupades, tals com els 
Plans d’acollida, entre d’altres.   
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generadores de ciutadania a Catalunya 
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