
 

 

Memòria justificativa de recerca de les convocatòries BE, PIV, BCC, NANOS i 
BP 
 
La memòria justificativa consta de les dues parts que venen a continuació: 
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 
BE 
 
Llegenda per a les convocatòries: 
BCC Convocatòria de beques per a joves membres de comunitats catalanes a l'exterior (BCC)  
BE Beques per a estades per a la recerca fora de Catalunya (BE) 
BP Convocatòria d'ajuts postdoctorals dins del programa Beatriu de Pinós   (BP) 
NANOS Beques de recerca per a la formació en el camp de les nanotecnologies   (NANOS) 
PIV Beques de recerca per a professors i investigadors visitants a Catalunya (PIV) 

 
 

Títol del projecte: ha de sintetitzar la temàtica científica del vostre document.  
Desenvolupament de mesures per comparar transculturalment xarxes personals (USA i Estats Units)  
 

Dades de l'investigador  
Nom 
José Luis 

Cognoms 
Molina González 

Correu electrònic 
joseluis.molina@uab.cat 

Dades del centre d’origen  
Departament d'Antropologia social i cultural 
Universitat Autònoma de Barcelona 
Facultat de Lletres-Edifici B 
08193- Bellaterra (Spain) 
Tf.:+93 581 12 39 
Fax:+93 581 11 40 

Número d’expedient  
2006 BE 00042 
Paraules clau: cal que esmenteu cinc conceptes que defineixin el contingut de la vostra memòria. 
xarxes socials, xarxes personals, comparació transcultural, immigració 

Data de presentació de la justificació  
22/07/2007 

 



 

 

Resum del projecte: cal adjuntar dos resums del document, l'un en anglès i l'altre en la llengua del document, on 
s'esmenti la durada de l'acció 
Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
El projecte de recerca (NSF BCS-0417429) "Development of a Social Network Measure of Acculturation and its 
Application to Immigrant Populations in South Florida and Northeastern Spain" ha permès recollir les xarxes personals 
d’immigrants en els dos països mitjançant un qüestionari implementat amb Egonet, un software desenvolupat ex profeso 
per recollir i presentar visualment les dades. El programa també permet dur a terme una entrevista qualitativa sobre les 
característiques de la xarxa personal de la persona entrevistada.  
 
La estada finançada per l’AGAUR a la Universitat de Florida va tenir lloc de l'1 d'Abril a l'1 de Maig de 2006. Durant 
aquesta estada es van revisar i assemblar en una única base de dades les entrevistes i qüestionaris realitzats a 
Catalunya i a diferents llocs d'Estats Units (Miami i New York, especialment). En total s’han revisat i analitzat uns 450 
casos. La resta de casos s’estan acabant de recollir actualment als Estats Units. 
 
Un cop depurada i analitzada la informació obtinguda s’ha pogut disposar per primer cop de mesures globals pels 
diferents col•lectius estudiats. L'objectiu global del projecte és entendre les implicaciones que les estructures de les 
xarxes personales tenen en relació a un conjunt de conductes (de salut, d'ús de la llengüa, etx) i les autoconcepcions. En 
aquest sentit era necessari desenvolupar un seguit de mesures que permetessin comparar i documentar la variació de 
les estructures de les xarxes personals a diferents cultures, nivells socioeconòmics, génere, religió, etc. i incorporar-les 
com a variables independents als models explicatius.  
 
En aquest moments estem desenvolupant un índex basat en variables estructurals (número de components de la xarxa, 
densitat, grau d’intermediació, etc.) i variables de composició (proporció de persones diferents del pais d’origen, entre 
d'altres). La idea és disposar d’un índex d’heterogeneitat de la xarxa social comparable entre els diferents col•lectius.  
 
Malgrat que el treball continua (visitar la pàgina www.egoredes.net, apartat de Projectes, amb documents explicatius) la 
principal conclusió a la que hem arribat és que al menys a Espanya a mida que pasa el temps augmenta el nivell 
d’heterogenitat de les xarxes personals, seguint el següent model: 
 
 heterogeneitat 
+ 
| 
|      -----  
|    /        \ 
|  /           \-------- 
|/_____________________temps 
 
És a dir, que desprès d’un ràpid procés de canvi i una fase de trasnacionalitat la tendència és a reduir aquest nivell (pels 
costos socials i econòmics que comporta). Naturalment en funció de si la persona és de la primera onada o succesives, 
el tipus de col•lectiu i el sexe, aquest perfil pot canviar en un sentit o un altre. Aquest model té suport empíric (ANOVA, F 
[3, 229]= 4,932; p = .002).      



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
The research project (NSF BCS-0417429) "Development of a Social Network Measure of Acculturation and its Application 
to Immigrant Populations in South Florida and Northeastern Spain" has allow us to gather data from 450 persons so far 
(both through a questionnaries with the aid of the Egonet software and qualitative interview based upon the visualization 
of their personal networks).  
 
The visit to the University of Florida funded by the AGAUR (1th of April - 1th of May 2006) has allow us assess jointly all 
the interviews both in Spain and America and analyse the data to some extent. Although the researh is still in progress we 
have some interesting preliminary results for the Spanish data (already completed): the heterogenity of the personal 
networks of immigrants in Spain change on average following the next model: 
 
 heterogeneity 
+ 
| 
|      -----  
|    /        \ 
|  /           \-------- 
|/_____________________time 
 
After a fast stage of change, and a phase of transnationaliy, the trend is to reduce the diversity in terms of structure 
(number of different social settings, density, betwenness) and in terms of composition (number of people from different 
nationalities). Of course the deviations are mainly caused by the first wave immigrants or people who enter into a well 
stablished community, along with sex, sociocultural level and ethnic group. This general model has been testes against 
our data (250 valid cases in Spain): ANOVA, F (3, 229)= 4,932; p = .002.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
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. 
 
1. Introducció 
 
L’estada a la Universitat de Florida forma part del projecte de recerca finançat per la NSF (BCS-
0417429) Development of a Social Network Measure of Acculturation and its Application to 
Immigrant Populations in South Florida and Northeastern Spain.  Com mesurar i comparar els 
processos de canvi que s’esdevenen tant en les poblacions que es desplacen com en les 
poblacions receptores? Amb aquest objectiu s’ha volgut fer una revisió de la literatura sobre 
“aculturació” i desenvolupar mesures del canvi social i cultural a partir de les xarxes personals 
de les persones entrevistades. Sortosament, l’obtenció per la part de la ESF d’un segon 
projecte ens està permetent en l’actualitat entrevistar de nou una submostra de les persones 
entrevistades a Catalunya i mesurar els canvis existents.  

En aquest document es presenta la memòria corresponent al període de l’estada en qüestió 
però es poden trobar documents explicatius de l’actual procés de recerca a la web: 
www.egoredes.net 

2. Objectius de l’estada 

Els objectius de l’estada d’un mes eren depurar la informació recollida a Espanya i els Estats 
Units, posar en comú la informació i desenvolupar mesures que ens permetessin documentar i 
comparar el canvi.  

3. Resultats  

El primer objectiu, depurar la informació, posar en una única base de dades homogènia totes 
les entrevistes i les xarxes personals, va ser plenament assolit. Actualment disposem d’un fitxer 
SPSS amb 548 entrevistes (i aviat 90 més corresponents a la segona onada finançada per la 
ESF). A la taula següent es presenta un resum de les entrevistes realitzades i compilades 
presentat a la NSF: 

Location   Group   Interviews 
Barcelona   Argentine   81 
Barcelona   Moroccan   70 
Barcelona   Dominican   64 
Barcelona   Gambian   26 
Barcelona   Equatorial Guinean  9 
Barcelona   Senegalese   43 
New York City   Puerto Rican   86 
New York City   Dominican   97 
New York City   Columbian   34 
Miami    Cuban    12 
Miami    Haitian   13 
Kansas   Mexican   13 

Total 548 
Taula 1. Tally of completed interviews 

En segon lloc, desenvolupar mesures del canvi, amb la informació disponible van trobar 
indicadors estructurals i indicadors de composició de les xarxes personals dels processos de 
canvi. Per indicadors estructurals ens referim a les característiques relacionals de les xarxes 
personals: si hi ha poques o moltes persones aïllades, si hi ha pocs o molts grups diferents 
(família, companys de treball, etc.), si aquests grups són molt cohesius entre si o no, etc. Per 
indicadors de composició ens referim a la proporció de cadascuna de les variables atributives 
dels alteri o persones relacionades per ego: percentatge d’homes i dones, d’edats, de 
nacionalitat, de persones amb les que es tenen vincles forts o febles, etc.  



 

 

A nivell estructural la betweeness (o grau nodal d’intermediació) de les xarxes personals, el 
número de components i el E-I índex, el grau d’exogàmia dels grups o clústers que conformen 
les xarxes personals van ser identificats com forts indicadors de processos d’aculturació.  

A nivell de composició el percentatge d’espanyols i/o catalans a la xarxa, el percentatge 
relatiu de familiars i el grau de cohesió d’aquests actors van esdevenir els indicadors 
fonalmental dels processos d’aculturació mesurats a partir del domini de la llengüa, 
identificació, etc. (escala ARSMA-II). 

Així, els indicadors de diversitat de la xarxa personal (en termes tant d’indicadors estructurals 
como de composició, com ara el sexe, espanyols o catalans presents a la xarxa, número de 
components, grau de densitat interna d’aquests components ...) en relació als anys de 
residència va mostrar un procés de canvi en tres fases: 

 
heterogeneitat 
+ 
| 
|      -----  
|    /        \ 
|  /           \-------- 
|/_____________________temps 
 
 
La primera fase implica un ràpid canvi: es coneixen a noves persones a Catalunya o Estats 
Units, moltes vegades persones també inmigrants i tant la composició com l’estructura de la 
xarxa canvia. Durant la segona fase, la de màxima diversitat es quan es fan més remeses. 
Hem anomenat a aquesta fase com “transnacional” . Lògicament la tendència la tendència és a 
reduir aquest nivell de heterogenitat (pels costos socials i econòmics que comporta). Així 
entrem a una tercera fase on tornen a baixar les mesures esmentades (intermediació, número 
de components, varietat de nacionalitats o llocs de residència, etc.). 

Naturalment en funció de si la persona és de la primera onada o succesives, el tipus de 
col•lectiu i el sexe, aquest perfil pot canviar en un sentit o un altre. Aquest model té suport 
empíric (ANOVA, F [3, 229]= 4,932; p = .002).      

Una descripció detallada d’aquest procés es va presentar a Groningen el 2006 i en el crongrés 
internacional de Corfú el 2007: 

• (2006). "Acculturation Revisited: A Model of Personal Network Change", QMMS, 
Groningen (Holanda) 14-15 de Septiembre de 2006, José Luis Molina, Miranda J. 
Lubbers & Chris McCarty  

<http://seneca.uab.es/antropologia/Egoredes/presen_archivos/QMSS_Acculturation_re
visited.pdf>  

• (2007). "Comparing Networks by their Group Structure with an application to 
acculturation networks", XXVII Sunbelt’07 Corfu, Greece May 1–6, Juergen Lerner & 
Ulrik Brandes  

<http://seneca.uab.es/antropologia/Egoredes/research/juergen.pdf>  

• (2007). "A typology of personal networks of immigrants in Spain", XXVII Sunbelt’07 
Corfu, Greece May 1–6, Miranda J. Lubbers, José Luis Molina & Chris McCarty  

<http://seneca.uab.es/antropologia/Egoredes/research/Corfu_presentation_Lub_Mol_M
cCar.pdf> ]  



 

 

• (2007). "Using personal network composition and structure to explain ethnic identity", 
XXVII Sunbelt’07 Corfu, Greece May 1–6, José Luis Molina, Miranda J. Lubbers & Chris 
McCarty 

<http://seneca.uab.es/antropologia/Egoredes/research/Corfu_presentation_Lub_Mol_M
cCar.pdf> 

• (2007). "Using the EI index with personal network structural data as a measure of 
acculturation", XXVII Sunbelt’07 Corfu, Greece May 1–6, & Chris McCarty, Miranda J. 
Lubbers & José Luis Molina 

<http://seneca.uab.es/antropologia/Egoredes/research/E-
I%20Index%20April%2026.pdf>  

• (2007). "Ethnic patterns of adaptation to the host society based in personal networks 
data", treball en marxa, Juergen Lerner. 

<http://seneca.uab.es/antropologia/Egoredes/research/pn_overall.htm> 

Volem destacar que a partir de l’estada realitzada van poder depurar, compilar i establir una 
primera descripció de les dades que està permetent als investigadors de l’equip i altres 
col·legues amb els que col·laborem assolir interessants conclusions sobre els processos de 
canvi de les xarxes personals. Especialment la col·laboració amb especialistes de visualització 
ens ha ajudat a reduir la diversitat i presentar models de canvi de cada grup ètnic. Els anys de 
residència continuen sent un important predictor d’aculturació.  

Actualment estem redactant un protocol, basat en el document de bones pràctiques científiques 
en el que col·labora la UAB, per garantir la confidencialitat de la informació i poder compartir 
part de les dades amb altres investigadors/es interessats en ampliar la nostra recerca. 

L’ajut de la AGAUR ha contribuït decisivament en aquest fet.  

 

 

 
 
 

 


