
 

 

 

Memòria justificativa de recerca per a les convocatòries ACOM, AJOVE, 
ARAFI, ARIE, FJOVE, ISPC, PBR 
 
 
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  

PBR 
 
Llegenda per a les convocatòries: 

ACOM Ajuts a projectes de recerca d'abast local i comarcal 

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 

 
 

Títol del projecte ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document. 

Patrons d'incorporació sociolaboral immigració llatinoamericana  
en dos contestos urbans, Barcelona i Manchester" 
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Resum en català  (màxim 300 paraules) 

La present memòria de treball presenta les principals conclusions del projecte titulat “Patrons d'incorporació sociolaboral 
immigració llatinoamericana en dos contestos urbans, Barcelona i Manchester" finançat per la convocatòria Projectes 
Batista i Roca PBR 2009 i executat pels grups de recerca GEDIME (Grup d’estudis de migracions i minories ètniques) 
de la UAB, i el Global Urban Research Centre (GURC-University of Manchester). El projecte s’aproxima, des d’un pla 
estructural i des d’una anàlisi comparativa, al context de recepció d’ambdós territoris (context institucional, social i 
econòmic), que determina l’estructura d’oportunitats dels immigrants i condiciona les seves estratègies com agents 
socials, en interacció amb les diferents situacions de cada immigrant (nivell educatiu, situació familiar, cicle vital, classe 
social, etc.) 
 
A través dels seminaris i workshops realitzats en ambdues universitats participants, s'ha establert vincles de 
col•laboració estable entre els dos grups de recerca implicats en el projecte. Aquest marc de cooperació es valora com 
una iniciativa que ha de transcendir el temps de desenvolupament d’aquest estudi i que ha de donar lloc a la 
presentació de nous projectes competitius, publicacions conjuntes, etc. Aquesta opció, valorada com a fonamental pels 
dos centres de recerca, ha servit per generar un flux d’informació científica permanent entre ambdós centres de 
recerca. 

Resum en anglès (màxim 300 paraules) 

This is a report of the main conclusions of our investigation entitled “Patterns of socio-labour  incorporation of 
Latin-American immigration in two urban contexts, Barcelona and Manchester” and financially supported by 
Projectes Batista i Roca PBR 2009. It was executed by the research groups GEDIME (Group of Immigration 
studies and ethnic minorities) of the Autonomous University of Barcelona and GURC (Global Urban Research 
Center - of the University of Manchester). This project represents an approach to the context of reception of 
these both areas (institutional, social and economic context) from a structural and comparative perspective. 
This context of reception is understood as a determinant of the immigrant’s structure of opportunities and their 
strategies as social agents, in interaction with the different situations of each immigrant (educational level, 
family situation, vital cycle, social class, etc. 
 
 Through seminars and workshops conduced in the above mentioned Universities throughout the year,  there 
have been created links of stable collaboration between  both of the research groups involved in this project. 
This collaboration is valued as an initiative that should go beyond the time length of this project and give birth 
to new competitive projects, joint publications, etc. This possibility, valued as essential by both centers, 
generated a synergetic flow of scientific information between groups. 

 
 
 
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 

 

 

 

Segons s’esmenta en la sol·licitud, el projecte planteja l’estudi dels patrons 

d’incorporació sociolaboral de la immigració llatinoamericana en dos contextos urbans: 

Barcelona i Manchester. Es tracta d’un estudi realitzat conjuntament entre un equip 

d`investigadors  del GEDIME (Grup d’estudis de migracions i minories ètniques) de la 

UAB, i l’equip Global Urban Research C2entre (GURC-University of Manchester). El 

Global Urban Research Centre (GURC-University of Manchester) és un clar referent en 

el camp de la Sociologia Urbana i en l’estudi de les migracions internacionals i dels 

seus impactes tant al Regne Unit com a nivell internacional. La informació i 

l’experiència adquirida pels investigadors d’aquest grup ha estat de gran utilitat pels 

diferents investigadors catalans especialitzats en la temàtica de la immigració urbana. Es 

per això que el flux de coneixements entre els dos centres de recerca implicats, el Grup 

d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques (GEDIME) i el Global Urban Research 

Centre, ha permès establir les bases per a futures investigacions en territori català i 

avançar cap a una recerca comparativa. Efectivament, els fenòmens que s’estan produint 

a Barcelona relacionats amb el fet migratori no són exclusius de la ciutat de Barcelona, 

sinó que s’estan produint a d’altres nuclis urbans amb major tradició com a territoris de 

recepció. 

 

Així mateix, el projecte ha permès incorporar el Grup d’Estudis sobre Immigració i 

Minories Ètniques (GEDIME-UAB)  dins de les xarxes de centres de recerca 

internacionals especialitzats en la incorporació sociolaboral de la immigració als espais 

urbans. El Global Urban Research Centre està realitzant diverses recerques en curs 

sobre els casos de ciutats com Toronto, London, New York, Cochabamba, Buenos 

Aires, Guayaquil i Shangai. A la vegada, manté una col·laboració estable amb centres 

de recerca europeus, nord-americans i llatinoamericans. Així doncs, la col·laboració 

amb el Global Urban Research Centre ha constituït el primer pas cap a l’establiment de 

vincles sòlids amb altres centres de recerca internacionals.  
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Finalment, a través dels seminaris i workshops realitzats en ambdues universitats 

participants,s'han consolidat vincles de col·laboració entre els dos grups de recerca 

implicats en el projecte. Aquesta opció, valorada com a fonamental pels dos centres de 

recerca, ha servit per generar un flux d’informació científica permanent entre ambdós 

centres de recerca. 

 

 

2. Metodologia 

 

L'activitat d'investigació realitzada durant la vigència del projecte ha consistit en portar 

a terme totes les tasques previstes per a l'execució de l'estudi (especificades en el Bloc 1 

i Bloc 2), com es detalla a continuació.  

 

a) Una extensa revisió de la literatura científica existent que vincula les distintes 

variables i temàtiques estudiades en el projecte, tals com mercat de treball, segmentació 

ètnica, ciutadania, gènere, trajectòries socials i laborals. S'ha realitzat la recerca en les 

bases de dades més importants en Ciències Socials i s'han analitzat articles, 

investigacions i altres publicacions de rellevància científica tals com estudis realitzats 

sobre la incorporació laboral dels immigrants llatinoamericans a Espanya i Gran 

Bretanya i, en concret, dels col·lectius estudiats.  

 

b) Una explotació i anàlisi de dades estadístiques. L'anàlisi i explotació de fonts 

estadístiques s'ha portat a terme a través d'una recopilació de dades obtingudes a través 

d'organismes oficials com el CIS, INE, EUROSTAT i l'Enquesta Nacional d'Immigrants 

(ENI).  

 

c) Una vegada realitzada l'anàlisi de les fonts secundàries, així comla revisió de la 

literatura sobre la temàtica, s’ha portat a terme la preparació i realització del treball de 

camp per  poder generar informació de tall qualitatiu. A tal efecte, s'han realitzat 

entrevistes en profunditat tant a informants privilegiats com a immigrants 

llatinoamericans. Les persones entrevistades van ser seleccionades a partir de la seva 

representativitat i heterogeneïtat en termes de tipicitat en ambdues ciutats. Per al cas de 

Barcelona, s’han entrevistats persones procedents dels quatre països de la Comunitat 

Andina de Nacions (Equador, Bolívia, Perú i Colòmbia, en aquest ordre, per nombre de 
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residents), més persones procedents d'Argentina i Brasil. A Manchester van ser 

entrevistades persones procedents de Brasil i dels quatre països de la Comunitat Andina 

de Nacions (Colòmbia, Equador, Perú i Bolívia). Pel que fa al nombre d’entrevistes, 

finalment s’han realitzat 12 entrevistes a Barcelona i 12 a Machester. El treball de camp 

ha estat completat amb 8 entrevistes a informants experts (representants d’entitats i 

tècnics locals). 

 

 

3.Resultats i conclusions 

 

La realització del projecte ha cobert els següents quatre objectius - emmarcats dins de 

l'objectiu general que pretenia estudiar els patrons d’incorporació sociolaboral i els 

vincles transnacionals de la immigració llatinoamericana en dos contextos urbans, 

Barcelona i Manchester 

Objectiu Específic 1.1: Estudiar de forma comparativa, Regne Unit- Catalunya,  el 

paper que juguen una sèrie de factors estructurals a l’hora de determinar els 

projectes migratoris, la posició econòmica, la mobilitat ocupacional i els vincles 

transnacionals dels migrants llatinoamericans.  

 

Considerem que aquest objectiu ha estat plenament assolit per mitjà de la recerca 

bibliogràfica: Recopilació i anàlisi de bibliografia especialitzada recent referent als 

factors estructurals a l’hora de determinar els projectes migratoris, la posició econòmica 

i la mobilitat ocupacional. Aquesta fase ha incorporat també l’estudi de literatura 

científica sobre la perspectiva transnacional de les migracions.  

 

Objectiu específic 1.2: Conèixer els projectes migratoris dels migrants 

llatinoamericans a Barcelona i Mànchester i Objectiu específic 1.3:  Conèixer les 

estratègies desplegades pels migrants llatinoamericans a l'hora de definir les seves 

trajectòries estructuralment determinades. 

 

Considerem que aquests dos objectius han estat plenament assolits  a partir del treball 

de camp realitzat en ambdues ciutats, així com també a partir del disseny dels 

instruments d’anàlisi. Aquesta fase va coincidir amb el primer workshop a la ciutat de 

Barcelona, celebrat el mes de novembre de 2009. En aquesta ocasió es va constatar la 
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impossibilitat de fer un seguiment de les pràctiques transnacionals dels immigrants 

llatinoamericans i es va optar per realitzar una recerca més acotada, que permetés una 

aproximació a la incorporació laboral dels immigrants llatinoamericans en ambdós 

contextos urbans. Per a això, el treball es va estructurar de la següent manera: 

1.1. Aproximació quantitativa. Anàlisi d’indicadors socials a partir de l’explotació de 

fonts secundàries estadístiques  

1.2 Aproximació qualitativa. Realització d’entrevistes en profunditat tant a informants 

privilegiats com a immigrants llatinoamericans. L’objectiu de l’aproximació qualitativa 

és analitzar l’impacte de l’agència de diferents actors sobre la incorporació laboral dels 

immigrants llatinoamericans.  

 

Objectiu específic 1.4.: Estudiar el sorgiment de pràctiques econòmiques 

transnacionals i vincles polítics transnacionals, així com els seus impactes. 

Creiem que aquest objectiu tercer ha estat també assolit plenament per mitjà de la 

proposta d´un marc analític per a l’estudi comparatiu de de pràctiques econòmiques 

transnacionals i vincles polítics transnacionals. En aquest sentit, les discussions 

efectuades en el marc del seminari realitzat a Manchester al desembre de 2009, han 

permès assentar les bases del marc analític, especialment en tot allò referit a l'impacte 

dels actius dels immigrants en els contextos d'immigració. Els resultats d'aquest marc 

analític seran publicats en un llibre editat per FLACSO (Facultat Llatinoamericana de 

Ciències Socials), seu acadèmica d’Argentina,  

Els quatre objectius esmentats fan referència a la dimensió acadèmica del projecte 

(l’aportació de nou coneixement), encara que una altra de les finalitats destacades del 

projecte era la creació i establiment  de vincles de cooperació entre grups de recerca 

catalans i britànics.  

 

Finalment, a causa de la restricció pressupostària, s’ha optat per realitzar únicament dos 

dels tres workshops previstos. 

 

 El primer seminari va ser realitzat a Barcelona els dies 26 i 27 de novembre de 

2009. Va permetre donar a conèixer la recerca realitzada per  l’equip del 

GEDIME (Grup d’estudis de migracions i minories ètniques) de la UAB i 

definir la metodologia de la recerca realitzada a la ciutat de Barcelona. En el 

workshop, a més dels membres de l’equip,  va participar com a convidada la 

professora Anahí Viladrich (CUNY-New York) , amb una dilatada trajectòria 
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investigadora en en els darrers anys en l’estudi del procés d´incorporació dels 

immigrants llatinoamericans a la ciutat de New York. També va participar en la 

trobada el teixit associatiu, amb la presència d'associacions d'immigrants 

llatinoamericans radicades a Barcelona, com és el cas de la Federació de 

Bolivians (FEDEBOL), representada per dos membres de la seva junta directiva 

Sra. Solange Terceros y Sr. Juan Carlos Martinez 

 

 Un segon seminari es va  realitzat a Manchester els dies 3 i 4 de desembre de 

2009, amb la finalitat de construir  un marc analític per a l’estudi comparatiu de 

la immigració llatinoamericana des d'una perspectiva transnacional, així com per 

a l'anàlisi dels seus actius en els contextos de recepció. En el seminari, a més 

dels membres de l’equip, van participar com a convidades les professores Cathy 

McIlwaine (Queen Mary, University of London), que va presentar la ponència 

titulada Negotiating stepmigration as a resource for Europe-bound Latin 

Americans: migration to the UK via Spain 

 

 

4.Impacte previst 

 

Els resultats de l'estudi seran materialitzats en la publicació de dos llibres. Un primer 

llibre serà coordinat per l'equip del Global Urban Research Centre (GURC-University 

of Manchester) i serà publicat a finals i de 2010 per l'editorial FLACSO, institució 

dedicada a la promoció de les Ciències Socials a Amèrica Llatina i el Carib i que compa 

amb amplis canals de difusió en el context iberoamericà. Un segon llibre, a càrrec del 

GEDIME (Grup d’estudis de migracions i minories ètniques) de la UAB, serà publicat a 

finals de 2011 per l'editorial Anthropos, en la seva col·lecció “Migraciones”, dirigida 

per la directora d'aquest projecte, la Catedràtica de Sociologia Dra. Carlota Solé.  Els 

resultats de l’estudi de cas a Barcelona han estat exposats en forma de ponència en el 

marc del X congreso Español de Sociología celebrat a Pamplona els dies 1, 2 i 3 de 

juliol de 2010 i en el VI Congrès du CEISAL celebrat a Toulouse els dies 30 de juny i 1, 

2 i 3 de juliol de 2010.  

 

Així mateix, s'estan elaborant -per part dels investigadors que integren el projecte 

articles científics que s’enviaran en els propers mesos a revistes internacionals 

d’impacte.  

 

De la mateixa manera, es potenciarà de forma continuada  la mobilitat dels 

investigadors pertanyents a les dues universitats del projecte, la cooperació científica i 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Anthropos
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el millor aprofitament dels múltiples recursos existents, amb una vocació clarament 

pluridisciplinar i oberta a distintes temàtiques i a diferents enfocaments teòrics. 

L’establiment d’un marc de col·laboració estable entre els grups del projecte, el Grup 

d’Estudis sobre Immigració i Minories Ètniques (GEDIME) i el Global Urban Research 

Centre (GURC-University of Manchester) era un dels objectius centrals del projecte. El 

projecte ha permès la creació de vincles i ha promogut l’intercanvi de coneixements 

entre investigadors catalans i investigadors britànics interessats en l’estudi de la 

immigració llatinoamericana. Aquest marc de cooperació es valora com una iniciativa 

que ha de transcendir el temps de desenvolupament d’aquest estudi i que ha de donar 

lloc a la presentació de nous projectes competitius, publicacions conjuntes, etc. Creiem 

que es tracta també d’un objectiu assolit i volem destacar l’oportunitat que per nosaltres 

ha suposat poder compartir espais de reflexió, coneixements i metodologia amb experts 

de reconegut prestigi internacional com Caroline Moser, (Directora de GURC, 

University of Manchester), Jorge Ginieniewicz i Tanja Bastia.  

 

http://www.internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=pluridisciplinar
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