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1. Introducció
La manera en com les persones nouvingudes s’assenten en els municipis on viuen i es
relacionen amb la societat receptora és un camp que ha estat estudiat en la literatura
internacional.Perònoésnomésuntemad’interèsperalmónacadèmic,laimmigracióésun
temad’actualitatpolíticaimediàtica.Actualment,isobretotdesprésdelsresultatselectorals
del22demaigonforcesxenòfobes,opartitstradicionalsambdiscursxenòfob,hanaconseguit
bons resultats instrumentalitzant la immigració, es fa necessària una aproximació a aquest
fenomenquevagiencaminadaamillorarlescondicionsdevidadelapoblaciónouvingudaia
millorar la seva relació i interacció amb la població autòctona. Només des del coneixement
mutuilamilloradelescondicionsdevidadelsnouvingutsespodràavançarcapaunasocietat
cohesionadaiinclusiva.
Comesrelacionalapoblaciónouvingudaamblapoblacióautòctonaésuntemad’interèspera
totalasocietatiéscausadeconflicte,tantanivellpolíticcomciutadà.Laconstataciódeque
elsconflictesgreusdeconvivènciaesdonenenciutatsmitjanesigransmésquenopasenels
entorns rurals és un indicador de que les condicions d’un i altre entorn i el model
d’assentamentsóndiversos.Lesrecerquesdutesatermesobreelsentornsruralsdestaquen
queaquestsdisposend’unescondicionsprivilegiadespelquefaalsorgimentdedinàmiquesde
solidaritaticooperacióentreelsseushabitants,caliaobservarsiaquestesdinàmiquestambé
es donen entre la població autòctona i la nouvinguda. Per altra banda, en termes estrictes
d’inclusiósocial,esconsideramoltimportantelfetdedisposardexarxesrelacionalsdesuport
queespuguinactivarenmomentsdenecessitatiquedotind’adscripcióciutadanairelacional
alespersones.
Laliteraturaacadèmicarelacionadaamblesxarxessocials,iqueseràexplicitadaenelprimer
capítol d’aquestsdocument,ensindicaque hi hacertsfactorsquecondicionenl’emergència
d’aquestes xarxes socials on es donen dinàmiquesde suport. A priori, aquests condicionants
indiquen que les xarxes formades per persones nouvingudes i autòctones no reuneixen les
condicions necessàries per a que s’hi donin dinàmiques de solidaritat i cooperació. Persones
nouvingudesiautòctonesestanallunyadesentermesdeclassesocial,entermesdeculturai
denivellseducatiusiculturals,peròenelsentornsrurals,efectivamentesdónal’emergència
d’aquestesxarxes.
Aleshores, quins són els elements intrínsecs als entorns rurals que possibiliten l’emergència
d’aquestesxarxes?Quinautilitattenenperalainclusiósocial,entoteslessevesdimensions,
per a les persones nouvingudes? Es pot afirmar que les persones nouvingudes tenen més
facilitatsperalasevainclusiósocialenelsentornsruralsatravésdelesxarxesheterogènies
per motiu de procedència? Aquestes són unes de les principals preguntes que es pretenen
respondre.
Aquestarecercahaestatconstruïdaapartirdel’estudidecasdelMoianès,entantqueentorn
rural, i mitjançant entrevistes a persones nouvingudes i informants clau estretament
relacionats amb el territori i les tasques d’acollida de la població nouvinguda. Després de la
presentació del marc teòric, això és, de l’explicació i concreció dels principals conceptes i
relacionsentreellsquesónprotagonistesdelarecercail’explicaciómetodològicapertinent,
es procedirà a l’anàlisi dels resultats obtinguts en el treball de camp. Aquests han estat
ordenatsenvistesal’assolimentdelsobjectiusqueesplantejalarecercaiques’explicitenen
l’apartatmetodològic.Finalment,enl’apartatcorresponentalesconclusionsesfaunasíntesi
ordenada dels resultats obtinguts per tal de que el lector pugui trobar(los sintetitzats i
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ordenats de tal manera que s’explicita l’acompliment dels objectius i la contrastació de la
hipòtesiderecercaplantejada.
Valadirqueperl’ambicióplantejadaenaquestarecerca,lametodologiaial’abastdeltreball
de camp han quedat curts. Les afirmacions que es fan en aquesta recerca haurien de ser
contrastades i elaborades a partir d’un treball de camp més ampli i amb una combinació de
mètodes qualitatius i quantitatius per tal de poder obtenir informació representativa del
territoricatalà.
Aquestaésunarecercaexploratòriasobreuntemaqueacasanostrahaestatpocexplorat.La
literaturaexistentsobreinclusiósocialdepersonesnouvingudesenentornsruralsaCatalunya
ésmoltminsai,pertant,calenrecerquesàmpliesquepuguinidentificaraquestselementsque
facilitenl’inclusiórelacionalenentornsrurals.Apartirdel’estudidesituacionsconcretescal
extreure teoria operativa que permeti incorporar aquest coneixement a les polítiques
d’inclusióiacollida.Entantquerecercaexploratòria,aquís’obrenmésinterrogantsquenopas
se’n tanquen, però s’hi poden trobar aquells elements rellevants per a l’estudi de la inclusió
social de la població nouvinguda a través de les xarxes en els entorns rurals, però també
urbans. Queden molts elements interessants i rellevants sense resoldre i que caldria
aprofundir en recerques més ambicioses i dotades dels recursos econòmics i temporals
suficients.
Aquestarecerca,doncs,preténserunatímidaaportacióal’escassaliteraturaexistentacasa
nostrasobrelesespecificitatsdelainclusiósocialrelacionaldelapoblaciónouvingudaenels
entornsrurals.Peròelsconeixementsquese’ndesprenenileslíniesderecercaques’apunten
també poden contribuir a l’estudi d’aquest fenomen en els entorns urbans. Entendre quins
factors, elements i dinàmiques s’amaguen sota itineraris d’inclusió de persones nouvingudes
reeixitsenelsentornsrurals,permetràarticularpolítiquespúbliquesd’acollidaiinclusiómolt
mésacuradesiqueresponguinalesnecessitatsrealsdelapoblació.
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2. MarcTeòric
En la present recerca hi ha uns certs conceptes que són centrals i cal definir. Primer caldria
definir què són els entorns rurals, cosa difícil si es té en compte el present context de
globalitzacióihomogeneïtzació,delquenoescapenaquestsentorns.Tambécalanalitzarcom
són els processos d’inclusió social de la població nouvinguda, i entendre’ls en els entorns
rurals.Parlantd’inclusiósocial,calobservarquinpaperhijuguenlesxarxessocials,quetambé
seranexplicades,ilasevarellevànciaperalsprocessosd’inclusió.
S’ha cregut convenient i necessari fer, en aquest apartat, un petit apunt sobre una elecció
terminològica presa. En aquesta recerca es parlarà tota l’estona d’inclusió social i no pas
d’integració. A banda de que permet entendre una mica millor en concepte mateix de la
inclusió, aquest aclariment sembla necessari en el punt en que en el camp de l’estudi de la
inclusiódelsnouvinguts,eltermeques’empraéssempreintegració.
En aquest mateix apartat es presenta l’estat de la qüestió mitjançant altres recerques que
també s’han dut a terme en camps similars d’investigació i que han aportat elements
importants per a l’anàlisi. Així, també es podran observar punts en comú i divergències amb
altresrecerquesquehaginestudiatcosessimilars.


2.1 Immigracióenzonesrurals
Elfenomenmigratori,finsfapoc,haviaestatanalitzat,deformamajoritària,enelseucontext
urbà. Malgrat això, l’arribada de persones nouvingudes en els entorns rurals és una realitat
assentada en la societat catalana. La diversa naturalesa dels entorns urbans i rurals, tant a
nivell social, com econòmic i espacial, fa que els processos d’assentament de la població
nouvingudasiguintambédiversos.Pertaldepoderanalitzaraquestsfenòmensenelsentorns
ruralscaldefinirquèésunentornruraliquinesimplicacionstéperalavidadelespersones
quehihabiteni,sobretot,quinesimplicacionstélapròpianaturalesadelsentornsruralspera
l’assentamentiposteriorinclusiódelapoblaciónouvinguda.
Comesveuràtotseguit,ladistincióentreentornsruralsiurbansnoésunaqüestiófàcil.Hiha
hagut moltes aproximacions, tant quantitatives com qualitatives. Per aquesta recerca es
tindran en compte només criteris demogràfics quantitatius, ja que és l’aproximació més
empradaperdiversesinstitucions.Defet,elcriterimésempratéseleladensitatdepoblació.
La OCDE considera un entorn com a rural quan la densitat és menor a 150 hab./km2 . Més
endavant, en l’apartat metodològic, s’aprofundirà més en la definició del Moianès com a
entornrural(38,12hab./km2)is’inclouranméscriterisperalasevacategorització.
2.1.1 Elsentornsrural
El terme rural s’ha definit, tradicionalment, en oposició al seu antònim, el terme urbà. Però
actualment,aquestadicotomiaesmostracadavegadamésdiluïda,tantdesd'unpuntdevista
territorialcomsocial.Defet,noexisteixunconsensentorndeladefiniciódeltermerural.Tali
comafirmaQuintana(2010)eltermerurals’haconvertitenunadjectiumésquenopasenun
termesubstantiu.Detotesformes,elfetdel’existènciad’unentornruralésacceptatcoma
premissaprèviaiaquestespotdefiniratravésdel’eleccióacuradad’unasèriedeparàmetres
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(Hoggart, 1988). Al llarg de la literatura, són diversos els autors i les institucions que han
enumeratcriterispertaldedefinireltermerural.
Per definir l’entorn rural diferenciant(lo de l’entorn urbà, Aldomà (2009), agafa dos tipus
d’aproximacions, una des de l’òptica dels usos i ocupació del sòl i, l’altra, des d’un punt de
vistaméssocial.
Desdelprimerpuntdevista,l’àmbitruralescaracteritzaperquèl’ocupaciódelsòlesbasaen
elscamps,elsconreus,lapasturaielsboscos.Discernir,però,oncomençaunespairuraliun
espai urbà no és fàcil, ja que es donen ocupacions del sòl difícilment classificables, com els
campsdegolf,leshípiques,elscampsdeplaquesfotovoltaiques,entred’altres.
Des de l’òptica més social l’entorn rural està vinculat a l’activitat agrícola i ramadera i a les
manifestacions socials i culturals que hi van associades, però les transformacions socials i la
terciarització generalitzada de l’economia dels últims anys fan que aquesta divisòria sigui,
també,borrosa.
Les aproximacions al concepte rural han estat bàsicament de tipus quantitatiu 1 . Hi ha un
corrent d’acadèmics, però, que es decanten per una anàlisi de caire qualitatiu. Aquestes
aproximacionsnos’hancentrattantenexplicarelterritoriruralenbaseaunsindicadors,com
a destacar les percepcions i implicacions socials que té l’entorn rural (Quintana i Camprubí,
2011).
AutorscomHoggart(1988,1990)iHalfacree(1993,1995)considerenquel’entornruralnopot
ser construït com un espai físic, sinó com una construcció social. El corrent qualitativista
defensa que l’entorn rural no és un lloc objectiu, sinó que és fruit de la construcció social
conseqüència de com es percep la realitat en una societat. Tant urbà com rural acaben
constituintunesrepresentacionsestereotipadesifortamentcontraposadesentresi.
Aquestaaproximacióalmónruralvamoltlligadaambelqueenlaliteraturaanglosaxonaes
coneixcoma“idil)lirural”(Cloke,1992;Darby,2000).Apareix“undiscursmoralitzantsobreels
municipis rurals que assigna valors i essències socials, culturals i morals a aquests territoris,
oferintvisionsidealitzadesdelqueésruralidelasevapoblació”(Quintana,2010).
Dintred’aquestaconstruccióidealitzadadel’entornruralhientrentotselsimaginarispositius
sobre la personalitat de la població rural: la seva major solidaritat, comunitarisme, ajuda
mútua, entre altres; i també tots aquells imaginaris negatius sobre el control social: la
intolerància, la mentalitat tancada, la xenofòbia, entre d’altres. Certs processos lligats a la
globalitzacióilamodernitatfanqueladicotomiaurbà(ruralsiguicadacopmésimprecisaique
noespuguiparlardediferènciesmarcadesentreelshabitantsd’unialtreentorn.Enparaules
deGuillaumeErner(2010)“(...)lestendènciesesdifonenambmajorfacilitatenelnostremón
a mesura que la modernitat augmenta la propensió dels homes a influir(se”. A aquesta
afirmació caldria afegir que les tendències es difonen en major mesura quan la modernitat
augmentalapropensióilapossibilitatdelshomesainfluir(se,jaquel’evoluciódelsmitjansde
comunicacióhaestatdeterminantenaquestprocéshomogeneïtzador.

1

 La present recerca es trobarà, més endavant, amb el repte de definir com a rural el territori objecte d’estudi. Els criteris
seleccionatsserandecairequantitatiuielsindicadorsseleccionatsestanméssubjectesaunaqüestiódedisponibilitatdedades
quenopasauncriterid’elecciódel’autor.Enelcapítolsegon,esmostraranalgunesaproximacionsquantitativesperladefinició
delsentornsruralsiespresentaràlaselecciódelsindicadors.
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Enl’actualcontextdemodernitat,elsentornsruralsnos’escapenalestransformacionssocials.
Elmónrural,avuiendia,estàforçadesvinculatdelmónagrari;laterciaritzaciódel’economia,
tambéenelsentornsrurals,hageneratquetotiseruntretexclusiudelsentornsruralsono
estrictamenturbans,l’agriculturanopuguidefiniraquestsentorns.
EnaquestpuntcalanotarladiferenciacióquefanQuintanaiCamprubí(2011)entremunicipi
rural,quedesignaunmedigeogràfic,ielconceptederuralitat,quefareferènciaaunacultura
o forma de vida; per tant, el concepte de ruralitat sempre està subjecte a un espai i  a una
època.
Aquest canvienl’estructuraproductivadelsentornsruralsha comportat nopocscanvis.Les
taxes d’activitat femenina, tradicionalment baixes en entorns rurals, han augmentat. Aquest
canvihafetquelesestructuresfamiliarstambés’haginmodificat,equiparant(les,apocapoc,
alesnovesformesfamiliarsurbanes.
Mésimportantsquelesmodificacionsgeneradespelscanvisenelsmodelsdeproducció,són
elscanvis,olesoportunitatsdecanvi,quehancomportatlesTIC,lamilloradelamobilitatila
globalització.Camarero(2009)destacaquelestransformacionsdelcanvid’èpocahanafectata
l’aïllament dels entorns rurals i les seves relacions amb l’entorn urbà. Per la seva banda,
Castells(1996)parladelasocietatenxarxailageografiadefluxosidecomaixòtrencaambla
divisiótradicionalentreurbàirural.Lageneralitzaciódelsmitjansdecomunicaciódemasses
hacomportat,perexemple,unahomogeneïtzacióenelsvalorsilesaspiracionsdelasocietat,
sentlesdiferènciesexistentsmésdecaràctergeneracionalquenopermotiusderesidènciaen
l’eixurbà(rural.
Seguintenaquestalíniaicitantelsclàssicsdelasociologia,espotafirmarqueladistincióque
faTonnïesentreGemeinschaftiGesellschaftéscadacopmésdifuminada.Totielscanvisque
estan patint els entorns rurals, hi ha elements que s'escapen d'aquestes dinàmiques i que
poden, efectivament, ajudar a crear xarxes socials de suport més grans que en els entorns
urbans. La proximitat és un d’aquests elements. D’altres autors, com Mormont (1987),
apuntenquel’entornruralnoésnomésunespaiperaserapropiat,sinóunaformadevida.
Lligantaixòambelconceptemertoniàdelaprofeciaautoacomplertaielselementsdel’idil)li
rural, es pot afirmar que hi ha tot un grup de neorurals que busquen i reprodueixen aquest
idil)li, posant en valor tots aquests elements comunitaris que caracteritzen un entorn rural
ideal.Ortells(2009)afirmaquelaculturapostmodernatornaavalorarlanatura,lavidarurali
lanecessitatd’escapar(sedelsentornsurbans.Enunsentitsemblant,Quintana(2010)afirma
queassistimaunafortavaloritzaciósimbòlicadelapetitacol)lectivitat–aixòés,entornrural(i
delesrelacionsestretesideconfiançaques’hiprodueixen,aixícomdelseunivelliqualitatde
vida. Els valors de la modernitat avançada estan en plena consonància amb els elements
comunitarisideformesdevidaques’atribueixenalsentornsrurals(Quintana,2010).
Tot i aquesta emergent homogeneïtzació efectiva de tots dos entorns, caldrà analitzar si
romanen certs factors en els entorns rurals que facilitin la inclusió de les persones
nouvingudes.Aquestsfactorsnotenenperquèanarrelacionatsambtretsdepersonalitatdels
habitants rurals, sinó amb factors del propi entorn que facilitin certes dinàmiques en major
mesuraqueenelsentornsurbans.Comesveuràmésendavant,laproximitatpotseraquest
factordeterminant.

11

EntornsRurals,EntornsInclusius

2.1.2 Assentamentdenouvingutsenelsentornsrural
El fenomen migratori a Catalunya ja fa temps que ha deixat de ser un fet emergent per
configurar(secomunelementmésdelarealitatquotidianadelasocietatcatalana.Totique
ambuntempsderetard,l’arribadad’immigracióaleszonesruralstambéhadeixatdeserun
fenomenemergentperconvertir(seenunfenomenculturalmentassentat.
Aquest fet respon, en part, al canvi experimentat a les zones rurals, on la terciarització de
l’economiahafetaugmentarlademandademàd’obrapocqualificada;ienpart,al’arribada
delaindústriaazonesambpocatradicióindustrial,atretaperlesmillorscondicionsfiscalsper
alseuassentamentilesbonescomunicacions.
Perlasevabanda,ManuelFerrer(2005)explicaelfenomendel’assentamentdenouvingutsen
entornsruralsapartirdelqueellanomena“modeldedisseminaciópiramidal”:lasevateoria
és que les persones immigrades s’instal)len, primer de tot, en la zona alta de la piràmide
urbana (Madrid i Barcelona), passant per les ciutats de les zones metropolitanes, per ciutats
mitjanesipetitesi,finalment,enzonesruralsambunacertaindustrialització,agriculturaamb
unaltnivelldetecnificacióointensivaenmàd’obra.Endefinitiva,laimmigraciós’assentaallà
onhihademandademàd’obra.
L’interès creixent per aquest objecte d’estudi neix de la constatació de dos fets: per una
banda, la majoria de la literatura fa referència als processos d’inclusió de la població
nouvinguda en els àmbits urbans. Cal esperar al 2001 perquè a Catalunya s’encetés aquesta
líniaderecercadelamàdelGrupdeRecercaenMigracionsdeldepartamentdeGeografiade
laUAB.Peraltrabanda,talicomafirmaMorén 2 ,lamajoriademunicipisespanyolsambun
percentatgemésaltd’immigraciósónpoblesipetitesciutatsambmenysde10.000habitants.
ACatalunya,igualment,lapoblaciód’origenimmigrantésproporcionalmentmésnombrosaen
elsespaisdetipusrural.

Taula1.Poblacióestrangerasegonsllocderesidènciaenl’eixurbà(rural

Rural
Norural
Total

Població
estrangera
292.628
706.743
999.371

Poblaciótotal
1.967.587
5.249.962
7.217.549

Pespoblació
estrangera
14,87%
13,46%
13,85%

Font:FundaciódelMónRural,2008


L’interèsperanalitzarlaimmigracióenleszonesruralscatalanesnovemotivatnomésperla
majorproporciód’aquestapoblacióenleszonesruralsdelnostreterritori,niperquèsiguiun
objected’estudiencaraperconsolidar,acasanostra,endisciplinescomlasociologia.Analitzar
laimmigracióielsseusprocessosd’inclusióenleszonesruralsprenrellevànciaenelmoment
en què hi ha indicis que, en aquests entorns, els processos d’inclusió social són més reeixits
que en les zones urbanes. La verificació d’aquesta hipòtesi és un dels objectius d’aquest
projectederecerca.
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Certsfactors,comunamenorconcentraciódenouvingutsendeterminadeszonesdelmunicipi,
una major interrelació entre autòctons i estrangers i unes millors condicions per a
l’emergència de xarxes socials de suport, fan que l’entorn rural s’erigeixi com un entorn
privilegiatperalainclusiósocialdelapoblaciónouvinguda.Perlasevabanda,laFundaciódel
MónRural(2008)destacalaproximitatcomaprincipalcaracterísticadel’entornruralcoma
afavoridoradelainclusiódelsnouvinguts.
Aquestaproximitatentrelespersones,queesderivad’unabaixadensitatdepoblació,potfer
emergirprocessosdeconeixençamútuaquefacilitinlapresaderesponsabilitatdelapoblació
autòctonacapalsnouvingutsiquefacilitilacreaciódereferentsidentitariscomuns,quesón
condicióperl’emergènciadexarxesdesuport,comesveuràmésendavant.Peraltrabanda,
aquesta proximitat també afecta a les relacions entre les persones nouvingudes i les
administracions;unesadministracionsmésproperesiambunmajorconeixementdel’entorni
els recursos inclusius existents. Aquesta proximitat també pot facilitar la implementació de
programes transversals i participatius que serien d’una dificultat major en els grans nuclis
urbans.


2.2 Inclusiósocialointegraciósocial?
Enlapresentrecercaesfaràservireltermeinclusióenllocdeltermeintegració.Quanesfa
referència als processos d’assentament de la població nouvinguda i al procés de contacte i
adaptació a la societat d’acollida, per norma general, sempre s’ha usat el terme integració.
Usar un terme o un altre té implicacions, ja que els seus significats i les actuacions que es
podendesprendredetreballarambunenfocamentounaltresón,substancialment,diferents.
En el camp de la recerca dels fenòmens migratoris, el terme integració disposa d’una gran
acceptació i ús; per la seva banda, el terme inclusió social és molt més usat en camps de la
sociologiacomelcorresponentalespolítiquessocials.Eldebatentornd'aquestsdostermesés
força incipient en  sociologia, però hi ha altres camps, com el de l’educació especial, en què
s’hihadonatunaespecialatenció.
RosaEugeniaPeña,delCentrodelDesarrolloInfantil,explicaladiferènciaentreelsdostermes
de la següent manera: “el concepte d’integració suposa que és el nen diferent qui ha
d’integrar(se a l’escola, comptant amb les adequacions necessàries a la seva condició
educativa.Elconcepted’escolaestàdefinitcomunainstitucióorganitzadaperalnentípic.El
concepted’inclusióimplicaqueésl’escolalaquehad’estarpreparadaperinclourequalsevol
nen, considerant que la diversitat és una condició bàsica de l’ésser humà. En aquesta nova
perspectiva, el nen s’integra en un lloc preparat per ell, responent a les seves necessitats
educativesespecials.L’escolaesdefineixcomunllocperaladiversitat” 3 .
En el camp de les polítiques socials, les noves lògiques polítiques que defineixen l’actuació
inclusiva, comporten deixar de banda les polítiques assistencialistes tradicionals per, entre
altres coses, evitar l’estigmatització dels receptors de les actuacions. La integració, en certa
manera,comportal’estigmatitzaciódelespersonesnouvingudesjaqueesdestinenactuacions
específiques per a aquest col)lectiu. Aquesta focalització porta implícita una certa
patologitzaciódelasituacióexcepcionaldelapersonanouvinguda.Entermesdeconvivènciai
3

DefinicióextretadelawebdelCentrodeDesarrolloInfantil:http://ceril.cl/P46_Inclusion.htm(datadeconsulta:25(1(11)
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cohesiósocial,aquestasituaciónoésgenspositiva,jaquelapoblacióautòctonaestigmatitza
els nouvinguts i els etiqueta com a receptors d’ajudes extraordinàries i malgastadors de
recursospúblics;oenparaulesdeCavalcantiiSantamaria(2006)enlanostrasocietatimpera
una“representaciómiserabilistaietnicistadelsimmigrants”.Lalògicainclusivasuperaaquesta
situacióenelpuntquelesactuacionsfocalitzadesdonenpasaunesaltresd’universalsonjano
hiha,apriori,possibilitatd’estigma.
Coms’hadit anteriorment,enl’àmbit delasociologiade lesmigracions,aquestésundebat
que encara no ha agafat volada, almenys en aquests termes. Per acabar, mostrarem la
definició d’integració que fa Carlota Soler et alt. (2002), on es poden trobar elements que
permetrienparlard’inclusióenllocd’integracióenelstermespresentatsanteriorment.
En el procés d’integració, Soler identifica quatre subprocessos: la integració ocupacional, la
integracióurbana,laintegraciópolíticailaintegraciósociocultural.Laintegracióenaquestes
quatreesferesdelasocietat,però,nopermetriaencaraparlard’inclusiósocialenoposicióal
terme integració. Per poder parlar d’inclusió és important l'aportació que fa Blanco (1993)
quanconstataque“laincorporaciódel’immigrantal’estructuraproductivanohadesuposar,
necessariament ni de forma simultània, una participació efectiva en les institucions i
organitzacions socials majoritàries, ni l’establiment de relacions primàries amb la població
autòctona”. Delamateixaforma,Blancoobservaquelaintegraciócultural,aixòésl’adopció
d’hàbitsculturalsaliens,tampoccomportal’adopciód’unaidentitatètnica,nacionalocultural
(Soler et alt. 2002). L’aportació que fa Blanco, i que permetria parlar d’inclusió en lloc
d’integració, és la dimensió de la identitat col)lectiva. La incorporació d’aquesta dimensió
permetcohesionarlasocietatmitjançantl’emergènciad’unsentimentcompartitdegrupide
pertinença a aquest, que facilita processos d’identificació col)lectiva i el ressorgiment d’una
única comunitat formada per la població autòctona i la nouvinguda. En aquest punt, els
processosd’acomodaciódelapoblaciónouvingudajanoserienvistoscomunesforçextrade
lasocietatd’acollidaicomunaresponsabilitatexclusivadelsnouvinguts,sinóquel’èxitdela
convivència i la cohesió social (això és la inclusió dels nouvinguts( passa a ser una qüestió
col)lectiva. La creació d’aquesta identitat col)lectiva permetrà l’emergència de xarxes de
relació heterogènies per motius de procedència, condició necessària per la plena inclusió de
les persones nouvingudes en la nostra societat, tot respectant la diversitat. Així doncs,
mitjançant aquesta identitat col)lectiva i l’emergència de xarxes relacionals formades per
personesdediversosorígens,s'aconseguiriendebilitarelselementsdel’estructurasocialque
reprodueixen les situacions de vulnerabilitat de la població nouvinguda (racisme, xenofòbia,
prejudicis,etc.).


2.3 InclusióSocialRelacional
La inclusió social es defineix, bàsicament, com l’anvers de la moneda de l’exclusió social. De
forma més concreta, Subirats (dir. 2005) defineix la inclusió, d’una forma bàsica, com “un
estatutsocialsuportatpertrespilarsbàsics:laparticipacióenlaproduccióicreaciódevalor
socialdinsoforadelmercat;l’adscripciópolíticaideciutadaniail’existènciadecontacteamb
xarxessocialsi/ofamiliars”.
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Figura1.Elsfonamentsdelainclusiósocial

Participacióenla
producciói
creaciódevalor

Adscripció
políticai
ciutadania

Pertinençaa
xarxesfamiliars
i/orelacionals

Font:elaboraciópròpiaapartirdeSubirats(2005)


En la nostra societat, la participació en el mercat és el pilar més fort dels tres, ja que vivim
fortamentestructuratsperaquestainstitució(Subirats,2005).Enelnostremodeldebenestar,
laparticipacióenelmercatdetreballregulatésunacondicióperl’accésadeterminatsdrets
deciutadania.Aquestsdretstantpodenserlanormalitzaciódelasituacióadministrativacom
eldretabeneficiar(sedecertespolítiquessocialsisubsidisoeldretalaparticipaciópolítica.
Perlasevabanda,lapertinençaaxarxesfamiliarsi/orelacionalscondicionad'algunamanera
les condicions d’accés al mercat de treball, és proveïdora d’adscripció política i ciutadania i
proveïdora de suport i recursos. En paraules de Luís Moreno (2001), les xarxes relacionals i
familiars són, per molta gent en situació de vulnerabilitat, “l’última xarxa de seguretat”. Per
altrabanda,noespotobviarquelaparticipacióenlesxarxesrelacionalsi/ofamiliarspottenir
efectesnegatiusencertscasosisemprecombinatsambaltresproblemàtiques:situacionsde
maltractament,abusos,controlsocial,repressiódediversostipus,etc.
L’etiqueta“relacional”,queacompanyaaquíelconcepteinclusiósocialtéundoblesignificat:
perunabanda,aquestaetiquetavolposarenrelleuelcaràcterprocessualiacumulatiudequè
disposa la inclusió social; de la mateixa manera que aquests atributs són lligats al terme
exclusió social (Subirats, 2004), la inclusió també els porta incorporats. Aquesta naturalesa
relacionaldelainclusióindicaquelaparticipacióenalgundelsespaisanteriormentcitats,fa
augmentarlapossibilitatd’incloure’senlesaltresesferes.Perposarunexemple:unapersona
que s’inclogui a l’esfera de la creació de valor tindrà accés a una renda que, en principi, li
permetràaccediraunavivendaimillorarlescondicionsdeformaciódelsfills.Tantenl’espai
laboralcomenelresidencial,aquestapersonaentraràencontacteambcompanysdefeinai
veïnsquepassaranaformarpartdelasevaxarxarelacional,araampliada.
Per altra banda, l’etiqueta “relacional” és pertinent, sobretot, per al cas de la població
nouvinguda.Enaquestcas,eltermefareferènciaaquel’accésalmercatdetreball(formalo
informal),alaformació,al’habitatge,al’esferadelaparticipació,entred’altres,esprodueix(a
priori en major mesura que la població autòctona( a través del suport i la informació que
circulaenlesxarxesrelacionalsdelsindividus.
Aquest paper rellevant de les xarxes socials de la població nouvinguda queda palès, per
exemple, en els processos d’assentament urbans d’aquests col)lectius. Manuel Ferrer (2005)
bateja el model d’assentament dels nouvinguts en zones metropolitanes o urbanes com de
“dispersióconcentrada”.Aquestmodelreflecteixlaconcentraciódepersonesnouvingudesen
determinades zones de la ciutat i, a més, els nouvinguts es dispersen formant nuclis de
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concentració per motius de procedència. Aquest fet es pot observar en l’àrea metropolitana
de Barcelona, on és possible identificar diverses zones d’assentament de nouvinguts força
homogènies per motius de procedència. A una escala més petita és possible, fins i tot,
identificarconcentracionsresidencialsdepersonespertanyentsaunamateixafamília.Elfetde
la concentració pot ser explicat per dos motius (o una combinació dels dos): Casey (1997)
identifica,perunabanda,elscondicionantseconòmicsque,encombinacióamblarealitatlocal
delmercatdel’habitatge,determinaengranmesuraleszonesdelaciutatonesconcentren
els nouvinguts. Aquest fet per si sol, però, no explica la divisió espacial per motiu de
procedència.Aquestadistribucióespacialnoméspotserexplicadapelsegonmotiuqueexposa
Casey: les xarxes relacionals. La població nouvinguda s’estableix a partir dels consells i ajuda
querebendelsseuscompatriotes,quevanarribarambanterioritat,ibusquenproximitatamb
els serveis que ofereix la seva comunitat –botigues, alimentació, llocs de culte, associacions,
etc.
Aquest exemple citat anteriorment serveix per il)lustrar, també, els efectes potencialment
negatius de la inclusió relacional. Segons Casey (1997) en tots els països receptors
d’immigració,quanaquestahaarribataunamassacrítica,s’hancreataquestsenclavaments
de persones immigrades. Malgrat l’ajuda que representen per als recent arribats en termes
d’informació i suport emocional en el si de la mateixa comunitat cultural i lingüística, si
l’enclavamentestornaestableinoesfacilitalainclusiósocial,políticaieconòmicaalasocietat
receptora, la segregació que representen aquests espais pot perllongar(se a les següents
generacions.
Lesxarxessocials,doncs,podentenirefectespositiusinegatiuspelquefaalainclusiósocial
de les persones nouvingudes. En un primer moment serveixen de suport per als nouvinguts,
però si aquests no es relacionen amb persones autòctones en algun dels espais socials, es
podenagreujarlessituacionsdesegregaciósocial.
Enlainclusiósocialrelacionalhitéunpapercabdalelcapitalsocial.Aquestcapitaldetermina
en gran mesura les oportunitats d’accés a unes determinades oportunitats laborals, a unes
determinades xarxes d’ajuda i també determina la quantitat i tipus d’informació que circula
peraquestesxarxessocials.
2.3.1 Elcapitalsocial
Totes les aportacions teòriques sobre el capital social coincideixen en dos punts (Durston
2000).D’unabanda,quanesparladecapital,esparlad’unrecursquepermetobtenirbeneficis
per a aquells que el posseeixen i, per altra banda,  és un capital que s’obté a partir de les
relacionssocials,ésadir,delaparticipacióenxarxessocials.
Undelsprimerssociòlegsquevandefinirelconcepteiaquiseliatribueixengranpartlaseva
paternitatésPierreBourdieu(1985),quedefineixelcapitalsocialcom“lasumadelsrecursos
reals o potencials lligats a la possessió d’una xarxa durable de relacions, més o menys
institucionalitzades, de reconeixement mutu”. Per aquest autor, el capital social és un
mecanisme d’accés a recursos i posseir(ne o no, de manera similar a altres tipus de capital,
també genera desigualtats socials. En aquest cas, però, posseir(ne no garanteix igualtat
d’oportunitats d’accés als recursos. Com s’ha mostrat anteriorment, hi ha diversos tipus de
xarxes i també compleixen diverses funcions. En el cas de les funcions de circulació
d’informació i d’accés a recursos per l’ocupabilitat, tot i que dues xarxes compleixin aquesta
funció, poden fer(ho de forma molt diversa: es pot pensar, per exemple, en com actua una
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xarxaformadaperexalumnesd’ESADEpelquefaaltipusd’informacióperl’ocupabilitatquehi
circula, o la informació que circula en les xarxes veïnals del barri de Sant Cosme, al Prat del
Llobregat.Sibélafunciódelaxarxaéslamateixa,esdónarespostaaunmateixproblemade
formamoltdiversa.Lesxarxessocialsestaninfluenciadespelcontextsocialdelsindividusiel
seufuncionamentdereciprocitatisolidaritatestàvinculatalaproximitatsocialiculturaldels
seusmembres.Comaresultat,lainformacióielsrecursosd’ocupabilitatquecirculenperuna
xarxatambéestarancondicionatsperaquestsfactorssocials.Ésadir,elcapitalsocialéstambé
un mecanisme de reproducció social, ja que les xarxes limiten tant el tipus i quantitat
d’informació,alaqualelsseusmembrespodenaccedir,comelsindividusquepodenaccedira
aquestesxarxes.
L’autor més citat en el camp del capital social, no obstant, és Robert Putnam (1993), que
defineixelcapitalsocialcom“elsaspectesdelesorganitzacionssocials,comlesxarxessocials,
lesnormesilaconfiança,quefacilitenlacooperacióil’accióperalbeneficimutu”.
Luis Moreno (2000) identifica quatre elements indispensables per a la cooperació entre els
individus:
x

Justíciasocial,quesustentalalegitimitatil’estabilitatsociopolítica.

x

Confiançamútua,quepossibilitalasociabilitatespontàniaentreciutadans.

x

Compromís cívic, incentivador d’una corresponsabilització dels individus vers la vida
pública.

x

Tolerància sense discriminació, vertebradora de la integració en l’esforç col)lectiu de
grupsdiversos.


Aquestsquatreelementsposenenrelleuquinessónlescondicionssocialsafomentarpertal
d’augmentarelcapitalsocialenunasocietatjaque,senseactuarsobreaquestselements,la
cooperació entre persones es presenta dificultosa si no impossible. Respecte als quatre
elementsqueexposaMoreno,calpreguntar(sesiaquestsexisteixenenmajormesuraenels
entorns rurals i faciliten, així, la inclusió social dels nouvinguts en major mesura que en els
entorns urbans. Una resposta condicionada per l’idil)li rural diria que sí, que en els entorns
ruralsexisteixenaquestselementssocialsdejustícia,confiança,tolerànciaicompromíscívic;
arabé,lestransformacionssofertesperl’entornruralfruitdelaterciaritzaciódel’economiai
la globalització, indiquen que tant l’entorn rural com l’urbà s’estan homogeneïtzant cap a
valorsmésindividualistes.Siefectivamentelsentornsruralsdisposendemillorscondicionsper
alainclusiódelsnouvinguts,caldràobservarquinessónicomactuen.
2.3.2 Larellevànciadel’àmbitrelacionalenelsprocessosd’inclusiósocial
Comjas’haditanteriorment,perconsiderarqueunapersonaestàinclosaenlasocietathade
participarenelstresespaisdefinitsperSubirats(2005).Lainclusiósocialésl’altracaradela
monedadel’exclusiósociali,alseutorn,l’exclusiósocialésdiversaalapobresa.
Castel (1995) és considerat el pare del terme “exclusió social” i de la seva conceptualització
que el diferencia de la pobresa. L’aportació que fa Castel, a banda de la constatació que les
trajectòriesdevidas’hantornatmésinestablesi,enparaulesdeBeck(1992),queelriscs’ha
democratitzat,éseltermedeslligament.Castelensexplicaquel’exclusiósocialvamésenllàde
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lapobresatradicional,entred’altrescoses,perlapèrduadevinclesocialicomunitariquees
derivadelasituaciódeprecarietat.Aquestaïllamentdelapersonaexclosaagreujaencaramés
lasituaciódemancançaeconòmicaiendificultalarecuperació.
Tradicionalmenthihahagutenl’imaginaripopularlaideaquelespersonespobres,encerta
manera,veiencompensadaaquestasituaciómitjançantunreforçdelsseusvinclesfamiliarsi
veïnals.Lesdades,però,mostrencoml’exclusiósocialdebilitafortamentelsllaçosrelacionalsi
comunitarisdelespersonesqueestrobenenaquestasituació(Vidal,2008).Lespersonesen
situació d’exclusió social, doncs, lluny de reforçar vincles comunitaris, veuen el seu capital
socialfortamentdebilitat.
Elsprocessosd’apoderamentrequeritspertaldetreballarafavordelainclusiósocialpassen
perreforçarelsllaçoscomunitarisireferlesxarxesrelacionalsquehanestatdeterioradesper
la situació d’exclusió de l’individu. Per altra banda, el pas de parlar de pobresa a parlar
d’exclusió social, denota que la realitat social de les persones desafavorides –i també de la
societatengeneral(s’hatornatmoltméscomplexaiquelesantiguespolítiquesd’assistència
ja no serveixen per a aquesta nova realitat. La lluita contra l’exclusió i la vulnerabilitat
requereixlacreaciódevinclescomunitarisilaparticipaciódelsindividusenxarxessocialsque
elsatorguinsentimentdepertinença,queelspuguinproveirderecursosdediversanaturalesa
i que generin un sentiment de comunitat suficient per articular processos de cooperació i
solidaritat.
Però,quèsónlesxarxessocials?Quinssónelsfactorsquefacilitenl’emergènciaiconsolidació
de les xarxes socials de suport? Quines són les característiques d’aquestes xarxes? Quines
funcions poden desenvolupar? Aquestes preguntes han de ser respostes per tal de poder
analitzarelpotencialinclusiudelesxarxessocialsenelsentornsruralsiperveuresiaquests
són idonis (en major mesura que els entorns urbans( per articular polítiques d’acollida que
incloguinladimensiórelacionalifacilitinelprocésd’inclusiódelapoblaciónouvinguda.


2.4 Lesxarxessocials
Les xarxes socials han estat objecte tradicional d’investigació de les ciències socials. La seva
utilitat, la seva naturalesa i composició, així com les diferents tipologies, han estat camps
àmpliamentestudiats.Enelpresentcapítolesduuatermeunaaproximacióalesdefinicions
delesxarxessocials,lessevestipologiesielsseuscomponents.
Diversosautorshandefinitelconceptedexarxasocial.Perexemple,Sluzki(1996)defineixuna
xarxasocialcom“lasumadetoteslesrelacionsqueunsubjectepercepcomasignificativeso
defineixcomadiferenciadesdelamassaanònimadelasocietat”.
UnaaproximaciómésantropològicaésladeLomnitz(1975),queafirmaquelaxarxasocialés
el conjunt de relacions d’intercanvi recíproc de béns i serveis en un espai determinat.
L’aproximació antropològica al concepte de les xarxes socials va tenir el seu tret de sortida
ambelclàssicdeMarcelMaussAssaigsobreeldo:formesifuncionsdel’intercanviensocietats
arcaiques, escrit l’any 1924. En la seva obra, Mauss, identifica la reciprocitat com el principi
rector de les relacions institucionals formals i informals. Godelier (1998) recupera amb visió
d’actualitat les tesis de Mauss i afirma que, malgrat que la naturalesa i els mecanismes de
reciprocitat propis de les societats “arcaiques” s’han vist transformats, actualitzats i
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redimensionats per la globalització, la solidaritat i reciprocitat continuen sent fenòmens
cabdalsenlesrelacionshumanes.
Si bé les definicions de xarxa social són molt operatives donada la trajectòria acadèmica al
voltant d’aquest terme, cal enumerar certes característiques de les xarxes socials que
permetenacotarenmajormesuraaquestconcepte.GonzálezdelaRocha(1999)abordenla
qüestiódelaxarxasocialambcriterisdejerarquia.Així,diferencienentre:
x

les xarxes horitzontals: les que se sustenten en la base del parentiu i amb condicions
socialsieconòmiquessimilarsentreelsdiferentsindividusquelescomponen.

x

lesxarxesverticals:lesquesesustentenenrelacionsdetipuslaboralienelsnexesque
esconstrueixenendiferentssectorsformalsdelasocietat.


D’altrabanda,Dabas(1993)estableixunaclassificaciódexarxesenfuncióalasevaformalitat:
x

Xarxesinformalsodellindarsborrosos:sónaquellesxarxesd’intercanviiajudamútuaon
noexisteixencontractespreestablertsionunfactorfonamentalés“l’absènciadecàlcul”.
Formadesprincipalmentperparentspropers,veïnsiamics,esbasenenlareciprocitat.

x

Xarxes formals o de llindars definits: són aquelles xarxes que els individus, famílies o
grupssocialsestableixenambelssectorsformalsdelasocietat.Sónxarxesimpersonalsi
jeràrquiquesnobasadesenlareciprocitat.


2.4.1 Factorsqueintervenenenlaformacióiconsolidaciódexarxessocials
Acontinuacióespresentenalgunesaproximacionsteòriquesqueidentifiquenelsfactorsque
intervenen en la creació i manteniment de les xarxes socials. Com es podrà observar, hi ha
elementsrecurrents.
Fonamentalment hi ha quatre elements que regulen la intensitat dels vincles en les xarxes
socials:
x

Ladistànciasocial:encadagrupsocioculturalhihapautespreestablertesalvoltantdel
queespotesperariintercanviarenunarelacióconcreta.

x

La distància física: la proximitat física, sobretot en poblacions pobres, juga un paper
fonamentalperquèl’ajudamútuailesrelacionsd’intercanvipuguinexistir.

x

La distància econòmica: l’existència de condicions socials i econòmiques similars és un
factorrellevantperquèlesxarxesd’intercanvipuguinoperar.

x

Ladistànciapsicològica:estractabàsicamentdelaconfiança.Éseldesigidisposicióper
iniciarimantenirunarelaciód’ajudamútuaentrelespersones.


Segons Lomnitz (1975) la reciprocitat està basada en la confiança; una confiança que, al seu
torn, està condicionada per diverses variables que també condicionen la reciprocitat i la
creaciódexarxes.Aquestessón1.variablesculturals(distànciasocioeconòmica),2.variables
físiques(proximitatdelaresidència)i3.variableseconòmiques(quedeterminenlaintensitat
del’intercanvi).
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UnaltreelementqueintrodueixBott(1980)éseldelaconnectivitatdelaxarxa,definidacom
“lamesuraambquèlespersonesconegudesperunafamíliaestractenireuneixenentreside
formaindependentalafamília”.Elsfactorsqueinflueixenenlaconnectivitati,pertant,enun
majoromenornivelld’intercanvidebénsiserveisentreelsindividusqueformenlaxarxasón
de diversa naturalesa: a) lligams econòmics entre els membres de la xarxa; la connectivitat
augmentaconsiderablementsielsmembresdelaxarxapodendonar(sesuportenlarecerca
de feina o si la xarxa mateixa pot oferir contactes per desenvolupar activitats laborals. b) el
tipus de veïnat; viure en un mateix veïnat afavoreix la interrelació. c) oportunitat d’establir
relacions fora de la xarxa; les xarxes enforteixen els seus vincles quan hi ha poques
oportunitats d’establir relacions fora de la xarxa. d) mobilitat social i espacial; quan es dóna
alguntipusd’aquestesmobilitatsenmembresdelaxarxa,laconnectivitatdisminueix.
Com es pot veure en aquest breu recull de teories sobre els factors que intervenen en la
creació de xarxes socials,hi ha factors que són reiteratius. Sembla clar, doncs, que el suport
entre membres d’una col)lectivitat anirà en augment en la mesura amb què les seves
condicionsdevidasiguinsimilarsquantarecursoseconòmicsiformatius,ienlamesuraque
l’entornresidencialpermetielscontactesinformals.
Lescondicionsnecessàriesperalaformacióiconsolidaciódelesxarxessocialsimpliquenuna
certa proximitat social i econòmica entre els seus membres. Per a la inclusió social dels
nouvingutsésimportantqueaquestsestiguininclososenxarxesrelacionalsontambéhihagi
personesautòctones,jasiguiperrebresuportiserveisdediversostipusoperentraraformar
part de la comunitat en què viuen i no protagonitzar processos de segregació. De forma
majoritària, però, les persones nouvingudes comparteixen unes circumstàncies econòmiques
pitjorsquelamitjanadelapoblacióautòctonaielsseusestilsdevidaitradicionsculturalssón,
molt cops, entesos com a allunyats i irreconciliables amb els de la població autòctona. La
població nouvinguda sol ocupar els treballs més precaris i mal retribuïts o, directament, no
podeninserir(seenelmercatlaboralregulat,cosaqueprecaritzaencaraméslasevasituació
econòmica, ja sigui per unes pitjors condicions laborals o per la manca de drets que això
suposa.Peraltrabanda,elsnombrososproblemesdeconvivència–siguinaquestsfonamentats
o no( són un clar exemple de la distància social percebuda entre la població autòctona i  la
nouvinguda.
Aleshores,quinssónelsmecanismesquepermetenelsorgimentd’aquestesxarxesdesuport
si les condicions vitals d’autòctons i nouvinguts són diverses? Aquests condicionants citats,
perdenelseucaràcterexplicatiuquanestractaderelacionsentreautòctonsinouvinguts?Els
intercanvis de serveis, béns i informació entre població nouvinguda i autòctona tenen una
lògica de tipus paternalista i caritativa que permet obviar els condicionants de proximitat
econòmica, psicològica i social anteriorment citades? Les xarxes de suport que són
heterogènies per motius de procedència, són totes homogènies pel que fa a condicions
materials de vida? En la mesura del possible, aquesta recerca intentarà donar resposta a
aquestesialtrespreguntes.

2.4.2 Característiquesestructuralsdelesxarxessocials
EnaquestapartatesfareferènciaalescaracterístiquesestructuralsdeBronfman(1993)sobre
lesdimensionsdelesxarxes,concretatposteriormentenmajormesuraperSluzki(1996).Així,
lestresdimensionsprincipalsdelesxarxessón:
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x

La densitat de la xarxa: és el nombre de membres que la componen (pot ser àmplia o
restringida)ilafreqüènciad’intercanvis(freqüentsoesporàdics).

x

La connectivitat de la xarxa: aquesta és dèbil quan hi ha interessos personals que
condicionenelsintercanvis,ifortaquannohisón.

x

Laporositatdelaxarxa:unaxarxapotserdiscriminantquancondicionalaincorporació
denousindividus,tancadaquanlaimpedeixiobertaquanlapermetsensecondicions.


Sluzki (1996) va una mica més enllà i concreta aquestes característiques enunciades per
Bronfman. D’aquesta manera, pel que fa a l’extensió o mida de les xarxes, afirma que les
mitjanessónmésefectivesquelesgransolespetites,jaquelespetitessónmenysfuncionals
enmomentsdesobrecàrregaperquèelsseusmembresdisminueixenelcontacteperreduirla
tensió,ilesgranspodenproduirl’efectedelabaixaonul)laparticipació:“algújadeuestarfent
alguna cosa”. Referent a la densitat de la xarxa afirma que les de densitat mitjana són més
funcionalsenpermetrela“confrontació”((lanototrista,atuquèetsembla?).Lesxarxesgrans
empenyenalconformismeenferpressióperacceptarlesnormesipautessocialsilespetites
no permeten la confrontació. La distribució o composició de la xarxa fa referència a com es
distribueixenelsseusmembresenfunciódelesdiferentsàreesdelavida:família,veïns,feina,
etc.Lesxarxesmoltlocalitzadessónmenysflexiblesiefectivesidonenmenyspossibilitatsque
lesmésàmplies.Pelquefaaladispersió,ladistànciageogràficaafectaalasensibilitatdela
xarxa(identificarnecessitatsivariacionsdelsmembres)iredueixl’eficàciaiimmediatesadela
resposta.
2.4.3 Característiquesfuncionalsdelesxarxes
Lataula2reculllesprincipalsfuncionsques’hanidentificatdelesxarxessocialso,ditd’una
altra manera, quins tipus d’intercanvis es produeixen en el seu si i per a què serveixen. La
comparació de les aportacions dels dos autors que es presenta a continuació permet
identificartresfuncionsprincipalsquecoincideixen:elsuportmoraliemocional,laprestació
d’ajudamaterialiserveisilacirculaciód’informació.Amés,elsdosautorsincorporenfuncions
més específiques com són, per Lomnitz, l’entrenament i ajuda per l’ocupació i, per Sluzki, el
controlilaregulaciósocials.

Taula2.FuncionsprincipalsdelesxarxessegonsLomnitziSluzki
Lomnitz(1994)
1.Suportemocionalimoral

Sluzki(1996)
1.Companyiasocial
2.Suportemocional

2.Entrenamentiajudapera
l'ocupació
3.Préstecsdedinersienespècies
4.Préstecdebénscompartitsencomú
5.Serveis

6.Informació



3.Ajudamaterialiserveis
4.Regulacióocontrolsocial
5.Guiacognitivaiconsells
6.Accésanouscontactes

Font:elaboraciópròpiaapartirdeENRÍQUEZ,R.Redessocialesypobreza:mitosyrealidades.Laventananº11.2000.
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A banda de l’intercanvi de béns i serveis entre els membres de la xarxa social en cas de
necessitat, es pot observar com les funcions van més enllà. Es poden identificar funcions de
suportmoralenconstruirunclimadecomprensióiempatia;companyiasocialenlarealització
d’activitats conjuntes i passar temps amb altra gent; regulació i control social en unes
interaccionsquerecordenireforcenelsrolsineutralitzenlesdesviacionsafavorintlaresolució
de conflictes (Sluzki) i, finalment, la circulació d’informació, ja sigui per estendre la xarxa
personalatravésdenouscontactesoinformacióperal’ocupabilitat.
Més enllà de les funcions citades anteriorment,  Sluzki remarca la importància que té la
pertinençaaxarxessocialsdesuportperalasalutfísicaimentaldelsseusmembres.Apartde
l’ajuda que pot brindar una xarxa social de suport en casos de malaltia física, en termes de
cura i assistència, és cabdal per a la salut mental dels individus formar part de grups socials
quereforcin laconducta,marquinpautesinormesidoninvalorisentitdepertinençaauna
col)lectivitat.Lacreaciód’identitatilavaloraciód’unmateixesprodueixsempreeninteracció
ambelsaltres.Enaquestsentit,Burgos(1998)afirmaquelespersonessolteres,lesseparades,
lesvíduesilesdivorciadestenenmajorsnivellsdemortalitatquelescasades.
Abandadelanecessitatevidentdepertànyeraxarxesrelacionalsi/ofamiliarsperalsbeneficis
sobrelasalutfísicaimental,lafunciócentraldelesxarxes,peraaquestarecerca,ésladeser
proveïdoresd’informació,bénsiserveis.Enaquestpuntcalintroduirunaltreelementanalític:
Granovetter (1973) va enunciar la seva teoria dels llaços febles, la força dels llaços febles.
L’autorvaconstatarqueenungrupd’aturats,un27,8%,havientrobatunaaltrafeinaatravés
dels llaços dèbils, mentre que només un 16,7% ho havia fet a través d’un contacte proper.
Erner(2010)explicaaquestefectepelfetqueelsllaçosforts,oamicspropers,freqüentenels
mateixoscercles,comparteixeninformacióiunamateixaxarxadesociabilitat.Percontra,els
llaçosfebles,oconeguts,obrenl’accésanovainformacióinouscontactes.


2.5 Estatdelaqüestió
A continuació es presentaran algunes recerques que han estat dutes a terme al voltant dels
temesqueaquestaesplanteja.Totiquealllargdelmarcteòricjas’hancitatalgunsestudisde
formapuntual,aquestapartatpreténil)lustrarmitjançantrecerquesempíriquesallòques’ha
afirmatdeformateòrica.
2.5.1 Lesxarxesrelacionalsenelsentornsrurals.Laproximitat
Coms’havistanteriorment,ladistànciaésunacaracterísticaprotagonistaperalaformaciói
consolidaciódelesxarxessocials.Certamentnoespotafirmarqueenelsentornsruralshihagi
una major homogeneïtat social pel que fa a nivells econòmics, per tant aquesta és una
distànciaquenodepèndelasituaciódel’entornenl’eixurbà(rural.Arabé,coms’haafirmat
anteriorment,laproximitatésunacaracterísticatípicamentrural.
Les dimensions reduïdes dels municipis rurals faciliten espais de trobada i interrelació entre
autòctons i nouvinguts. Aquesta interrelació pot comportar processos d’identificació i
cooperacióentrepersonesnouvingudesiautòctones,fruitd’unprimerprocésdeconeixença
mútuaqueescurçaladistànciasocialpercebuda.
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Calferressò,aquí,delarecercadutaatermeperVerònicadeMiguelLukeniMiguelSolana
(2005) sobre les xarxes de suport de les persones nouvingudes en les zones rurals i petites
ciutats, en concret de la província de Huelva. Identifiquen que en aquesta regió, en
contraposició amb d’altres zones espanyoles analitzades, les xarxes socials dels nouvinguts
incorporenunmajornombredepersonesautòctones.Elsautorsexpliquenaquestfetperdos
possiblesmotius:perunabanda,perlamenorproporciódepersonesimmigradesenaquesta
regió, que pot haver facilitat el contacte amb autòctons. Per altra banda, pel menor nivell
socioeconòmic d’alguns autòctons en aquestes zones rurals que poden haver percebut una
menor distància socioeconòmica amb els nouvinguts i, per tant, s’ha dut a terme un procés
d’identificaciómésgranqueenaltreszones.Arabé,percontra,elsautorsenuncienqueenla
sevarecercahantrobatqueel60%delespersonesnouvingudesenquestadeshanrebutajuda
d’un autòcton, però ells no n’han facilitat. Els autors identifiquen aquest fet amb una millor
posició socioeconòmica de les persones autòctones respecte els nouvinguts, cosa que fa
ampliar la distància social. Si s’observa més detalladament, aquesta ajuda es materialitza en
donació de béns materials per part dels autòctons, cosa que es pot relacionar amb la
concepciócaritativaiassistencialistadelaculturacatòlicaespanyola.Quanestractad’activar
lesxarxespertrobarunavivenda,elpercentatgedelsnouvingutsquereconeixenhaverrebut
ajudaperpartdelsautòctonsesredueixal30%.
Ladistànciasocialpotserreduïdaatravésd’unprocésd’identificaciómutuquecomenciperla
coneixença de l’altre, els seus costums i tradicions. Per altra banda, aquest disminució de la
distànciasocialpotcomportarunescurçamentdeladistànciapsicològicaquefaciaugmentar
laconfiançadelsautòctonscapalsnouvinguts.Unaltreelementquenocalperdredevistaés
l’identitari: en els municipis rurals es donen processos de creació d’identitat col)lectiva en
major mesura que en les ciutats. Si en aquests processos els autòctons hi reconeixen els
nouvinguts, les distàncies socials i psicològiques també s’escurcen en compartir un lloc
identitari comú i identificar el nouvingut com a “del mateix poble que jo”. En aquest sentit
MoréniSolana(2006)afirmenqueelsentornsruralsesconfigurencomaespaisenquèhiha
mésrelacióentreelsveïns,unmajorsentimentcomunitariiunamajorsolidaritatquevertebra
ràpidamentunsentimentdepertinençagrupal.
Arabé,aquestesafirmacionspodenestarcondicionadesperelementsdel’idil)lirural,jaquehi
haevidènciesqueapuntenqueaquestescaracterístiquesdelsentornsruralsformenpartdel
passat o d’un present idealitzat. Paniagua (2008) parla dels processos d’individualització que
s’estandonantenlessocietatsruralsiquelesequiparenalessocietatsurbanes.Ésinteressant
ressaltarl’observaciódel’autorenelpuntqueenelsentornsurbansaquestaindividualització
té una connotació positiva des de la mirada de l’aprofundiment en els drets de ciutadania
individuals i l’augment de la llibertat individual; en els entorns rurals la percepció d’aquest
procés és negativa en tant que representa la pèrdua de trets culturals tradicionals. Aquesta
desigualvaloraciód’unmateixprocéspotserexplicadadesdel’òpticadel’idil)lirural:aquesta
valoraciótéunfortcomponent“urbanita”enelpuntenquèesveucomunapèrduaelfetque
els entorns rurals es tornin més individualistes, ja que això significa que es perd la seva
essènciatradicional.
Siguicomsigui,semblaclarquelaproximitatfísicaésunfactordeterminantperl’emergènciai
consolidació de xarxes socials de suport, que poden facilitar l’accés als recursos per a la
inclusiódelespersonesnouvingudes.Pertant,elsentornsruralsestan,apriori,enmésbona
situació per albergar processos d’inclusió social relacional dels nouvinguts que no pas els
entornsurbansometropolitans.
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2.5.2 Algunesvisionsdelspropisnouvingutssobrelainclusióenentornsruralsiurbans
Enaquestapartatesfaràunabreupresentaciódelsresultatsd’unarecercadutaatermeper
Ricard Morén (2009), del departament de Geografia de la UAB. En la recerca es varen dur a
termeentrevistesadiversespersonesnouvingudesenvarieszonesruralsdel’estatespanyol.
Se’lsinterrogàsobrequincreienqueeral'entornmésfàcilperalaintegraciód'unapersona
nouvinguda. En les respostes s’hi troben tots els elements que s’han anat apuntant al llarg
d’aquestmarcteòric.Llunyd’haver(hiunclarconsens,lesrespostess’agrupaenentresgrups:
x

Aquells que creuen que la inclusió és més fàcil en entorns rurals: les persones que
defensenaquestaposturaremarquenlaconeixençamútuadelshabitantsdelpobleque
permet generar dinàmiques de solidaritat. També es destaca el major sentiment de
seguretatquefaaugmentarlaconfiançadelshabitantsrurals,elsunsambelsaltres.De
la mateixa manera, aquesta proximitat i coneixença permet articular sentiments de
pertinença grupal i sentiments identitaris compartits entre autòctons i nouvinguts que
permetenarticularteixitsocial.Tambécaldestacarelfetqueenlesgransciutats,segons
elsentrevistats,hihafragmentaciósocialenelsidelamateixaclasse,cosaquenopassa
en els entorns rurals, i això dificulta els processosd’identificació mútua. L’anonimat en
les grans ciutats també és vist com un factor que dificulta la inclusió social dels
nouvinguts.

x

Aquellsquecreuenquelainclusiósocialésmésfàcilenentornsurbans:enaquestgrup
derespostesnos’hitrobenelementsdiametralmentdiferentsalsdelgrupanterior,però
molts factors similars són vistos de forma diversa. La coneixença mútua és valorada
negativament per aquest grup d’entrevistats pel component de control social i
impermeabilitatdelsgrupssocialsenelsentornsrurals.Elsnouvingutsenentornsurbans
sesentenméslliuresisentenquesónsotmesosaunmenorescrutiniconstantperpart
delapoblacióautòctona.Aquestmateixelementprovocaquemoltsnouvingutspercebin
prejudicisqueimpedeixenlasevaintegracióenentornsrurals.
Unelementimportantquedestacaunaentrevistadaéselfetqueenelsentornsrurals
nohihasolidaritat,sinócaritat.Elshabitantsruralstenenunfortsentimentd’ajudacap
a les altres persones, però això només es dóna en els moments inicials de l’arribada i
mentrelapersonanouvingudaésencaradesconeguda.Tambéesdestaquenfactorscom
nivell educatiu i cultural més alt de la població urbana que facilita la inclusió dels
nouvinguts.L’individualismetambéésvist,enaquestcas,comunelementpositiuenel
sentitquelespersonesnoentrenenlavidaprivadadelsaltres.

x

Aquells que creuen que la mida de l’entorn no afecta els processos d’inclusió: Aquest
últim grup destaca que els processos d’inclusió de la població nouvinguda depenen en
granmesuradelescaracterístiquespersonalsdecadapersonaidelasevapredisposició.
A banda d’aquests factors socials, també se’n destaquen d’altres més  facilitat per
accediraunavivendaenelsentornsruralsolamajorqualitatdevidaitranquil)litatque
facilitenelsprocessosd’inclusió.Peraltrabanda,enelsentornsurbans,lapresènciade
més facilitats i serveis públics afavoreixen en gran mesura la vida dels nouvinguts i els
seusprocessosd’inclusió,aixícommésoportunitatslaborals.


Com es pot veure, els mateixos elements són interpretats de forma negativa i positiva. En
aquesta qüestió no hi ha un consens clar. Malgrat tot, sí que es podria afirmar que en els
entornsrurals,laproximitatésunelementquepermet,ambmésfacilitat,l’emergènciade
xarxessocialsdesuportintegradesperpersonesnouvingudesiautòctones,totiqueencertes
ocasions això impliqui un component de control social percebut negativament. De totes
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maneres, cal esbrinar quins són els elements que permeten l’emergència d’aquestes xarxes
mésenllàdelaproximitatfísicaisi,comapuntaunadelesentrevistadesenlarecercacitada,
lesdinàmiquesdesolidaritaticooperació,enrealitat,nohosón,sinóqueesredueixenaajuda
caritativa,cosaqueqüestionariaaquestssuposatsprocessosd’identificaciócol)lectivaquees
donenenelsentornsrurals.
2.5.3 Lallenguacomaexempled’inclusiórelacionaldesdelaproximitat
L’úsdelcatalàpotdonarunapetitaorientaciód’aquestselementsdelainclusiórelacionalque
s’han esmentat. Malgrat tenir el català com a llengua d’ús habitual no és un indicador clar
d’inclusiódelsnouvinguts,síquepotdonarindicisdel’heterogeneïtatdelesxarxessocialsdels
nouvingutsi,enconcret,delaintegraciódepersonescatalanoparlantsenaquestesxarxes.
Abansdecontinuar,però,calferunapuntenlalíniadelapocapertinençad’aquestindicador
com a indicador d’inclusió. A Catalunya, de sobres es coneix la situació de moltes persones,
arribadesamblesonadesmigratòriesdels60i70,queportendècadesvivint(hiiquenohan
incorporat el català com a llengua d’ús habitual. Malgrat sigui una qüestió sensible de ser
debatuda, no es qüestiona la inclusió social d’aquestes persones, almenys no per qüestions
purament lingüístiques. De totes maneres, l’argument que es presentarà en aquest apartat,
tambéseriavàlidperaaquestcol)lectiuconcret.
Enzonesurbanesdegranconcentraciódepoblació,onl’assentamentdepoblacióimmigrada
s’ha fet de forma més concentrada (tant l’actual com la dels anys 60 i 70), els percentatges
d’úsdelcatalàcomallenguahabitual sónmésbaixosqueenàmbitsrurals. Semblaclarque
l’adopciód’unallenguaéssuperiorenlamesuraenquèaquestaesfamésnecessàriaperal
desenvolupament de la vida quotidiana. Per tant, a banda d’altres consideracions més
microsociològiques,quetenenaveureambcriterisd’elecciópersonal,elfetdenoadoptarel
catalàcomallenguad’úshabitualrespondriaalfetqueaquestallenguanoésnecessària,ja
queenlesxarxesrelacionalsdelsindividusnohihaunapresènciadecatalanoparlantssuficient
(nocalperdredevistalatendènciademoltscatalanoparlantsacanviarlallenguadavantun
interlocutornouvingut).Coms’havistanteriorment,elscriterisd’elecciódelllocderesidència
per a la població nouvinguda corresponen a la combinació de dos factors: per un costat, la
situaciódelmercatimmobiliarilocalielscondicionantseconòmicsdelapersonai,perl’altre,
lesxarxesrelacionalsdels nouvinguts.Elprimerdels factorsexplicarialacoincidènciaque es
dóna,enmoltscasos,enlaconcentraciódelapoblaciónouvingudaenelsmateixosllocsones
vaconcentrarl’assentamentdelespersonesarribadesalsanys60i70(p.ex.elBaixLlobregat,
Santa Coloma de Gramenet, Sant Adrià del Besòs, el Raval, Ca n’Anglada a Terrassa, entre
altres).Aquestfethageneratquemoltesdelespersonesnouvingudesvisquinenzonesonhi
ha una marcada concentració d’immigració dels 60 i 70; una població que, donada la forma
sobtada i massiva de la seva arribada i concentrada en les zones industrials, de forma
majoritària no va adoptar el català com a llengua d’ús habitual, perquè va dur un procés
d’inclusiódeficientalasocietatcatalanadel’època.
En aquestes circumstàncies, la població nouvinguda que habita en aquests barris adopta el
castellàcomallenguad’úshabitual,jaqueéslallenguaparladaenelseuentornimmediat:a
la feina, l’escola, la botiga, etc. Certament, aquestes són consideracions que no poden
deslligar(sed’unaanàlisienclaudeclassesocial;perònonoméslaclassesocialhoexplica,ja
queenelsentornsruralslarealitatésunaaltra.
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Figura2.Percentatged’úsdelcatalàcomallenguahabitualperàmbitsterritorials


Font:SecretariadePolíticaLingüística.Enquestausoslingüístics2008



Comespotobservar,totiquenosiguiunarelacióperfecta,leszonesonméspoblacióhiha,
sónaquellesonmenyscatalàesparlaiviceversa.
Totilesprecaucionsjaesmentadesenrealitzarafirmacionsd’aquesttipus,iencaramésquan
noestenen en consideraciól’actitudilespràctiquesdelasocietatreceptora,semblaquela
midadelmunicipideresidènciailasevallunyaniadegransnuclisurbansteneninfluènciaenla
inclusiódelespersonesnouvingudes,almenysenlasevavoluntatd’aprendreiparlarelcatalà.
Aquestavoluntatipràcticaespotprendrecomaindicadord’inclusiórelacional.
Aquestaconstataciócontrastaamblesxifrespresentadesanteriorment,quemostrenunmajor
pes relatiu de la immigració en zones rurals, però no és contradictòria sinó que reforça la
hipòtesi d’aquesta recerca: malgrat que en els entorns rurals la proporció de població
nouvinguda és més gran, aquesta població presenta indicis d’una major inclusió social. Per
tant, el lloc de residència en l’eix urbà(rural i la concentració espacial de la població
nouvingudasemblenmésdeterminantsperal’èxitdelainclusiósocialdelsnouvingutsqueno
paselpesrelatiud’aquestcol)lectiuenelconjuntdepoblaciódelmunicipi.
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3. Metodologia
En el present apartat es detallarà el “com” es durà a terme la recerca. Es presentarà,
primerament,quinaéslahipòtesiqueesplantejacontrastarenaquestarecerca,quinseràel
modeld’anàlisiqueguiaràelprocésderecollidadelesdadesielguiódel’entrevista,iquins
sónelsobjectiusquelarecercahauriad’assolir.
També es presentarà l’instrument metodològic que servirà per aproximar(nos a l’objecte
d’estudi; en aquest treball s’ha plantejat un estudi de cas. Al mateix temps, també
s’especificarà quina serà l’eina metodològica emprada per a la recollida de dades i com es
procediràalseutractament.
Peracabarelcapítol,espresentaràlajustificaciódelperquès’haseleccionatelMoianèsper
duratermeaquestestudidecas.Apartirdelscriterisquediversesinstitucionshandeterminat
per poder afirmar que cert entorn és rural, es mostraran els indicadors pertinents que ho
justifiquen. També es relacionaran altres indicadors destinats a contextualitzar el territori i
encabir(loenunescenaridetransformaciódelsentornsrurals.


3.1 Modeld’anàlisi,hipòtesiiobjectiusdelarecerca
Alllargdelmarcteòricjas’hananatenunciantalgunesdelespreguntesderecercaquesuscita
latemàticapresentada.Moltesd'aquestespreguntesnoespodranrespondreenunarecerca
com la que realitzem ara, encara que no deixin de ser preguntes pertinents i que cal tenir
presentsperafuturesinvestigacionsmésexhaustives
En les pàgines anteriors s’han mostrat elements referents als entorns rurals, les seves
característiques i evolució i s’han enunciat certs elements d’aquests entorns que poden
facilitarlainclusiósocialdelapoblaciónouvinguda.L’anàlisiteòricadelesxarxesrelacionals
ha comportat l’emergència de nous interrogants fruit de la constatació que certs elements,
indispensablesperalaconsolidacióiformaciódelesxarxesrelacionals,noescompleixenenel
cas de les xarxes formades per població autòctona i nouvinguda. Finalment, s’ha pogut
observar com, efectivament, hi ha factors que poden indicar una inclusió més gran de les
persones nouvingudes en xarxes relacionals heterogènies per motius de procedència, en
aquells entorns amb menys població i com les persones nouvingudes que resideixen en
entorns rurals, i també en els urbans, utilitzen les xarxes socials –tant homogènies com
heterogèniespermotiusdeprocedència(peralseuassentamentresidenciali/olaprovisióde
béns,serveisirecursosdediversanaturalesa.
3.1.1 Hipòtesidelarecerca
Lahipòtesidelapresentrecercaesfonamentaenl’anàlisipresentadasobrelaproximitatila
millorsituaciódelsentornsruralsperalainclusiódepersonesnouvingudes.Aquestelement,
la proximitat, es perfila com una de les claus d’aquesta recerca, ja que es presenta com
l’element principal que possibilita la creació de xarxes socials de suport heterogènies per
motius de procedència en els entorns rurals. Amb l’anàlisi preliminar sobre la proximitat, es
potdefinirlahipòtesidepartidasobreunabaseforçaestableo,simésno,sobreunsindicis
força fonamentats. El cas de la llengua ha servit per il)lustrar de forma superficial la relació
inversa que hi ha entre el nombre de població en un territori i l’adquisició del català com a
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llenguad’úshabitual,tambéentrelapoblaciónouvinguda.Sobreaquestesbasesespotdefinir
lahipòtesidelarecerca,queéslasegüent:
Enelsentornsruralsesdonencertsfactorsderivatsdelabaixadensitatdepoblació,comla
proximitat, que facilita l’emergència de xarxes relacionals heterogènies per motius de
procedència, pocs espais de consum destinats a la distinció social, menor cost de la vida,
entrealtres,quefacilitenelsprocessosd’inclusiósocialdelapoblaciónouvinguda.

Esbrinardequinamaneraaquestsfactorsfacilitenelsprocessosd’inclusiósocial,esbrinarcom
sónaquestsprocessosd’inclusióisilesxarxesrelacionalshitenenunpaperrellevant,sónels
propòsitsd’aquestarecerca.
3.1.2 Objectiusimodeld’anàlisi
Per tal de contrastar aquesta hipòtesi i respondre algunes de les preguntes de recerca que
s’hananatenunciantalllargdelmarcteòric,esplantegenelssegüentsobjectius:

Respectealesxarxesrelacionals:
x

Identificarquinssónelsfactorsquepermetenl’emergènciailaconsolidaciódexarxesde
suportilainclusiósocialdepersonesnouvingudesenentornsrurals.

x

Identificar en quins moments i a través de quins mecanismes s’activen les xarxes de
suportperalaprestaciódebéns,serveisoinformació.


Respectealainclusiósocial:
x

Identificar els processos i espais d’inclusió social més recurrents en la població
nouvinguda,residentenelsentornsrurals.

x

Observarlapercepciósubjectivadelspropisprocessosd’inclusiósocial,enentornsrurals,
delapoblaciónouvinguda.


Pertald’acomplirelsobjectiusmarcats,s’hadefinitunmodeld’anàlisipertald’estructurarels
conceptesielementsqueseranprotagonisteseneltreballdecamp.
Seràrellevantobservarenquinsdelsespaisperalainclusióparticipalapoblaciónouvingudai
en quines condicions ho fa. El nucli de la recerca, però, serà esbrinar a través de quins
mecanismeslapoblaciónouvingudaresidentenelsentornsrurals,participad’aquestsespais;
peraixòcaldràveuresilesxarxessocialsdesuportfuncionencomaeinaprincipalperal’accés
adiversosrecursosisiaquestesxarxesestancompostesperpersonesdediversaprocedència.
Per altra banda, és de gran rellevància observar quins són els elements que permeten
l’emergènciad’aquestesxarxesdesuport,formadesperindividusambunescondicionsdevida
força diverses que, com s’ha vist, hauria de dificultar els processos d’ajuda entre població
autòctona i nouvinguda. Finalment s’han d’identificar els diversos elements existents en els
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entornsruralsquemésfacilitenelsprocessosd’inclusiósocialatravésdelesxarxessocials.La
següenttaulamostraelmodeld’anàlisientoteslessevesdimensions.
Valadirqueelfetqueestractid’unarecercaqualitativafaquenos’hagibuscatl’exhaustivitat
en la definició dels indicadors i que, per tant, aquests indicadors no puguin ser tractats
d'aquesta manera. Durant el procés del treball de camp aquests indicadors poden variar en
funciódelsresultatsquesen'obtinguin.
Taula3.Modeld’anàlisi


Conceptes

Inclusiósocial

Dimensions
Participacióen
laproduccióde
valor
Participacióen
xarxes
relacionalsi/o
familiars
Adscripció
políticai
ciutadana

Indicadors
Insercióenelmercat
laboral(regulatono
regulat)
Insercióenxarxes
relacionalsdesuport



Participacióenelteixit
associatiui/oprocessos
depresadedecisions
locals
Activacióformaloinformal

Processos
d'inclusiósocial
relacionaldela
població
nouvingudaen
entornsrurals

Activacióde
xarxessocials
desuport
Inclusiósocial
relacional

Momentsiprocessos
mitjançantelsquals
s'activen

Activacióenelmomentde
l'arribadaoposterior

Prestaciódeserveis,
ajudamaterialo
circulaciód'informació

Tipusd'ajudarebudaiprestada

Composiciódeles
xarxes

Factorsde
formacióde
xarxes

Elementsquepermeten
elsorgimentdexarxes
socialsdesuport
heterogèniespermotius
deprocedència

Activacióenmomentsde
necessitatoindependentdela
situaciópersonal

Procedènciadel'ajudarebudai
destídel'ajudaprestada
Heterogeneïtatpermotiusde
procedència
Heterogeneïtatpermotiusde
situaciósocioeconòmica
Factorsd'identificaciómútua
Factorspaternalistesicaritatius
Factorsdeproximitatsocial,
psicològica,físicaieconòmica
Proximitatfísica

Elsentorns
rurals

Elementsdels
entornsrurals
quefacilitenla
inclusiósocial
relacionaldels
nouvinguts

Proximitat

Proximitatentermes
comunitaris
Proximitatpersonal,entermes
deconeixençamútua

Valorsdelshabitants
delsentornsrurals
(idil)lirural)
Menorcostdelavida

Majorsolidaritat
Majorsentimentdecomunitat
Majorpersistènciadevalors
religiosos



Es considera rellevant el fet d'observar si l’activació de les xarxes es dóna a través de
mecanismesformals(administració,entitats,bancsdeltemps,etc.)osi,percontra,l’activació
es produeix al marge de les institucions que poden actuar com a intermediàries entre les
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persones. També és rellevant considerar si l’activació es dóna de forma reactiva, com a
conseqüènciad’unasituaciódenecessitati,pertant,potserforçadaperlasituacióconcreta,o
sil’activacióésindependentdelscondicionantspersonalsdelapersonareceptora.Elmoment
en què es produeix l’ajuda és important per tal de saber si aquesta ajuda és fruit de la
coneixençamútuaentreelsintegrantsdelaxarxaosil’ajudas'ofereixdeformaimpersonali
sensehaver(hicapvinclepersonalentreelreceptoril’emissor.
De la mateixa manera es presenta com un element interessant observar de quin tipus és
l’ajudaqueesrep:siéseconòmica,debéns,serveisoinformacióosiésenformadellocsde
treball formals o informals. Conèixer la tipologia de les persones que ofereixen ajuda als
nouvingutspotajudaracomprendreelsmecanismesqueregulenelsprocessosdesolidaritati
cooperacióentrepersonesautòctonesinouvingudes.
Fruit de les qüestions plantejades en l’anàlisi dels factors que propicien el sorgiment i la
consolidaciódelesxarxessocials,s’haintroduïtl’elementdelacomposició.Persisolaquestja
ésunelementimportant,peròseràinteressantobservarquinaéslacomposiciódelesxarxes,
per veure si els elements definits anteriorment tenen validesa en aquest cas, o quins
condicionants permeten que aquests factors no siguin rellevants. Seguint amb l’anàlisi
d’aquestselements,s’intentaràdesvetllardequinanaturalesasónaquestselements;sisónde
caràcterrelacionalfruitd’unprocésd’identificaciómútuaosi,percontra,tenenaveureamb
elementsdelaculturacaritativacristianadelasocietatd’acollida.
Finalment,calanalitzarsi,efectivament,elsentornsruralssónunsentornsprivilegiatspelque
faalainclusiósocialdelespersonesnouvingudesi,tantsiésaixícomsino,calidentificarels
motiusquehoprodueixen.


3.2 L’estudidecas
Lapresentrecercahaestatplantejadaapartird’unestudidecas.Aquestaeinametodològica
permet estudiar un cas concret en el seu context i que es considera rellevant, ja sigui per
il)lustrar,comprovaroconstruirunateoria,jasiguiperquèelcastéunvalorintrínsec,donada
lasevararesa(Coller,2005).Uncasésunobjected’estudiambunesfronteresmésomenys
clares. Aquesta és una metodologia molt útil quan allò que es pretén amb la recerca és
contestar preguntes del tipus “com?” o bé “per què?”, justament el tipus de preguntes que
plantejaaquestarecerca.
Quan es fa servir aquesta metodologia de treball cal, prèviament, construir bé el cas, ja que
d’això en dependrà l’èxit de la recerca i la seva consistència metodològica. A l’hora de
construirelcascaltenirencomptelasevarellevànciainaturalesa.
El Moianès es pot considerar un entorn rural (més endavant es justificarà aquesta
circumstància(, per tant, és un territori rellevant en aquesta recerca i és un cas pertinent.
Malgratquel’efectedelacapitaldelacomarcanaturalseleccionadanopermetiveuretotel
territori com un entorn predominantment rural, sí que es pot considerar un entorn
significativamentrural.Espotexpressar,pertant,queelcasseleccionatésrellevantperquèés
un entorn rural en el qual hi ha població immigrada, on s’hi esperen observar dinàmiques
relacionalsquefacilitinlainclusiósociald'aquestapoblació.
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Per tal de definir la naturalesa de l’estudi de cas, s’utilitzarà la classificació plantejada per
XavierColler(2005).L’autorplantejaclassificarelstipusd’estudidecasapartirdelssegüents
criteris:segonselques’estudia;segonsl’abastdelcas;segonslanaturalesadelcas;segonsel
tipusd’esdeveniment;segonsl’úsdelcasisegonselnombredecasos.
x

Segonselques’estudia:allòques'estudiapotserunprocésounobjecte.Enaquestcas,
el que s’estudia és el procés d’inclusió social de la població nouvinguda en els entorns
rurals.

x

Segons l’abast del cas: podem estar davant d'un cas específic o un de genèric. El cas
seleccionatnoésuncasrellevantperse,noesbuscaconèixeraquestcasenconcretper
tal de poder explicar(lo millor. Aquest és un cas genèric o exemplar, ja que pretén
il)lustrarsobreunseguitdecaracterístiquesquetambéespodentrobarenaltrescasos;
tambépotseranomenatinstrumental,jaqueespretén,atravésd’aquestcas,il)lustrar
unpostulatteòricsobreunfenomenenconcret.

x

Segons la naturalesa del cas: els casos poden ser exemplars, polars, típics o únics. El
presentcasésuncasexemplar,peròtambéuncastípic,jaqueformapartd’undetants
entorns rurals en els quals hi ha població immigrada. Segurament el Moianès té
especificitatsqueelfanúnic,peròlaintencióésobservarlesgeneralitatsquepermetin
extreureaprenentatgesaplicablesaaltresterritoris.

x

Segonseltipusd’esdeveniment:l’objected’estudipotsercontemporani,històricouna
combinaciódetotsdos.Aquestcasésclaramentuncascontemporani,jaquel’objecte
d’estudisónelsprocessosd’inclusiódelapoblaciónouvinguda.

x

Segonsl’úsdelcas:segonsl'ús,elscasospodenserexploratorisoanalítics.Adiferència
dels casos exploratoris, que són merament descriptius, el cas plantejat en aquesta
recerca té un caràcter analític, ja que pretén explicar i entendre el funcionament d’un
fenomeniesbasaenlaconfrontaciód’uncosteòricamblarealitat.

x

Segonselnombredecasos:podemtrobar(nosdavantdelques’anomenauncasúnico
múltiple. El cas de la present recerca és un cas únic, ja que no es compararà amb cap
altrecas.


3.2.1 Larecollidadedadesielseutractament
Lainformacióquehadeservirpercontrastarlahipòtesiplantejadaicomplirelsobjectiusque
es marca la present recerca, serà recollida a partir d’entrevistes semiestructurades. Aquesta
elecció metodològica permet recollir un gran volum d’informació sobre el tema objecte
d’estudi.
Aquesta elecció metodològica també respon al tipus d’informació que es vol recollir.
L’entrevista reconstruirà la trajectòria vital de l’individu entrevistat des del punt de la seva
arribadaalmunicipidelMoianèsfinsalmomentdel’entrevista.Comquelarecercasecentra
enelsprocessosd’inclusióatravésdelesxarxesrelacionalsipersegueixassolirelsobjectius
marcats,l’entrevistadorhauràd’acotarelrelatal’objected’estudiconcret,mitjançantelguió
elaboratperatalfinalitatapartirdelmodeld’anàlisidefinitanteriorment.
Comjas’haapuntat,aquestésunestudidecasdetipusinstrumentaliaqueststipusd’estudis
demanen una mostra representativa. L’ideal, doncs, seria poder realitzar entrevistes a
persones nouvingudes representatives de totes les procedències, edats i sexes, al mateix
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temps que seria interessant recollir les diverses situacions familiars i projectes migratoris. La
naturalesad’aquestarecercanopermetelaboraruntreballdecampentotalamagnitudque
requeriria el compliment dels objectius marcats. La recerca es planteja la realització de 4
entrevistes:  una, de caràcter més exploratori, a la persona responsable de les qüestions
d’immigraciódelConsorcidelMoianès,i3entrevistesenprofunditatapersonesnouvingudes.
Malgrat aquest nombre reduït d’entrevistes, s’ha procurat que les persones entrevistades
siguin representatives dels diversos col)lectius d’immigrants presents en el territori i que
resideixin en diversos municipis. Així la mostra final de població nouvinguda ha quedat
formadadelasegüentmanera:

Taula4.Característiquesdelespersonesnouvingudesentrevistades


Característiquesdemogràfiques

Laia

Donaargentinaentre45i55anys

Municipide
residència
Moià

Arnau

Homeucraïnèsentre30i40anys

Castellterçol

Oriol

Homeivoriàentre30i40anys

Moià

Font:elaboraciópròpia


LaselecciódelespersonesentrevistadesesvaferatravésdelConsorcidelMoianès.Aquest
fet indica que les persones entrevistades han emprat els recursos del Consorci en algun
moment i són conegudes pels i les treballadores de la institució. Tal i com es mostrarà, les
personesentrevistadespresenten,engeneral,unabonasituacióentermesd’inclusiósocial.En
recerques posteriors, s’hauria de procurar entrevistar persones en situacions vitals més
vulnerablesperferunaanàlisimésacuradadelarealitat.
Les entrevistes s’han dut a terme en dues jornades. La primera va ser el dia 23 de març,
realitzadaalaresponsabled’acollidadelConsorcidelMoianès.Lesaltrestresentrevisteses
vanduratermeenunmateixdia,el18d’abril,alllargdetotalajornada.Esvadecidirfer(ho
aixíperoptimitzarelviatgefinsalMoianès.
El tractament de la informació recollida es durà a terme de la següent manera: es farà un
buidatgepertemàtiquessignificativesdelesentrevistesenunamatriu 4 preparadaaprioriper
a aquesta finalitat. La transcripció de les entrevistes no es realitzarà literalment en la seva
totalitat,jaquenoespersegueixobservarcomesconstrueixeldiscurs,lesrepresentacionsde
les persones entrevistades ni el com diuen què. Es faran servir transcripcions literals de les
entrevistes per tal d’il)lustrar, amb les pròpies paraules dels entrevistats, els resultats
rellevantsqueesvaginobtenintenl’anàlisidelesentrevistes.Pertaldediscriminaraquelles
informacionsmésrellevantss’usaràuncriteriderecomptedefreqüències;aquellesrespostes,
temàtiquesiobservacionsmésrecurrentsseranacceptadescomasignificativesperal’anàlisi.
Lamidadelamostranopermetràduratermeaquestprocésamblesgarantiesquepermetria
una mostra més amplia; per tant, seran rellevants per a l’anàlisi totes aquelles informacions
quecorroborinodesmenteixinlahipòtesiiquepermetinassolirelsobjectius.

4

 Aquesta matriu coincideix amb el quadre del model d’anàlisi presentat anteriorment. Aquest quadre també ha servit per
elaborarelguiódelesentrevistes.Apartirdelselementsqueallàs’hipresenten,s’hadutatermeeltreballdecamp.
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Tant la metodologia d’estudi escollida com el tractament de la informació obtinguda
permetranassolirelsobjectiusques’hamarcatlarecerca.Lesentrevistes,semiestructurades
en profunditat, encarades a recollir la trajectòria vital dels entrevistats en termes de la seva
inclusiósocialapartirdelesxarxesrelacionalssónlamilloreinametodològica,jaquepermet
acotar les temàtiques sobre les quals es pregunta, però al mateix temps, permet tant a
l’entrevistat com a l’entrevistador, un cert grau de llibertat per afegir noves temàtiques i
elements per a l’anàlisi a mesura que s’avança en el treball de camp. La metodologia de
buidatgeitractamentdedadesésunaformamoltoperativadeprocediripermetestructurar
eldocumentielsresultatspresentatspertaldefacilitar(nel’anàlisi,l’extraccióderesultatsila
lecturaposteriordeldocument.


3.3 Justificacióicontextualitzaciódelterritoriseleccionat:elMoianès
Elterritorions’hadeduratermeeltreballdecampd'aquestarecercahadereunirunseguit
defactorsqueeldefineixincomunterritorirural.
Pertaldejustificarl’elecciódelMoianèsespresentaranunseguitd’indicadorsqueajudarana
definir(locomaentornrural.Apartirdelaconceptualitzacióques’hafetenelprimercapítol
delmarcteòricdelsentornsrurals,esjustificaràl’elecciód’aquestterritoricomaentornrural.
Lainformacióqueespresentaràseràextretadefontssecundàriesidel’InformeTerritorialdel
Moianèsdedesembrede2009,elaboratifacilitatpelConsorcidelMoianès.Almateixtemps,
es presentaran un seguit d’indicadors que ajudaran a posar en context social el territori
objecte d’estudi i il)lustraran els canvis que està patint l’entorn rural a nivell demogràfic i
d’estructura productiva. Cal anotar que, en un primer moment, es pretenia fer el treball de
campenunsolmunicipi.Finalments’haescollittreballarenelMoianèsperquè,atravésdel
seuConsorci,hadissenyatunPlaLocald’Acollidaques’aplicaendiversosmunicipisrurals.El
fetques’apliquiadiversosmunicipisfaquelapersonaresponsable,tècnicadereferènciaen
elsafersd’acollidadelapoblaciónouvinguda,tinguiunavisiómésàmpliaimésexperiènciaen
municipisdediversanaturalesa.Aixòfaràaugmentarlariquesadelainformacióobtingudaen
eltreballdecamp.

Figura3.LocalitzaciódelMoianèsidetalldelacomarcanatural


Font:elaboraciópròpiaapartirdewikipedia(consulta:7(1(2011)iInformeTerritorialdelMoianès2009
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3.3.1 ElMoianèscomaentornrural
El Moianès és una comarca natural, no administrativa, que es reparteix entre les comarques
del Bages, Osona i el Vallès Oriental. La capital d’aquest territori és Moià (5.739 hab) i està
format per 10 municipis. La població total del territori és de 12.844 habitants l’any 2009,
segons dades de la Diputació de Barcelona (DIBA). El fet d’identificar el Moianès com una
comarcanaturalestàmotivat,bàsicament,perdosfactors:elprimeréslasituaciógeogràfica
delterritori;estàubicatenunaltiplàqueeldotad’unacertaidentitatpròpia,jaqueconfina
els seus municipis en un entorn delimitat per l’orografia. El segon factor és que tots els
municipisdelMoianèscomparteixentretssocialsieconòmics.Segonsl’InformeTerritorialdel
Moianès (2009), tots els municipis tenen una llarga tradició de pobles d’estiueig que
determina,engranmesura,tretsdel’estructuraproductivaidemogràfica.Unaltredelstrets
definidorséslaimportànciaquetéelsectoragrarienlacomarca,adiferènciadeleszonesque
l’envolten.
Totseguit,espresentaranelsindicadorspertinentsperpoderdefiniraquestacomarcanatural
com un territori rural on dur a terme el treball de camp, que contribueixi a complir els
objectiusmarcatsenaquestarecerca.Aquestsindicadorshanestatseleccionatsapartirdela
conceptualitzacióques’hafetdel’entornruralidelsindicadorsproposatsperdiversosautors.
Talicoms’havistanteriorment,elsentornsruralsdelessocietatsoccidentalshanpatitfortes
modificacionsquehandifuminatladicotomiaurbà(rural;malgrattot,enlaliteraturaestroben
diversos intents de conceptualitzar quantitativament aquests entorns, a partir de certs
indicadors. Val a dir que no es podrà accedir a tots els indicadors per una qüestió de
disponibilitatdedades;ennoserunacomarcaadministrativa,noexisteixunabasededades
específica per aquest territori i, per tant, només es podrà treballar amb les dades facilitades
pel Consorci del Moianès i les disponibles a la base de dades Hermes de la Diputació de
Barcelona.
Indicadorsdemogràfics
Elcriterimésemprathabitualmentperdeterminarsiunterritoriésruraléseldeladensitatde
població. Es pot considerar que una comarca és rural si la seva densitat de població és més
baixade150habitantsperkm2(OCDE).SegonslesdadesdelaDIBAlasuperfíciedelacomarca
és de 337.88 km2 i la població, l’any 2009, és de 12.844. Això  suposa una ràtio de 38,12
habitants per km2. Aquesta és una ràtio baixa, que posa el Moianès en el grup de les
comarques rurals, segons aquest criteri. Segons la Fundació del Món Rural, en el projecte
Rudona(2007),lamitjanadeladensitatdepoblaciódelescomarquesruralscatalanesésde
66 habitants per km2. Per fer la comparació, la comarca més urbana de Catalunya, el
Barcelonès, té una densitat de població de 15.558,3 habitants per km2. Aquest indicador de
densitatdepoblaciócomarcalestà,finsacertpunt,esbiaixatperl’efectequepotgenerarla
capitaldecomarca.Perestudiarlaruralitatdelescomarquessegonselscriteristerritorials,cal
observarquinaésl’estructuradel’entramaturbàdetotalazona.D’aquestamaneraespodrà
sabersilescapitalsdecomarcaactuendenucliipold’atracciód’unazonaruraldemoltbaixa
densitatosi,percontra,totalacomarcaintegraunaxarxadeciutatspetitesqueformenun
continuurbà.
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Taula5.PoblacióenelsmunicipidelMoianès,2009.
Població

Municipi

Percentatge Absoluts

Calders

7.00%

899

Castellcir

4.89%

628

Castellterçol

18.49%

2.375

Collsuspina

2.73%

351

Estany,L'

3.04%

390

Granera

0.60%

77

Moià

44.46%

5.710

Monistrolde
Calders

5.32%

683

SantQuirzeSafaja

5.02%

645

SantaMariad'Oló

8.46%

1.086

Font:elaboraciópròpiaapartirdelabasededadesHermesdelaDIBA


Comespotobservarenlataulaanterior,lacapitaldecomarcadelMoianèsconcentragairebé
lameitatdelapoblaciótotaldelacomarca.Apartirdel’agregaciódemunicipishomogenis,
segonslasevadensitat,l’OCDEproposaunatipologiaidistincióderegionsaEuropa,segonsel
seunivellderuralitat 5 .
Aquestcriteridedensitatdepoblacióés,perexemple,elquehautilitzatlaComissióEuropea
per determinar els territoris rurals i ha estat utilitzat per delimitar els àmbits comarcals dels
programes Leader (per a territoris entre els 5.000 i els 150.000 habitants) 6 . Aquests criteris
tambésónelsqueutilitza,perexemple,elPladeDesenvolupamentRuraldeCatalunya2007(
2013i,enelcasdel’estadísticaoficialalnostrepaís,ladenominaciódescriptivadelterritori
rural ha quedat vinculada principalment a paràmetres demogràfics i agrícoles, essent la
classificació habitual la següent 7  (Quintana, 2010): municipi rural (menys de 2000 hab),
municipisintermedis(entre2.000i10.000hab),municipisurbans(mésde10.000hab).
Segons aquestes classificacions, en el Moianès hi ha dos municipis intermedis (Moià i
Castellterçol(ilarestasónmunicipisrurals.Elsdosmunicipisintermedisaglutinenel62,95%
de la població; això fa que, segons la classificació presentada per l’OCDE, no es pugui
considerarelMoianèscomunazonapredominantmentrural,peròsísignificativamentrural,ja
queel37,05%delapoblacióviuenmunicipisrurals.
5

Regionspredominantmentrurals:quanmésdel50%delapoblacióresideixenmunicipisrurals.Regionssignificativamentrurals:
quan el percentatge de població se situa entre el 15 i el 50%. Regions predominantment urbanes: quan aquest percentatge de
poblacióresidentenmunicipisruralsésinferioral15%.

6

Reglament CE 1698/2005, de 20 de setembre de 2005, relatiu a l’ajuda al desenvolupament rural a través dels Fons Europeu
AgrícoladeDesenvolupamentRural(FEADER).
7

Segonsl’InformesobrePolíticaRuralEuropeailaCartaRuralEuropea(1996)nohihaunadefiniciódelterritoriruralcompartida
pelconjuntdelsEstatsmembresdelaUnióEuropea.Algunsdefineixenelterritoriruralapartirdeladensitatdepoblació(França,
Espanya, Alemanya, Itàlia o Irlanda), tot i que utilitzen diferents indicadors, mentre que d’altres països (Holanda, Bèlgica,
Dinamarca, Luxemburg, Regne Unit) basen els seus càlculs en el desenvolupament del territori, mitjançant un ventall ampli
d’indicadors,diferentsperacadaestat.
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Pel que fa als canvis que experimenten aquests entorns, les zones rurals eren emissores de
població cap als nuclis urbans industrials, però les transformacions que estan patint aquests
entornsenelsdarrersanys,fanqueactualmentrecuperinpoblació.


Gràfic1.EvoluciódelapoblacióalMoianès
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Efectivament, la població del Moianès ha crescut en els últims deu anys; concretament, ha
crescutenun23,69%entreelsanys2000i2009;enelmateixperíodelapoblaciódelconjunt
deCatalunyavacréixerun16,23%.S'observa,però,unacaracterísticapoblacionaltípicament
rural:proporcionalmenthihaméshomesquedones.Enelsentornsruralsesdónaunacerta
masculinitzaciódelapoblació 8 .Laproporciól’any2009erade0,97donespercadahome.Si
miremlamateixadadaenlacomarcaurbanaperexcel)lènciadeCatalunya,elBarcelonès,la
proporcióelmateixanyerade1,07donespercadahome.
LapoblaciódeCatalunyahacrescut,engranpart,perl’arribadadepoblaciónouvinguda.Cal
veuresienelMoianèsaquestcreixementhaestatprotagonitzatperaquestmateixcol)lectiu
talicomhohafetenelconjuntdeCatalunya.Aquestadadaservirà,també,perobservarquin
éselpercentatgedepoblaciónouvingudaenaquestterritori.
La taxa de població nouvinguda al Moianès, des de l’any 2000 ha crescut de forma molt
marcada,passantd’unataxainferioral’1%l’any2000,agairebéun9%l’any2009.



8

Camarero(1991)parladela“fugidail)lustrada”:lesnoiesruralstrobenenl’educaciól’oportunitatd’escapar(sed’unentornrural
opressorquelesabocaaunavidadecuraitasquesreproductives.Lesnoiesruralshansuperatàmpliamentelsnivellsformatius
delsnoisiaixòelshapermèsmarxaralesciutats,ocupar(seenfeinesqualificadesiesdevenirindependents.
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Gràfica2.EvoluciódelapoblacióestrangeraalMoianès.Percentatges
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ElcreixementdelapoblaciódelMoianèsentreelsanys2000i2009haestatprotagonitzat,en
un 37%, per població nouvinguda. Per al conjunt de Catalunya, aquesta dada és
significativamentdiversa:elcreixementdelapoblaciótotalcatalana,enelmateixperíode,ha
estat protagonitzat per la població estrangera en un 69%. Per tant, es pot considerar que el
MoianèsésunazonadeCatalunyaqueharebutpocaimmigracióencomparacióamblaresta
del país i, en concret, amb la resta de territoris rurals. Si fem referència a les dades
presentadesanteriormentsobreelpercentatgedepoblaciónouvingudaenleszonesrurals,es
veucom,enelconjuntdeleszonesrurals,representael14,87%,llunydel8,92%delMoianès.
Aquest fet pot condicionar els processos d’inclusió de la població nouvinguda, ja que com
afirmenLukeniSolana(2005),menyspresènciadepersonesnouvingudesenelsentornsrurals
potfacilitarelsseusprocessosd’inclusió.
Per procedències, el col)lectiu més nombrós al Moianès és el procedent de l’Amèrica Llatina
(53,92%),seguitdeldelarestad’Europa(21,98%)idel’Àfrica(16,84%).Elfetqueelcol)lectiu
d’estrangers majoritari sigui el llatinoamericà pot implicar certs problemes pel que fa a
l’adopciódelcatalàcomallenguad’úshabitual,enlainteraccióamblapoblacióautòctona,ja
que, com s’afirma en la diagnosi del Pla de Recepció i Acollida del Moianès 2006, aquest
col)lectiu,especialment,nousaelcatalàenlessevesinteraccionsamblapoblacióautòctona.
Elsentornsruralstambéhanestatcaracteritzatsperunapoblacióambtendènciaaenvellir(se,
a causa de la mobilitat de la població més jove cap als nuclis urbans a buscar millors
oportunitatslaborals.Coms’havist,però,actualmentelsentornsruralsrecuperenpoblacióen
eltramsd’edatmésjoves,tantperl’arribadadepoblaciónouvingudaenedatactivacomper
unafixaciómésgrandelapoblacióenaquestsentorns,comaconseqüènciadelamillorade
lescondicionsdevidaidelescomunicacions.
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Gràfic3.PiràmidedepoblaciódelMoianès,2009
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El primer que cal destacar és una presència més gran, ja esmentada abans, de població
masculina.TambécaldestacarquelapiràmidedepoblaciódelMoianèsésunapiràmidetípica
delessocietatsoccidentals:estretaalabase,amplaenelstramsdepoblacióactiva(filladel
babyboomdelsanys60i70(iunacúspidedelapiràmide,queseràcadacopmésampla.
Elsentornsruralstambéhanestatcaracterísticsperuncreixentenvellimentdelapoblació.A
continuacióesmostraranelsíndexd’envelliment,sobreenvellimentidependènciajuvenilper
a aquest territori i es mostrarà l’evolució d’aquests indicadors en el temps. En el conjunt de
Catalunyal’índexd’envelliments’havistreduïtperlaincorporaciódepoblacióenedatactiva
protagonitzadaperlapoblaciónouvinguda,passant,entreel1998iel2009,d’unvalorde123
aunde106.Nohapassataixíambl’índexdesobreenvelliment(quehaaugmentat(jaqueno
téencompteaquesttramdepoblaciómésjove,passantenelmateixperíoded’unvalorde10
a 13. L’índex de dependència juvenil també ha augmentat, per la incorporació a l’estructura
poblacionaldenombrososefectiusmenorsde4anys(ambunvalorde20l’any1998iunde23
l’any 2009). Aquestes modificacions en aquests índexs han estat altament influïdes per
l’arribadadelapoblaciónouvinguda,quehaaugmentatgairebéenun500%apartirdel’any
2000,alconjuntdeCatalunya.
En el cas específic del Moianès, en què l’arribada de població nouvinguda no ha estat tan
destacada,aquestsíndexsmostrenunaevoluciósimilar,peròentotselscasos,elscanvisen
elsvalorsdelsíndexhanestatmoltmésaccentuatsrespectealconjuntdeCatalunya.
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Taula6.EvoluciódelsíndexdemogràficsalMoianès


Envelliment

Sobreenvelliment

Dependència
Juvenil

1998
2009

143,02
104,26

11,57
15,34

20,73
24,79

Font:elaboraciópròpiaapartirdebasededadesHermesdelaDIBA.


Com es pot observar, l’índex d’envelliment ha disminuït de forma molt notable. El Moianès
partiad’unasituaciód’envellimentforçamarcadaisuperioralconjuntcatalà;encanvi,l’any
2009,aquestíndexésfinsitotméspetitqueelgeneraldeCatalunya.Delamateixamanera,
l’índexdesobreenvelliment,haaugmentatmésquealconjuntelpaís;aixòtambéhasucceït
ambl’índexdedependènciajuvenil.Pertant,espotafirmarquel’evoluciódelapoblacióen
elsdarrersanyspotdeslligar(se,finsacertamesuraienelcasdelMoianès,del’arribadade
poblaciónouvinguda.
Indicadorslaboralsid’estructuraproductiva
Coms’havistenelmarcteòric,enl'estructuraproductiva,elsectorprimaritéméspesenels
entorns rurals que en els entorns urbans. Amb tot, les transformacions que sofreix l’entorn
rural han fet que el sector primari perdi pes davant d'altres sectors; tot i així, encara es pot
observarunacertaimportànciad’aquestsectorenl’economialocal.Lesdadesdisponiblesper
alMoianèsnopermetenobservarelpesespecíficdecadasectorenelconjuntdelPIB,peròsí
que hi ha dades disponibles sobre el nombre de persones ocupades en cada un dels grans
sectorsd’activitat:

Gràfic4Poblacióocupadaenelsgranssectorsd’activitat(assalariatsiautònoms).Valorsabsoluts
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Font:elaboraciópròpiaapartirdebasededadesHermesdelaDIBA.
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Lesdadesmostrencom,efectivament,elsectorserveiséselqueméspersonesocupa,seguint
la tendència general del conjunt de les economies desenvolupades. En el període de temps
estudiat,segonslesdadesquetenim,noméselsectordelaconstruccióhaperdutefectius.La
resta de sectors han guanyat treballadors; és un indicador  que ha pres importància en el
conjunt de l'estructura productiva. Cal destacar el cas de l’agricultura que, lluny de perdre
importància,enguanya.
Quantalsusosdelsòl,Clout(1993)afirmaqueespotconsiderarruralaquellazonaenquèl’ús
delsòléspredominantmentagrícolaosilvícola.SegonselDocumentd’EstratègiesTerritorials
peralMoianès(2004)elaboratperla Diputacióde Barcelona,el67,33%del sòldelMoianès
està ocupat per bosc i el 21,05% per conreus. Per tant, observant aquest indicador, es pot
afirmarqueelMoianèsésunterritorirural.
Els entorns rurals també es caracteritzen, tradicionalment, per una taxa d’activitat femenina
mésbaixaqueladelshomesitambé,queladelessevescompanyesurbanes.Detotamanera,
lestransformacionsdelsentornsruralstambéestanmodificantaquestaspecte.Enunentorn
onl’agriculturaésl’activitatprincipalilafamíliaactuacomaunitatproductivaideconsum,les
taxes d’activitat de les dones es mantenen baixes, ja sigui per una concepció sexista de la
distribució del treball de l’esfera pública, ja sigui per la qüestió  que la seva feina queda
invisibilitzadaennoestarregulada.Amblaincorporaciógeneralitzadadeladonaalmercatde
treball regulat i el canvi en l’estructura productiva, les dones entren a formar part dels
recomptesdelapoblacióactiva.


Gràfic5.PoblacióactivadelMoianèspersexes.Percentatges
65

60

55

Homes
Dones

50

45

40

35
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Font:elaboraciópròpiaapartirdebasededadesHermesdelaDIBA.



Com mostra el gràfic anterior, la taxa de població activa femenina augmenta a mesura que
passaeltemps.Aquestésuncanviquetéimplicacionsmésenllàdelmercatdetreball.Quela
donas’incorporial’esferalaboraldeformamassivamodificatambélesestructuresfamiliarsi
modifica les relacions entre els cònjuges. De fet, el gràfic següent mostra l’evolució de les
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tipologies de llars en funció dels seus membres. Les dades disponibles no ens permeten fer
unaanàlisimésacurada,jaquenomésn'hihadelnombredepersonesqueintegrenlesllars,i
nodeltipusderelacionsqueesprodueixenentreelles.

Gràfic6.NombredepersonesenlesllarsdelMoianès
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Tot i les dificultats que comporta accedir a dades d’una comarca que no és una unitat
administrativa,lesdadesanteriorsmostrenquelesllarsunipersonalshanaugmentatmésque
larestadetipologiesdenucli.Defet,amesuraqueaugmentaelnombred’integrantsdeles
llars,l’incrementésméspetit,enelperíodedetempsdelqualesdisposendades.Pelscasos
dellarsde5i6membres,lasituaciójanoésd’alentimentenl’increment,sinódedecrement
delscasos.
Les taxes d’activitat femenina de la comarca del Barcelonès són lleugerament més altes que
les que presenta el Moianès, però la distància no és prou significativa com per afirmar que
existeixendiferènciesenlestaxesd’activitatfemeninaenfunciódel’eixurbà(rural.Valadir
queelcasdelMoianèspresentaalgunaexcepcionalitatpelquefaaaquestindicador;l’estudi
Rudona(2007)mostraquelamitjanadelataxad’activitatfemeninadelescomarquesrurals
estudiades no arriba al 40% l’any 2001. En tot el període observat per al Moianès, la taxa
d’activitatfemeninaéssempremésaltaqueaquestaxifra.Aquestfetespotexplicar,enpart,
perlescaracterístiquesdel’estructuraproductiva,enquèelsectorindustrialhitéunpesforça
destacat,totitractar(sed’unazonarural.
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4. Anàlisidelsresultats
En el present capítol es presentarà l’anàlisi dels resultats que han de servir per acomplir els
objectiusdelarecercaicorroborarlahipòtesiplantejada.Detotelvolumd’informaciórecollit
durant el treball de camp només es farà servir la que sigui significativa i vagi encarada a
l’assoliment dels objectius. A més, també s’han incorporat elements analítics que no estan
contemplatsenmarcd’anàlisi,peròhanestatincorporatsperlasevarellevànciaipertinença.
Malgratquenoaportindadessignificativesperal’acomplimentdelsobjectius,establiranles
basesperafuturesrecerques.
L’estructurad’aquestcapítolseguirà,encertamanera,elsobjectiusplantejats.Comespodrà
veure,elsresultatsdeltreballdecamphanmodificat,enpart,l’estructurail’enunciatd’algun
dels objectius i també han permès la introducció de nous elements per a l’anàlisi que no
havien estat contemplats durant les lectures inicials ni durant l’elaboració del model analític
quehaguiataquestarecerca.Abans,però,esprocediràapresentarlespersonesentrevistades
ielsseuscontextospertald’incorporarelementsanalíticssignificatius.


4.1 Presentaciódelespersonesentrevistades
En aquest apartat es farà una primera anàlisi dels resultats. Aquí s’analitzaran els diferents
itineraris que han dut a terme els entrevistats des de la seva arribada a l’estat espanyol fins
arribaralMoianès.D’aquestamaneraespodranposarencontextlesdiversesafirmacionsque
apareixeran al llarg d’aquest document pel que fa a la dicotomia urbà(rural en les seves
percepcionssobrelainclusiódelsnouvingutsenelsentornsrurals.
Elmotiud’aquestprimerapartatéseldepresentaraquellesinformacionsqueresponenmésa
temàtiquesdecontext,aaquellestemàtiquesquepermetraninterpretarmillorlesafirmacions
i opinions mostrades pels entrevistats en relació als objectius específics que s’ha marcat
aquestarecerca.
4.1.1 Elsitinerarismigratoris
Conèixer els itineraris que han dut a terme els entrevistats des de la seva arribada a l’estat
espanyol, fins a establir(se al Moianès, aportarà una informació molt valuosa pel que fa als
motiusqueelshanportataescollirelMoianèscomallocderesidència.Aquestesdadesseran
importantspercomençaradefinirquinssónelsfactorsexistentsenelsentornsruralsquefan
quesiguinundestítriatperalgunespersonesnouvingudespertald’establir(s’hi.
Almateixtemps,espodrancomençaraobservardiferènciesentreelsentornsurbansirurals
pelquefaalessevespotencialitatscomaentorns preferentmentinclusius. Duesdelestres
personesentrevistadeshanseguitunitinerariquecoincideixambelmodelde“disseminació
piramidal” descrit per Ferrer (2005) i presentat anteriorment. Això significa que dues de les
trespersonesentrevistades,quanvarenarribaral’estatespanyol,esvanestablirenunentorn
urbà. En concret, la Laia i l’Arnau van habitar a Terrassa i Barcelona, respectivament, en el
momentde lasevaarribadaal’estatespanyol.L’Oriolvaduratermeunprocésdiferent, va
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habitar sempre en entorns rurals de diversa naturalesa i amb més etapes abans d'arribar al
Moianès.

Taula7.Itineraridelsentrevistatsdesdel’arribadaal’estatespanyol


ItinerarifinsarribaralMoianèsiduradadecadaetapa

Laia

Terrassa(5anys)

Arnau

Barcelona(8mesos)

Oriol

Madrid(Barcelona(1dia)

Moià(1any)
Moià(4mesos)
Calella,Maresme(1
setmana)

Castellterçol(2anysimig)
RoquetasdeMar,Almería(2
anys)

Moià(11anys)


Font:elaboraciópròpia


Comesporobservarenlataulaanterior,lestrespersonesentrevistadesperaquestarecerca
handutatermeitinerarisforçadiversos,tantpelquefaaladuradadelasevaestadaal’estat
espanyol com pel que fa a les etapes realitzades, el seu nombre i la naturalesa dels llocs de
residènciaenladicotomiaurbà(rural.
A partir del model de Ferrer (2005) es poden identificar dos tipus d’itineraris diferenciats, la
Laiail’Arnau(modelvertical),quevarencomençarelseuitinerarienelsllocsmésaltsdela
piràmidepoblacionalperacabarelseurecorregutenunentornrural.Encanvi,l’Oriol(model
horitzontal) va començar el seu itinerari en zones rurals d’alta especialització agrícola i
intensivesenmàd’obra.Sis’analitzenelsmotiusquevanportarelsentrevistatsaescollirels
seus llocs de residència en el moment de l’arribada, es pot observar la funció de les xarxes
relacionalsi,enconcretirecuperantBourdieu,s'observaqueladesigualdistribuciódelcapital
socialpotserunelementgeneradordedesigualtatso,simésno,queaquestcapitaldetermina
forçalesoportunitatsdelssubjectes:
x

Laia: arribà a Terrassa  perquè el seu fill ja feia un any que havia migrat i estava ja
establertalaciutatvallesana.Elfillvaencarregar(sedeprepararl’arribadadelsseusdos
pares buscant un pis per a la unitat familiar i va establir els primers contactes per la
posteriorinsercióenelmercatdetreballdelsseus progenitors. Atravésdel fill,laLaia
disposava de recursos materials i d’una certa xarxa social a Terrassa, en el mateix
moment de l’arribada, en què el seu fill era el nòdul de connexió. Aquests contactes
preestablerts pel seu fill van permetre a la Laia inserir(se ràpidament en el mercat de
treballenelsectordelsserveisdomèstics.

x

Arnau:arribàaBarcelonaperquèelseugermàjas’hihaviaestablertambanterioritat.Un
cop a Barcelona, es va posar a treballar a la construcció en un entorn principalment
ucraïnès.Tantelstreballadorscomelscontractantserend’origenucraïnès.

x

Oriol: va dur a terme un itinerari que pot ser considerat “normal” per molta població
d’origensubsaharià.Lesseveseleccionsdemobilitatnoestavencondicionadespercap
familiar ni cap integrant important de les seves xarxes relacionals. La seva mobilitat
estavanoméscondicionadaperlademandademàd’obra.Aixòindicaque,enuninici,les
úniques informacions laborals que circulaven per la seva xarxa relacional eren les
relatives a  ocupacions de molt baixa qualificació, ocupacions que duen a terme quasi
amb exclusivitat els nouvinguts. Posteriorment, un cop la seva situació econòmica i
administrativa ho permeté, va tornar a Catalunya, ja que aquesta era la seva única
preferènciaresidencial.
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Com es pot veure, l’element laboral és de cabdal importància a l’hora d’escollir el lloc de
residència.LaLaiail’Arnau,malgrathaverdeciditcondicionatsperl’existènciadefamiliarsque
ja havien obert camí, van escollir residir en entorns urbans pel seu dinamisme i més
oportunitats laborals. Al seu torn, els seus familiars“pioners” van decidir viure a Barcelona i
Terrassa per les oportunitats laborals més grans que hi havia i per les informacions sobre el
mercatlaboralquecirculavenenlessevesrespectivesxarxes.
Elfactorlaboral,però,tambéapareix comelprincipalmotiuperhavermarxatdelesciutats
per anar a viure en un entorn rural. Més concretament, la manca de treball en els entorns
urbansarrandelacrisiéselquevaferquelaLaiail'ArnauanessinaviurealMoianès.Malgrat
quelacausaúltimaentotsdoscasoshagiestatl’absènciadetreball,lesmotivacionsencada
un d’ells van ser diferents. El cas de l’Oriol és divers, ja que per a ell el motiu no va ser
l’absència de treball sinó la voluntat de prosperar en el seu projecte migratori i viure a
Catalunya.
QuantreballavaaAndalusiaempreguntaven“tuonvolsviurequanhotinguis
tot arreglat?” jo dic que me’n vaig a Catalunya i em deien “ què dius? Els
catalanssónracistes!”ijoelsdeia:m’ésigual,amim’agradaCatalunya”
Oriol


x

Laia:arrandelapèrduadelllocdetreballdelseumaritiladificultatdetrobarunaaltra
feina degut a problemes físics, i d’una malaltia de l’entrevistada que la va fer estar de
baixa més d’un any (fins esgotar la prestació de la baixa( la situació econòmica de la
unitat familiar va arribar a situacions crítiques. En aquell moment, el seu fill ja vivia a
Moiàamblasevaparellacatalana.Elcostdevidamésbaix,isobretotdelslloguers,va
ferdecidiral’entrevistadaielseumaritaanaraviureaMoià.Elseufillaratéunacasa
llogadadeduesplantesambunapartamentacadauna,perunamicamenysdelcostde
lacasaquellogavenaTerrassa,ienundelsdoshiviuenl’entrevistadaielseumarit.A
Moià el seu marit ha estat treballant com a electricista de forma informal i bescanvia
horesdetreballambelseufillacanvidellloguerdelacasa.

x

Arnau:lacrisieconòmicavaprovocarquemoltstreballadorsdelmóndelaconstrucció
perdessinlasevafeina.L’Arnauvaser(neunavíctimaivaperdreelspapersamblafeina.
Uncoplasituacióeconòmicaesvaanartornantcrítica,vadecidiranaraprovarsortal
camp.AtravésdelasevaxarxaformadapercompatriotesvaarribaraMoiàonhitreballà
quatre mesos, per acabar trobant una feina qualificada a la indústria de Castellterçol.
FinsalasevaarribadaaMoià,lainformaciólaborall’aconseguiaexclusivamentdelsseus
compatriotes; en canvi, el pas de Moià a Castellterçol, igualment motivat per factors
laborals,janovatenircomaintermediarisaltresucraïnesos,sinópoblacióautòctona.

Perquèaquíabanstotalagentestavaenlaconstruccióiguanyavadiners,quan
johearribat,això...final!Nohihafeina,pagaellloguer,alimentació,...(...).Si
queconeixogent,d’Ucraïna,queveniend’aquíaBarcelonaiemdeien“anemal
poble perquè hi ha feina, a provar a l’agricultura” i jo mai he treballat a
l’agricultura,semprefísicaisoldadorpetit!iaram’hecanviat...

VaigtreballaraMoiàtresmesosibuscavafeinaiemvandirqueunaempresa
(a Castellterçol) buscava un noi que està una mica “listo” perquè hi havia
màquines i ordinadors (...) em van fer una oferta de treball pels papers.
TreballavaaBarcelonaiquanvaigtenirelspapersemvandir“vale,potsvenir”.
Arnau


x

Oriol:enaquestcas,lamobilitatnovaserforçadaperunasituacióeconòmicadificultosa
sinó per una voluntat ferma d’anar a viure a Catalunya. L’Oriol va estar a Roquetas
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treballant de forma irregular els dos anys; un cop tingué la documentació en regla va
començar el seu viatge cap a Catalunya per buscar una ocupació regular.  La seva
arribada a Moià sí que fou condicionada per la informació que circulava per les seves
xarxessocials.UnconegutseudeRoquetasiCalella,iquearaviviaaCaldesdeMontbuí,
li va facilitar la informació laboral que necessitava sobre una ocupació a la mateixa
empresaaMoiàilibuscàunpis.

En una línia similar, la Tècnica exposa els motius pels quals la població nouvinguda arriba a
Moià o fins i tot a pobles molt més petits. El motiu principal de mobilitat entre la població
nouvingudajaresidentalacomarcaésellaboral.Enaquestacomarcai,també,enaltreszones
ruralsdeCatalunya,lescomunicacionsentreelspoblesambtransportpúblicsónprecàrieso
inexistents.Aixòfaquelapoblaciónouvingudaresideixialmateixmunicipienelqualtreballa.
Posal’exemplededospobles:SantaMariad’OlóiGranera.Capdelsdospoblesésaccessible
amb transport públic però a Santa Maria hi ha població nouvinguda atès que té dues
indústries.AGraneranoméshihaunrestaurantinohiviucappersonanouvinguda.
Araperquètél’eixalcostat,peròOló(SantaMariad’Oló)ésunpoblequeper
accedir(himoltcomplicat(...)Lagentquehaanataviureallàhiviuenperquè
treballenaaquestesindústries,sinó....

Aveure,lesfamíliesquehihaaquí(Moià)d’UruguayodeMaliésmoltdifícil
quevaginaviureaGranera,nohiarribacaptransportpúblic.
Tècnica


Hi ha altres persones nouvingudes que arriben a la comarca després d’anar passant pels
diversos estadis de la piràmide de poblament citada per Ferrer (2005). Comencen el seu
itinerari a Barcelona, a dalt de tot de la piràmide i, a mesura que la feina se’ls acaba en un
nivelldelapiràmide,passenalsegüent.
Hi ha gent que va provant. És allò de “a Barcelona no trobo res, vaig cap a
Caldes(deMontbui),...SantFeliu(deCodines),...capaMoià”.
Tècnica



TambéhihalespersonesquearribendirectamentaMoià.Aquestscasossónlamanifestació
quelesxarxessocialssónelprincipalfactorquedeterminal’elecciódelllocderesidènciaper
partdelapoblaciónouvinguda.DesdelConsorcidelMoianèshanconstatatquetotalagent
que ha arribat ja sabia on anava i que, en arribar, també sabia a qui dirigir(se. En la nostra
mostra,totselsentrevistatshanarribataMoiàatravésdelessevesxarxesrelacionalsqueels
hanfacilitatinformaciósobreelmercatlaboral.
Com s’ha pogut veure, el factor principal que determina les opcions residencials de les
persones nouvingudes és les oportunitats laborals. En un primer moment, l’elecció és
majoritàriamenturbana,peròsónnombrososelscasosdepersonesqueesmouendelaciutat
al camp a buscar més oportunitats laborals o un cost de  vida més baix. Els entorns rurals,
segons la seva particular estructura productiva, són entorns que demanden mà d’obra per
realitzar feines poc qualificades i físicament dures; llocs de treball en què la població
nouvinguda s’hi ocupa amb facilitat.  L’elecció del lloc concret està determinat (en tots els
casosestudiats(perlainformacióquecirculaatravésdelesxarxessocialsdelsindividuscosa
que,coms’havistenelmarcteòric,determinaenclavamentsforçahomogenispermotiude
procedènciaoqueacullenmembresd’unamateixaxarxasociali/ofamiliar.
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4.2 L’emergènciadelesxarxes
El concepte de xarxa social, com s’ha vist en el marc teòric, ha estat definit de diverses
maneresenfunciódel’autoridelpuntenquèaquestposil’accent.Peralpresentcapítolcal
tenir en compte aquest factor, ja que en funció de quina definició de xarxa s’adopti, els
elementsquecalposarderelleusónunsounsaltres.
Peraixòesreprendranduesdefinicionsanotadesanteriorment:perSluzki(1996)unaxarxaés
la suma de totes les relacions que un subjecte percep com a significatives o defineix com a
diferenciadesdelamassaanònimadelasocietat.Encanvi,perLomnitz(1975)éselconjuntde
relacionsd’intercanvirecíprocdebénsiserveisenunespaideterminat.LadefiniciódeSluzky
ésmoltmésàmpliaidefiniriaallòque,enelconjuntdelasocietat,s’enténperxarxasocial.El
fetdedefinir(lacomaaquellesrelacionsqueespercebencomasignificativesnoimplicaque
aquestarelacióesbasiendinàmiquesdesolidaritatnid’intercanvidebénsiserveis.Pertant,
enlaxarxasocialdeSluzkyhientrentoteslespersonesqueesconsiderinrellevantsperaun
mateix,siguiquinsiguielmotiu.Encanvi,ladefiniciódeLomnitzésmoltmésacotada,però,
alhora modifica la composició de les xarxes dels individus, ja que hi deixa entrar aquelles
personesamblesqualss’haparticipatenalgunadinàmicad’intercanvitotiquelarelacióno
sigui percebuda com a significativa, sinó només instrumental. Per contra, n'exclou totes
aquellespersonesqueresultensignificativesperaunmateixperòquenohihamantingutcap
dinàmicad’intercanvi.
Malgrat que qualsevol relació on hi hagi intercanvi de béns pot ser considerada com a
significativa,cosaqueequipararialesduesdefinicionsenaquestpunt,esfaràaquestadistinció
pertald’il)lustraraquellesrelacionsinformalsonesdonendinàmiquesdesolidaritatperòque
lapersonanoformapartdelaxarxarelacionalpropera,sinóquelarelacióésmoltpuntuali
nomésdecaireinstrumental.Feraquestadistincióprensentit,jaquelaproposadaperDabas
(1993) només discerneix entre aquelles xarxes institucionalitzades (llindars definits) o les
informals(llindarsborrosos)icaldria,encara,afegir(hiunsubgrupenlesdellindarsborrosos:
lesrelacionsinformalsnoinstitucionalitzadesperòqueesduenatermeambpersonesqueno
sónproperesienquè,apriori,tampochihauncàlculracionalquedeterminilaintensitatdela
relació. En aquesta tercera categoria hi entrarien totes aquelles persones que de forma
espontània i gens organitzada ajuden a nouvinguts amb els quals no tenen cap relació en
especial.Perferladistincióenaquestdocumentparlaremde“xarxessignificativesdellindars
borrosos” (corresponent a les que encaixen amb la tipologia de Dabas) i “xarxes no
significativesdellindarsborrosos”(corresponentalanovatipologia).
4.2.1 Elsespaisd’emergènciadeelsxarxessignificativesdellindarsborrosos
En funció de quina tipologia de xarxa de llindars borrosos estiguem analitzant, els espais on
sorgeixenxarxesrelacionalsionesdonendinàmiquesdesolidaritatsóndiversos.Enaquesta
anàlisi no es tindrà en compte el fet d’ampliar la xarxa a partir de relacions matrimonials.
Malgrat que sigui un mecanisme força eficaç i eficient d'eixamplar la xarxa social de les
persones nouvingudes amb persones autòctones, en parelles mixtes com el cas del fill de la
Laia,aquestésunmecanismeforçaarbitrariiqueésdifícilmentabordable(ipocpertinentfer(
ho)desdelespolítiquessocials.Sis’analitzaelsorgimentdexarxesdesuportheterogèniesper
motiudeprocedènciaiquesiguinsignificatives,s’hanidentificatbàsicamentdosespais:l’espai
laboraloformatiuil’espaid’oci.
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L’espailaboraloformatiu:aquestssóndosespaisprivilegiatspertaldepermetrel’emergència
dexarxessocialsdesuportatesalagranquantitatdetempsquelespersoneshiinverteixenihi
passen interactuant. La Laia, malgrat que no disposa d’una xarxa pròpia de persones
autòctones al municipi, sí que té una xarxa de relacions significatives amb els companys del
cursqueestàduentatermeaBarcelona.LaLaiapercepaquestesrelacionscomamoltfermes
i s’han donat dinàmiques de solidaritat importants. Els companys de curs ofereixen sempre
que cal una habitació de casa seva  a la Laia. També, fruit de la malaltia que va sofrir, els
companysdeclassevanferunacol)lectadedinersperpermetrequelaLaiapoguéscontinuar
assistint al curs. En l’espai formatiu, es poden articular dinàmiques de coneixença mútua de
formamésfàcil,imés,tenintencomptequeelcursquesegueixlaLaiaésdeteràpiaGestalt,
cosaqueimplicaunaprofundimentmésíntimipersonalambelscompanysdeclasse.Aquesta
xarxa significativa de la Laia ha emergit en un entorn urbà, però l’entorn d’una aula reuneix
característiques que s’identifiquen com a favorables als entorns rurals: baixa densitat de
poblacióiproximitat.
Cuando yo enfermé, para mi fue una sorpresa (...)  esta gente fue...
maravilloso!mehanofertadohastadinero!(...)cuandosupieronquenopodía
seguir el curso ellos reunieron todo el dinero para que yo pudiera seguir
estudiando. (...) pero bueno, tampoco es necesario que uno enferme para
ayudar,noescierto?Perosíqueheconocidolasolidaridaddelagenteasímás
próxima,muchísimo,muchísimo.
Laia


Arabé,noésnomésenl’espailectiuonesgenerenxarxesderelació.L’escolaésunaltreespai
on emergeixen xarxes de relació. El fet de portar els fills a l’escola obre tot un ventall de
possibilitatspertaldepoderampliarlesxarxesambpersonesautòctones.Aquestéselcasde
l’Arnauil’Oriolque,arrandeportarelsfillsal’escola,hanincorporatpoblacióautòctonaales
sevesxarxes.
L’Arnaufareferènciaenconcretaunaprofessoradelseufillimared’unamicdelnenambqui
hanestablertunabonarelaciód’amistatapartirdel’amistatdelsfills.Pelquefaal’Oriol,ha
ampliatencaraméslasevaxarxaarrandeportarelsfillsal’escola.Entermesdecapitalsocial,
podríemafirmarquel’Oriolhaadquiritunaquantitatiqualitatimportantd’aquestcapital,ja
que portava els fills a una escola privada, on també va entrar en relació amb altres pares
autòctons i algunes d'aquestes relacions són duradores, fins al punt d’haver(li ofert diners o
ajudaal’horadecompraruncotxe.Elcasdel’Oriol,comjas’hadit,ésuncasatípicd’inclusió
socialmoltreeixida.
M’haviadecompraruncotxeiaquestamicvavenirambelseupareabuscar
uncotxepermi,nomésaajudar(meami.

Aquílagentm’ofereixcalers,deixescalers...“eh,quannecessites?”esqueaixò
tefasentircomacasaeh?
Oriol


Amés,tantl’Arnaucoml’Oriolhanestablertrelacionsfortesambpersonesautòctonesdeles
sevesrespectivesfeines.Enaquestscasos,totsdosentrevistatsenremarquenmésladimensió
instrumentalentermesderecepciód’ajudaquenopasenremarquenl’amistat(comsíhanfet
amb els pares dels amics dels seus fills). Del relat de l’Arnau en relació amb la seva amistat
ambelmaritdelasevacap,enremarcaqueésaquestquielportaacompraraMoiàquanellli
ho demana 9 . L’Oriol també en destaca l’ajuda rebuda pel seu cap, ell però, en diversos
9

Mésendavantesveuràperquèl’ArnauvaacompraraMoiàinofalescompresaCastellterçol
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formats, ja sigui en informació, en béns o en serveis. L’Oriol també ha establert bones
relacionsambcompanysdefeina.
Per altra banda també s’ha identificat l’espai d’oci com un entorn molt favorable per al
sorgiment de xarxes socials heterogènies per motiu de procedència. Aquest espai d’oci és al
que,perexemple,varecórrerl’Oriolenelmomentdelasevaarribadaalmunicipi.Elsespais
quel’Oriolidentificacomaprincipalsquanvacomençarateixirxarxesambautòctonssóndos:
el primer és el camp de futbol. Ell anava sovint a jugar a futbol i s’afegia als partits que ja
estavenenmarxa,d’aquestamanera,iacopiad’anar(hi,vaconèixermoltagentjovedeMoià
que després han esdevingut membres de la seva xarxa social més propera i li han permès
estendre(la. L’altre espai, que també ha estat apuntat per la Tècnica, és l’oci nocturn. En un
ambientdistèsidefesta,semblaquelespersonesautòctonessónméspropensesaestablir
relacions. A aquest factor cal afegir(hi la qüestió de la densitat de població i la proporció de
nouvinguts: en entorns amb baixa densitat de població, les opcions d’oci nocturn són força
limitades,cosaquepropiciaquelamateixagentvagialsmateixosllocsambmoltaregularitat,
permetentquelesrelacionsestablertesenunanitdefestapuguintenircontinuïtat.Peraltra
banda, en llocs amb una alta concentració de nouvinguts, sobretot en les ciutats, es poden
identificar llocs d’oci nocturn específics per població nouvinguda, cosa que impedeix la
interrelacióambelsautòctons.Elsespaisd’ocinocturnhangenerat,també,l’emergència de
parellesmixtes,clarindicadordelainteraccióestretaentreautòctonsinouvingutsenl’espai
d’ocinocturn.
Esdónamésenespaisinformals,alafeinaodefestadenit.(...)Alspubsials
barsesdónamolt,hansorgitmoltesparellesmixtesdenitsdefesta.
Tècnica


En la definició dels espais es pot observar que la proximitat és un element transversal i
constant.Totitrobarespaisonemergeixinxarxesrelacionalsheterogènies,elquecalésque
aquestsespaissiguinconstantsaixícomlagentqueelsfreqüenta.Enunentornurbàl’espaide
l’ocinocturnquedamoltdesdibuixatsotalagranvarietatd’ofertad’ociilamobilitatdelagent
d’unsespaisaunaltres.
En el treball de camp també s’ha comprovat que sorgeixen dinàmiques de solidaritat entre
poblacióautòctonainouvingutsquenoimpliquencapmenaderelaciópersonalniconeixença
mútua,comsíquepassaenlesxarxessignificativesdellindarsborrosos.Aquestaconstatació
éslaquehagenerataquestacategoritzaciódelesxarxesnosignificatives.Aquestessónxarxes
informals d’ajuda on no hi ha cap mena de vincle emocional. L’evidència que aquests
fenòmens es donen força sovint ha propiciat que es dediqui un apartat específic a aquestes
personesquehanesdevingutreferentsperalsnostresentrevistats.
4.2.2 Elsreferentsdel’ajudasensecàlcul
Toteslespersonesentrevistadeshantrobat,enelseuitinerari,personesoespaisqueelshan
servit de puntal i els han proporcionat ajuda important. La característica principal és que
sempreésunaajudadesinteressadaenquènohihacapmenadecàlculaldarrera.
Comesveurà,delstresreferentsques’hanidentificat,n’hihadosdenoinstitucionalitzatsiun
que sí que ho és. Aquest últim és el Consorci del Moianès i ha estat inclòs aquí perquè ha
esdevingutunautènticreferentilessevesfuncionsvanmoltmésenllàdelesqueestrictament
correspondrienaunorganismed’aquesttipus.
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x

La Carnisseria de Moià: Al poble de Moià hi ha una carnisseria que ha esdevingut un
referent per a totes les persones que acaben d’arribar al municipi i estan en situació
difícil.L’existènciad’aquestacarnisseriaielsseusserveisvanserrevelatsperlaTècnicai
perl’Oriol,quel’haviafreqüentat.Enaquestacarnisseriadonencarnialimentsatotsels
nouvingutsquehodemanenitambéofereixenllitsaaquellespersonesquenotenencap
lloconanar.LaTècnicaexplicaquelagentdelacarnisseriavanajudaraunnouvingutun
diaiarajasónelreferentpertoteslespersonesquenotenenmenjarnihabitació.
Arabé,lesfuncionsdelacarnisseriavanmésenllàdedonaralimentsiallotjamentales
persones nouvingudes que ho necessiten. En certa mesura ha esdevingut un punt de
detecció de necessitats i de situacions conflictives, com maltractaments. La gent de la
carnisseria col)laboren amb el Consorci, els  donen informació i els ajuden a detectar
situacionsdemancançagreu.
Actualment,lamajoriadepersonesnouvingudesquehanrebutajudaperpartdelagent
delacarnisseriaconsumeixenlacarnd’allà.Aquestésunefectedereciprocitat,peròno
espotassegurarquefosunefectecalculatpelspropietarisdelacarnisseria.

x

L’anticlocutorideMoià:Totiqueactualmentjaestàtancat,l’anticlocutorivaesdevenir
un autèntic punt neuràlgic de tota la població nouvinguda que arribava a Moià i, fins i
tot, a municipis del costat. El regent del locutori feia de mitjancer entre totes les
personesarribadesielsmercatslaboraliimmobiliari.Aquestapersonabuscavapisifeina
atoteslespersonesnouvingudesquelidemanavenajuda.Laquantitatd’informacióque
disposavaelregentdellocutorilipermetiaajudaraltrespersonesnouvingudes.Quanel
regent del locutori no podia ajudar a alguna de les persones que s’hi adreçaven,  les
desviava al Consorci. L’antic locutori també col)laborava amb el Consorci en aquest
sentit,eldeladetecciódenecessitatsifacilitadord’informació.
Uncopellocutorivatancar,desdelConsorciesvadetectarunaugmentimportantde
lesdemandesd’informacióid'ajudadetottipus.

x

ElConsorcidelMoianès:ActualmentelConsorcihaesdevingutuncentrederecepcióide
suport de les persones nouvingudes, molt més enllà de les atribucions que hauria de
desenvolupar aquest organisme. A banda de les funcions típiques recollides en la Llei
d’Acollida,elconsorciactuacomaoficinadecol)locaciódeformainformal:lespersones
del Moianès que necessiten treballadors hi truquen directament i el personal del
Consorci els posa en contacte amb persones que estiguin buscant feina. Al Consorci
tambéesbuscacasaalesfamíliesqueacabend’arribar,esfangestionsadministratives
per als nouvinguts, es tradueixen cartes, fa de mediador amb les escoles i centres
mèdics, entre altres tasques. A banda d’això també realitzen funcions que es podrien
definir com a tasques reproductives, com tenir cura dels infants que estan sols a casa
mentre els pares són a la feina. Totes les persones entrevistades valoren molt
positivamentlatascaques’estàduentatermedesdelConsorcidelMoianèspelquefaa
l’acollidaisuportdelespersonesnouvingudes.
Ellsvenenaquíademanarqualsevolcosa,desdetraduirunacartadelacaixa,
quesielsarribapublicitatinosabennillegirniescriure,finsabuscarfeina...
Noidentifiquenquinafeinafaigaquí,“qualsevoldubtequetinc,jam’hodirà”.
Aquest canvi és arrel de que el locutori ha tancat, ara per qualsevol dubte,
venenami.
Tècnica



Aquests són alguns exemples de mecanismes informals (excepte el Consorci, tot i que ha
agafatatribucionsdecaràcterinformal)d’ajudaapersonesnouvingudesamblesqualsnoesté
unlligampersonalnideconeixençamútua.Aquestésuntipusd’ajudaquetambéestàabsent
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decàlculracional.TalcommanifestalaTècnica,aMoiàsóndiverseslesbotiguesquedonen
menjar a les persones nouvingudes que ho necessiten, però cap està tant institucionalitzada
comlacarnisseriaocomhoestavaellocutori.
Jotincunnenpetitde3anysimaihecompratroba.Hihaunafamíliaquecada
vegadaquevaigacomprarroba,emdónaunsac,unsac!Ijodic“ostia”!cada
vegada,cadavegadaunsac.
Oriol


Calremarcar,perexemple,queactualment,l’Oriolhaesdevinguttambéunreferentperala
gent nouvinguda que necessita ajuda. En un inici fou ell qui es beneficià de l’ajuda de la
carnisseria, el locutori i el Consorci i, actualment, ell és qui acull i alimenta  les persones
nouvingudes que  ho necessiten i també els ajuda a buscar feina i allotjament. Les persones
queajudanotenenperquèserconegudesseves,peròtambélesajudai,igualment,col)labora
amb el Consorci tot facilitant informació sobre la gent que ha arribat, sobre situacions
conflictivesoprecàries.
Joajudoalsmeusamicsialespersonesquearriben.Vivimacasamevaisino
treballennopaguenres,ellsagafenmenjarirobadeCreuRojaoCàritasiquan
treballenitenencalés,japaguen.
Oriol


L’Oriol,però,haesdevingutunreferentperatotalagentdelpoble,ellfademitjancerentrela
comunitatAfricanailapoblaciódeMoià.Elfetdeportaronzeanysvivintalmunicipiiseruna
persona coneguda per tothom, que s’ha guanyat la confiança, fa que ell sigui un autèntic
mediador.
Les persones són confiança, jo porto onze anys aquí i mai he tingut un
problema amb ningú, dono la cara i em tenen confiança. Vaig a arreglar el
cotxeisinotinccalésnopago,quanentinc,pago.Elselectrodomèsticsdela
casa: nevera, rentadora,... els agafo sense demanar(me nòmina, sense
demanar(meres,perquèemconeixen.Aquestagent,quanunAfricànopaga,
em truquen i em mostren la càmera “mira, aquest no ha pagat” i jo  li dic
“tranquil”; vaig a la seva casa i li dic “tu, ves a pagar al Ramón perquè volia
denunciar(tealapoliciaijoliheditqueno”.Aldiasegüenthivaipaga.Aixòes
confiança,perquèpodiaanaralapolicia,peròemtrucaami.
Oriol


El fet d'haver trobat aquests espais i persones que ofereixen ajuda desinteressada (més
concretamentelscasosdepersonesautòctones(iambabsènciadecàlcul,posaenrelleuque
també es poden produir dinàmiques informals de solidaritat útils per la inclusió social sense
que es compleixin les condicions que s’han enunciat en el marc teòric d’aquesta recerca. Es
teixeixenxarxesdesolidaritatenquèladistànciaeconòmica,lapsicològicailasocialsónaltesi
on no hi ha cap procés de coneixença mútua ni de presa de confiança. Aquest fet força a
introduirunaltreelementd’anàlisienl’estudidelesxarxesdesuportheterogèniespermotius
deprocedència:lacaritat.

Solidaritatocaritat?
El fet de trobar aquestes xarxes no significatives de llindars borrosos força a buscar altres
factorsexplicatiusperalaformaciódexarxesdesuportdiferentsalsempratsfinsara.Noes
potobviarelpaperquejugalacaritatielpaternalismequelapoblacióautòctonasentcapala
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poblaciónouvinguda.Aquestelementhaestatincorporatenl’anàlisijaquehaestatidentificat
enelmarcteòricenlarecercadeLukeniSolana(2005).Aquestésunelementrellevantque
cal analitzar per entendre millor les dinàmiques de suport que es donen de la població
autòctonacapalanouvinguda.
Aquestes dinàmiques caritatives no poden ser identificades com a dinàmiques solidàries ni
altruistes,jaqueelrerefonsquemotivaaquestaajudanoéspasunsentimentd’identificació
personal,sinóunsentimentpaternalista,de“pobretsdemi”.Pertant,totiquel’ajudadonada
sigui altament útil per a la població nouvinguda, no pot ser analitzada en termes de xarxa
socialnidedinàmiquesdereciprocitat.L’elementcaritatiuésimportantimoltpresenten la
relacióentrepoblacióautòctonainouvinguda.
Aquestesdinàmiquesiactitudspaternalistesverslapoblaciónouvingudas’identifiquenenels
moments inicials de la relació, fins que no es coneix  la persona. Aquest tracte, ple de bona
voluntat, pot arribar a ser contraproduent per a la inclusió de la població nouvinguda en la
societat del municipi, ja que són vistos com gent desvalguda i les relacions personals són
sempremediatitzadesperaquestsentimentdesuperioritat.
Engenerallapoblacióautòctonasíqueesnotaquetractenalsimmigrantscom
apobrets,quefinsquenoconeixenalapersonasiquehiha....Diguéssimcom
que són inferiors, "pobrets necessiten ajuda" i a vegades és al contrari, que
l'ajudalanecessitaeld'aquí.Elstractencomsinotinguessinformacióiaquí
tenimdoctors!
Tècnica


Aquest tipus de relació entre la població autòctona i la nouvinguda també és vista com un
marcadordepoder,comunaajudaquereforçaladistinciósocialentreelsquedonenajudai
elsquelareben.Aquestadivisòriaqueesmarcaentredonantsireceptors,quedeixaclarsels
segments de l’estructura social, també és un exercici d’autoafirmació destinat a reforçar la
pròpiaidentitatiposiciósocial.
La ayuda i el altruismo tienen muchas caras. ¿Des de donde ayudo? ¿Des de
quérelacióndepoder?Lasolidaridadalimentaelego.
Laia


LaLaiaidentificaaquestessituacionsdeformaràpida,afirmaquenoméscalveurelesactituds
delagentqueajuda,jaqueavegadesesdónalasituacióques’observenactitudsderebuig
cap a la població nouvinguda per part dels autòctons que ofereixen l'ajut. Aquesta
incongruència,segonsella,ésunmarcadorqueaquesttipusd’ajudavadestinataajudarmés
aquiladónaquenoaquilarep.
Aquestaactitudpaternalistatambéapareixenlesentitatsi,finsitot,hihatambélaqüestióde
lapròpiaafirmaciópersonal.
También hay poder de las mismas entidades, todos quieren poner sus
nombres,telimpialaconciencia.
Laia


La principal problemàtica de la caritat és que no està institucionalitzada i respon només a
criteris voluntaristes de qui fa l’ajuda. Això pot generar dinàmiques clientelars i efectes
negatius,tantperlesmateixesentitatscompelspropisnouvinguts.LaTècnicahaidentificatun
canvi d’actitud en les entitats que ajuden els nouvinguts des de la caritat, arran de la crisi.
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També es mostra la volatilitat d’aquest tipus d’ajuda i s'evidencia que, al capdavall,  els
fonamentssóndèbils.
(...) Aquesta visió més assistencial de les entitats "els hem de protegir, els hi
hem de donar menjar" i ara com que hi ha sobre demanda "ara aquests
demanenmassaiunaltrepotserhonecessita"
Tècnica


Ara bé, cal remarcar que el punt d’inflexió en aquest tipus de relació paternalista entre les
persones,éselmomentdelaconeixença.Enelpuntenquèlespersonesautòctonesconeixen
personalmentelsnouvinguts,aquestesactitudspaternalistes,s’acaben.
La coneixença personal també facilita la interacció entre les associacions de nouvinguts i les
administracions.Perexemplificar(ho,tantlaTècnicacoml’Oriolvanfer(seressòd’unmateix
episodi: l’associació de musulmans ( l’Oriol n’és el president),  el  primer any va demanar, a
l’Ajuntament, un espai per instal)lar(hi una mesquita; la resposta va ser negativa. Fruit de la
participaciódel’associacióendiversosespaisparticipatiusiendiversesiniciativesmunicipals,
actualment les converses s’han reprès amb bones expectatives. Ara els membres de
l’associacióhandeixatdeserpersonesanònimesis’hanguanyatlaconfiançadelconsistorii
delapoblació.
Com s’ha vist, es poden identificar dues tipologies de xarxes de llindars borrosos, és a dir,
informals i que han de ser analitzades de forma diversa. Les xarxes significatives de llindars
borrososcorresponenalesxarxesonesdonendinàmiquesdesuportiqueestanformadesper
amicsipersonesconegudesirellevantsperal’individu.Aquestesxarxessorgeixenen espais
diversos,comjahemdit,l’espailaboraliformatiu(mésinstitucionalitzat)il’espaid’oci(més
espontaniiinformal).D'altrabanda,s’hapogutveurequelaconeixençapersonaléscabdalper
poder articular dinàmiques de solidaritat i reciprocitat. Més que els elements enunciats pels
teòricsdelesxarxessocialsiquehemvistanteriorment,elfactorclauéslaconeixençamútua.
Noespotoblidarqueelcapitalsocialaquèestéaccésenelllocdetreballésforçasimilaral
d’unmateix,ielscompanysdefeinaformaranpartd’unestatussocialsimilar,cosaquefacilita
l’emergènciadedinàmiquesdesolidaritat.Tambés’havistenelcasdel’Oriol,queportavaels
fills a l’escola privada, que ha entrat en relació amb altres pares d’aquesta escola, cosa que
determinaelcapitalsocialalqualtéaccés.Malgratqueaquestsfetsanotats,quereforcenla
necessitat de distàncies socials, econòmiques i psicològiques curtes per a l’emergència de
dinàmiquesdesolidaritat,tambés’havistqueaquestsfactorsnosónrellevantsenelmoment
en què es coneixen  les persones personalment. Per exemple, l’Arnau i l’Oriol han establert
relacionsqueimpliquensolidaritatambelsseuscaps(enconcretelmaritdelacapdel’Arnau)
i persones de nivells econòmics superiors, de procedència social i ètnica diversa i amb
cosmovisionsdiversesdeterminadespelsseusrespectiusllocsd’origen.
Es pot afirmar, doncs, que excepte en els casos de les xarxes no significatives de llindars
borrosos,elfactordeterminantquepossibilital’emergènciadexarxespersonalsons’hidonin
dinàmiquesdesolidaritat,éslaconeixençapersonal.Anantaunestadianteriorenelprocésde
coneixençadelespersones,noespotdestriarelfetquelesdistàncieseconòmiques,socialsi
psicològiquesdeterminenengranmesuralespersonesieltipusdecapitalsocialqueintegren
laxarxad’unmateix.Lesxarxestendeixenaintegrarpersoneshomogèniespelquefaanivells
culturalsieducatius,sentunafontdereproducciósocial.
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Ara bé, en els entorns rurals, en què la baixa densitat de població fa que les persones
interactuïn més en els diversos espais del poble i en què no hi ha tants espais de consum
destinatsaladistinciódeclasses,lesxarxessocialspodensermésheterogèniespermotiusde
nivellssocioeconòmics.Lapocadensitatdepoblacióileslimitadesalternativesd’oci,fanque
la població dels municipis petits entri en contacte amb altres persones d’estrats socialsmolt
diversos–mésquealsentornsurbans,enquèladistinciódeclassesespacial,enelconsumi
enl’ociésmoltmésevident(,facilitantelsorgimentdexarxessocialsmoltmésheterogèniesa
totselsnivells.Pertant,espotafirmarqueenelsentornsrurals,donadalasevanaturalesai
els espais on sorgeixen les xarxes socials, els factors que possibiliten l’emergència de xarxes
socialsiquehemvistanteriormentenelmarcteòric,tenenpocarellevànciaienguanyaelfet
deconèixerpersonalmentlespersones.


4.3 Elpaperdelesxarxesenlainclusiósocialdelsnouvingutsalsentornsrurals
En aquest apartat s’analitzarà quin paper han jugat les xarxes socials a l’hora de facilitar la
inclusió social de les persones nouvingudes en els entorns rurals. Amb aquest objectiu
estudiarem, bàsicament, dos aspectes: d'una banda, en quin moment s’activen aquestes
xarxesi,del'altra,quinéseltipusd’ajudarebudaperpartdelespersonesautòctonesicom
aquestaajudaafectaalsprocessosd’inclusiósocialdelapoblaciónouvinguda.
Laconstatacióquelatipologiadexarxesanalitzadaanteriorment,lessignificativesdellindars
borrosos i les no significatives de llindars borrosos, també presenta diferències en les
qüestions que s’analitzaran aquí, farà que aquest capítol sigui estructurat a partir de
l’observaciód’aquestesduestipologiesdexarxaques’hanidentificat.
Totiqueladistincióentrelesduestipologiesdexarxanosiguiperfectamentdelimitada,espot
afirmar que, com es veurà, les xarxes no significatives solen aportar béns i s’activen en
moments molt puntuals de necessitat; quant a les xarxes significatives de llindars borrosos,
solen oferir ajuda en forma de serveis o informació i la seva activació és més continuada i
sostinguda en el temps. També cal afirmar que les distincions entre els tipus d’ajuda rebuda
(informació, béns o serveis) no són sempre fàcilment distingibles entre elles, i hi ha formes
d’ajudaquenoencaixenperfectamentenaquestatipologia.
4.3.1 Lesxarxesnosignificativesdellindarsborrosos
En l’apartat anterior ja s’han identificat elements que podrien entrar en aquesta anàlisi.
Aquestesxarxes,recordem(ho,sónaquellesdecaireinformalinoinstitucionalitzatqueestan
formadesperpersonesamblesqualsnoestérelaciópersonalitampochihauncàlcul(toti
quecomveurem,avegadespotser(hiperònoentermesdereciprocitat).Tambéresultadifícil
dediscernirenquinmomentunapersonamembredelaxarxapassadenosersignificativaa
ser(ho. En interrogar els entrevistats, aquests qualifiquen “d’amics” moltes persones que
seguramentnoformenpartdelasevaxarxaméspropera,peròquetotiaixòhanpassatper
unprocésd’identificaciómútuafruitdelareiteraciódelcontacte.
Amb una mostra més gran  i amb més diversitat geogràfica, també es podria afirmar una
tendència que s’ha observat aquí com és la diferència en el tipus d’ajuda en funció de la
procedència(nouvingudaoautòctona)delespersonesqueladonen.Lespersonesautòctones
queofereixenajudadesd’aquesttipusdexarxasolenfacilitarmésaviatbénsquenopasun
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altre tipus d’ajuda; en canvi, quan són les persones nouvingudes les que ajuden, solen
proporcionarsuportsd’altrestipus.
L’ajuda prestada per aquest tipus de xarxa, com s’ha vist, va força lligada a un sentiment
paternalistaquegeneradinàmiquescaritativesmésquenopasdesolidaritat,jaquenohiha
hagutunprocésd’identificaciómútuail’ajudaesdónadesd’unaposiciódesigualentermes
d’escalasocial.
Com s’ha dit, aquestes xarxes no responen a un procés de coneixença mútua i les persones
queajudennoformenpartdelaxarxaproperaalespersonesnouvingudes.Pertant,lafunció
quedesenvolupenlesxarxessocialspelquefaaladetecciódenecessitats,enaquestcas,no
existeix.Lapersonaquedónal’ajudanopotdetectarelsmomentsmésgransdemancançade
lapersonareceptora,nitampocpotassabentar(se’nperaltresnodesdelaxarxa,jaquenohi
participa.Pertant,aquestesxarxesnoméspodenseractivadesquanlapersonaquerequereix
d’ajuda,endemana.Podemafirmardoncs,queaquestesxarxesnoméss’activenenmoments
de forta necessitat, ja que, per norma general, el fet de demanar ajuda, sobretot a
desconeguts,ofereixresistències.Quananalitzemambmésdetallelsrelatsdelsentrevistats,
espodràobservarquetambéhihaalgunaexcepció.
El cas de la carnisseria de Moià és el més representatiu: persones autòctones que ofereixen
ajuda a nouvinguts amb qui no tenen cap relació personal, la majoria de vegades en forma
d’aliments però també en forma de serveis residencials, sense esperar cap compensació des
de la reciprocitat. Només proporcionaven l'ajuda si les personesnouvingudes la demanaven.
Peròenelsrelatsdelsentrevistatshihamésexemples.
Momentsd’activacióitipologiad’ajuda
En el relat de la Laia es poden identificar dos moments en què ha rebut ajuda per part de
xarxes no significatives. Per un costat hi ha la dona de la immobiliària 10 , que va facilitar un
tipusd’ajudadifícilmentidentificable.Mésconcretament,l’ajudaanavadirigidaalseufill,però
pelcas,tambéval.Ladonadelaimmobiliàriavallogarunpisforçagranicar(hihaviadeviure
unafamília)aunnoijoveimmigrantsenseavalsiambunafeinapocestableinomassaben
remunerada. A banda de facilitar l’accés al pis, també va aconseguir una rebaixa al preu del
lloguer. Es podria dir que aquesta ajuda és en forma de béns, però l’ajuda lliurada no és
estrictamentunbé.
En aquest cas, i ja parlant en termes d’inclusió social, l’activació d’aquesta xarxa no
significativa de llindars borrosos va suposar, per a la Laia, disposar d’una vivenda des del
mateixmomentdelasevaarribadai,atravésdelarebaixadellloguer,tenirunavivendaforça
econòmica(calrecordarqueparlemdel’èpocadelboomimmobiliari)quepermetiamantenir
recursoseconòmicsperdestinaraaltresfinalitats.Entermesestrictesd’inclusió,calremarcar
la importància de disposar d’un referent en el moment de l’arribada i d’un lloc on poder
establir(se i considerar(lo “casa teva”. Són conegudes de tots situacions de moltes persones
nouvingudes que han de passar els primers dies o mesos dormint al carrer, en albergs o en
10

ATerrassa,unaagentimmobiliàriavafacilitarunpisgranirebaixatdepreualfilldelaLaiasenseconèixer(lo,perquès’hipogués
instal)larambelsseusparesquanarribessin.Posteriorment,aquestadonavaajudarlafamíliadelaLaiaendiversesocasionsi
sempreenl’àmbitdelaimmobiliària,enformadefacilitatsenlagestió,informaciósobrelesmillorscasesirebaixesdepreus.

Actualment,laLaiaiaquestadonasónamiguesiéslaLaiaquil’ajudaenocasionsenformadeconsell,donadalasevaformacióen
teràpiaGestalt.L’agentimmobiliàrianoajudavaaltresnouvinguts.
Aquestexemplenohaestatincorporatatèsquecorresponaunepisodiurbà.
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“llits calents”. En termes de la posterior inclusió laboral i per la regulació de la situació
administrativa, disposar d’una domicili és summament important  per les qüestions
administratives, però també per les qüestions d’autoestima i, fins i tot, d’imatge i higiene
personal.Almateixtemps,elfetd’haveraconseguitunarebaixaenellloguertambééspositiu
en termes d’inclusió social, ja que rebaixa la pressió sobre les finances familiars i, per
consegüent,rebaixalapressióenaltresaspectesdelavida.Laqualitatrelacionaldelainclusió
social, fa que rebre ajuda específica en alguns dels àmbits de l’exclusió, afecti també a la
milloradelainclusiósocialengeneral.
UnaltresuportrebutperpartdelaLaiavaserclaramentenformadebéns.Aquestcasserveix
tambéperintroduirunaltreelementaladiscussióanteriorsobresolidaritatocaritat.Comja
s’hadit,laLaiatreballavafentnetejaadiversesllarsdeTerrassa.Enunad’aquestescases,just
abansdemarxarcapaMoiàlivarendonarunsquantsmoblespertaldepoder(losposarala
casa nova. La relació que mantenia la Laia amb aquestes persones era estrictament laboral i
sempre mediatitzada per la desigual situació de poder. És a dir, no hi havia una relació
d’amistat propera. La Laia analitza aquest fet incorporant un element nou: la prestació de
béns,moltscops,esfaambaquellescosesqueestavendestinadesaserllençadesiquejano
tenencapvalor.
Enlascasasquetrabajabamedieronmuebles,ropa,peroclaro,esunaayuda
quesepuedecuestionar.Esalgoquememolestaencasayenlugardetirarlo
lodoy,esdarporquesobra.(…)aunquefueraporesomefuemuybien,eh?
Laia


Aquest és un altre element important a tenir en compte a l’hora d’analitzar les dinàmiques
queesprodueixenenelsid’aquestesxarxesentrepoblacióautòctonaipersonesnouvingudes.
Al sentiment paternalista i caritatiu, que ja s’ha esmentat abans, cal incorporar aquest
element, que pot estar(hi relacionat. Molta població autòctona dóna uns béns simplement
com a alternativa a llençar(los. El que sí cal remarcar és que aquells mobles, segurament
haurienacabatllençatssilaLaianohaguéscanviatdecasa.Pertant,enaquestcasiafaltade
majors anàlisis, es podria donar que tampoc hi intervinguessin les dinàmiques de distinció
socialobservadesenl’anàlisidelacaritat.
Unasituaciósemblantlaviul’Oriolenelcas,jaesmentat,delabotigaderobadenenspetits
queliregalasacsderobaperalsseusfills.Lespersonesdelabotiganoformenpartdelaseva
xarxaproperainomésdonenaquesttipusd’ajudaenformadebénsquanellesdirigeixala
botiga a comprar roba per als seus fills, és a dir, només en un moment de necessitat
manifestadapelpropinouvingut(calapuntarquel’Oriolnodemanaaquestaajuda,sinóqueli
ésofertaquanellvaacomprarlaroba).
Seguintambl’Oriol,podremmostrarunexempled’ajudaenlesxarxesnosignificativesqueno
ésdonadaenformadebéns,sinód’informació.
L’empresaontreballavaabanseraallàalpolígonil’homedelbaronesmorzava
cadadiaemdeiad’altresfeinesmésbonesivaigpodercanviardefeina.
Oriol


En aquest cas, malgrat que l’home el bar no sigui considerat una persona propera, hi ha
l’elementdelareiteraciódelcontactepersonal.Ésrellevantelfetquel’Oriolil’homedelbar
tenienuncontactequotidià,totiquefosenunarelaciódeclient(cambrer.Lasituaciódelbari
elfetdetreballarcomacambrerposaal’homedelbarenunasituacióprivilegiadacomanode
d’informaciólaboral.Treballadorsdediversesempresesestrobencadadiaalbariaportenla
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seva informació sobre el mercat laboral de forma totalment informal i en el marc d’una
conversadistesa.Aquestainformaciósecentralitzaenelstreballadorsdelbarque,després,la
redistribueixenentrealtresclients.Caldriaesbrinarquinscriterisutilitzaaquestapersonaper
distribuirlainformacióiaquiladistribueix.Lespossiblesexplicacions(enelsegoncas)serien,
peruncostat,ques’hagi,efectivament,produïtunprocésd’identificaciómésgranambl’Oriol
i,peraltre,laconcepciócaritativaipaternalistacapal’Oriolperlasevacondiciódepersona
nouvinguda(tambéunacombinaciódelesdos).
En el cas de l’Oriol i en termes d’inclusió social relacional, es pot afirmar que les xarxes no
significatives de llindars borrosos també han estat altament útils. En el cas de la botiga de
roba, es pot afirmar que l’ajuda prestada és molt útil, sobretot, en moments de dificultat
econòmica en tenir coberta de forma gratuïta una de les necessitats bàsiques. Aquest fet
també treu pressió sobre les finances domèstiques. Però caldria  veure si no hi entren
elements dels que s’han identificat en el cas dels mobles de la Laia. En el moment de
l’entrevista,enquèl’Oriolgaudiad’unasituacióeconòmicabona,aquesttipusd’ajudajanoés
tant necessària. Per altra banda, una ajuda que sí que és altament útil i també permet un
procés d’inclusió molt més reeixit, és la informació sobre el mercat laboral (més endavant
entraremen mésdetallenaquestpunt) que harebutl’Oriol perpartdelessevesxarxes no
significatives. Aquesta informació li ha permès accedir a una ocupació més bona, fet que
repercuteix en molts altres àmbits de la seva vida seguint la lògica relacional de la inclusió
social.
Aquest últim exemple, sense tenir més informació sobre el cas, mostra un punt intermedi
entre les dues tipologies de xarxes i  demostra, també, que les dues tipologies de xarxes
facilitendiferentstipusd’ajuda.
Malgrat que s’han vist casos de tot tipus, l’ajuda  en aquestes xarxes es produeix, de forma
majoritària,almomentdel’arribada,jaqueésquanmésnecessitatesté.Amesuraqueles
persones nouvingudes avancen en el seu procés d’inclusió i van creant la seva pròpia xarxa
social, l’ajuda es rep de les xarxes significatives i aquesta es transforma en una ajuda
informacionalideserveis.
Abansd’analitzarlesxarxessignificatives,calincorporarunaltreelementenl’anàlisideltipus
d’ajuda i les variables que la condicionen. Durant el treball de camp s’ha observat que, en
aquesttipusdexarxa,latipologiad’ajudavariaenfunciódelaprocedènciadelapersonaque
ladóna.Comjas’haafirmatanteriorment,caldriauntreballdecampmésampliperpoderfer
afirmacionsenaquestsentit.Detotesmaneres,espresentaranelsresultatsobservatsencara
quemanquifonament científicperfer(les.Undelsreferentsdel’ajudasense càlculques’ha
apuntat anteriorment és l’antic locutori de Moià regentat per una persona d’origen
subsaharià.Allocutori,lespersonesnouvingudeshitrobavenunpuntdereferènciaenarribar;
allí rebien instruccions i informació sobre el mercat laboral i d’habitatge. De l’entrevista no
se'ndesprènsitambéfacilitavaajudaenformadebénsdirectament,peròsíqueajudavaen
formad’informacióiserveisdemediacióal’horadebuscarfeinaipis.
Abans anaven a veure el Dembo (regent del locutori) i els buscava pis, una
feina,... i si no els desviava cap aquí (...) si, si, hi anaven gent de totes les
procedènciesielsajudavaatots.
Tècnica


L’Oriol,tambéhaesdevingutunreferentenlaprestaciód’ajudaapersonesnouvingudes,com
jas’haexplicatanteriorment.
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Acasamevahadormitmoltagent,jotincuncotxeiportoalagentoncal(...)
undiaunadonavapariralmeucotxeanantal’hospital!
Oriol


Enl’entrevistatampocesvaferexplícitsil’Orioltambéoferiaajudaenformadebéns,peròsí
que va quedar clar que quan la donava era en forma de serveis i/o informació. A més, com
hem vist, l’Oriol ajuda  la població nouvinguda fent de mitjancer en certs aspectes i actuant
comagarantiavaladordelespersonesacabadesd’arribar.
Comespotveure,doncs,iafaltad’unainvestigaciómésàmpliaquepermetiafirmaraquests
resultats,s’observaunadiferènciaeneltipusd’ajudaqueesfaenfunciódel’origen.Apriorii
senseunaanàlisienbaseadadesempíriques,hihaduesexplicacions:laprimera,méssimple,
seria  que les persones nouvingudes que presten ajuda no tenen suficients béns com per
donar(losaaltrespersonesenformad’ajudasense càlcul. Unaaltrapossible explicacióés la
que diria que les persones nouvingudes que ofereixen ajuda no tenen aquesta visió
paternalistaicaritativaverselsaltresnouvingutsientenenmésquinessónlesmillorsformes
de suport per a la inclusió social de les persones nouvingudes; això és, ajuda en termes
d’informació laboral i residencial i serveis destinats a possibilitar un desenvolupament
autònom de la vida de les persones nouvingudes. Encara hi ha una altra explicació que, en
certa manera, combina les dues anteriors: en una cita de l’Oriol que s’ha presentat
anteriorment,esveuqueellrecomanaalespersonesques’allotgentemporalmentacasaseva
que s’adrecin a les institucions com Càrites i Creu Roja a buscar aliments i roba. L’ajuda en
formadebénsesreservaperaaquestesinstitucionsoelsreferentsidentificatsanteriorment
(ja sigui perquè les persones nouvingudes no poden fer(ho, ja sigui perquè aquestes
institucions només es dediquen a això i sembla lògic aprofitar aquests recursos) i són les
personesnouvingudeslesquefacilitenmésl’accésalmercatlaboraliresidencial,entred’altes
aspectes, en forma d’informació i serveis. En certa manera, doncs, es dóna una certa
coordinaciónobuscadaentrelespersonesiinstitucionsautòctonesquenomésfacilitenbénsi
lespersonesnouvingudesquefaciliteninformacióiserveis.
Per a aquesta tipologia de xarxes la distinció urbà(rural no sembla ser massa significativa. El
material empíric recollit no permet fer distincions en aquest sentit entre unes experiències i
unes altres. De tota manera, el fet  que en aquest tipus de xarxes no hi sigui necessària la
identificaciópersonalnilaconeixençamútuafaqueelselementsdeproximitatinherentsen
elsentornsruralsnosiguinrellevants.D'altrabanda,enelcasdellocutori,síques’hipodrien
incorporar elements de proximitat que van permetre que aquest espai es convertís en un
referent.Elfetdeserl’úniclocutorialmunicipifaqueaquestsiguielpuntneuràlgicgairebé
perforça.Caldriaobservarsialsentornsurbanstambéespotparlard’aquestsreferentsosi,
alcontrari,aquestsquedenmoltdissoltsatèselgrannombredepossibilitatsd’espaisperquè
esconverteixinenreferents.
Un element que sí que podem afirmar implícit en els entorns rurals, per motiu d’aquesta
mancadediversitatenestablimentsdestinatsapersonesnouvingudes,éselfetqueaquests
espais es converteixen en un lloc comú de persones nouvingudes de totes les nacionalitats
existents;facilitenelcontacteentrepersonesnouvingudesdediferentspuntsielsorgimentde
xarxesheterogènies.Alsentornsurbans,ladiversitatd’establimentsilaconcentracióespacial
dels nouvinguts per motiu de procedència provoquen que els nouvinguts tendeixin a
relacionar(sebàsicamentambpersonesdelasevamateixaètniaoprocedència.
En termes d’inclusió social relacional és altament desitjable que les persones nouvingudes
diversifiquinelsmembresdelessevesxarxessocialspermotiudeprocedència,jaquenoes
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generendinàmiquesd’enrocenlapròpiaculturaicomunitat.Ladiversitatdeprocedènciesen
lesxarxessocialstambédiversificamoltlespossibilitatsdecontacteambaltresxarxessocials
on la informació que hi circula pot ser completament diversa, cosa que augmenta les
possibilitats d’accés laboral, informació sobre el mercat laboral, possibilitats de participar,
entred’altres.
4.3.2 Xarxessignificativesdellindarsborrosos
Comenl’anteriorcas,alllargdeldocumentjas’hananatendevinantalgunsdelselementsque
s’exposaran aquí. Tot i la diferència observada anteriorment en el tipus d’ajuda donada en
funció de la procedència de qui la fa, aquesta mateixa diferència també és observable en
funció del tipus de xarxa a què ens estiguem referint. Al final d’aquest apartat es buscaran
possiblesexplicacionsaaquestfetdiferencial,encaraqueaquestesexplicacionsnopodranser
extretesdelesdadesempíriquesenlamesuraqueforadesitjable.
Aquesttipusdexarxatendeixaoferirajudaenformad’informacióiserveismésquenopasde
béns. Com ja s’ha afirmat abans, no resulta senzill discernir entre aquelles persones que
efectivament formen part de la xarxa més propera i aquelles que no, però que igualment
reben el qualificatiu “d’amic”. Per tant, aquesta anàlisi es farà acceptant que totes aquelles
personesquehanestatidentificadesambelqualificatiu“d’amic”realmentformenpartdela
xarxamésproperai,pertant,larelacióéssignificativa.
Elmomentenquès’activenaquestesxarxesquans’had’entrarendinàmiquesdesolidaritati
reciprocitat(adiferènciadelesxarxesnosignificativesdellindarsborrososonnohihacàlculni
dinàmiquesdereciprocitatesperades)ésposterioral’arribada.Aquestaésunaafirmacióque
espotdesprendresenseanalitzarelsresultats,jaqueperdisposard’unaxarxasignificativaen
elllocderesidèncias’hahagutdepassarperunprocésenquèlapersonanouvingudas’hagi
incorporat en els espais que permeten l’emergència de xarxes. A diferència de les altres
xarxes,tambécalremarcarqueaquestaajuda,quanesrep,provémésd’unoferimentqueno
pasd’unademandaexplícitadelapersonaquerequereixl’ajuda.
Me han ofertado hasta dinero! (...) cuando supieron que no podia seguir el
cursoellosreunierontodoeldineroparaqueyopudieraseguirestudiando.
Laia


Aquílagentm’ofereixcalés,deixescalés...“eh,quannecessites?”esqueaixò
tefasentircomacasa,eh?
Oriol


Anteriorment ja s’ha vist quins són els espais en què les persones nouvingudes dels entorns
rurals solen començar a teixir les seves xarxes socials i quin tipus d’ajuda solen rebre. Dels
relats dels entrevistats se'n desprèn que l’ajuda que reben de les seves xarxes socials és
bàsicamentenformad’informacióiserveismésquenopasdebéns.Totiaixò,tantlaLaiacom
l’Oriol afirmen que les seves xarxes significatives també els han ofert diners quan ha calgut.
Ara bé, en el cas de la Laia aquesta ajuda en forma de béns va respondre a un fet molt
determinat.
L’Arnau, en el seu relat, mostra una gran varietat d’ajuda rebuda, d’acord amb la diversitat
delsmembresdelasevaxarxa.Acanvi,ellentraendinàmiquesdereciprocitatsemprequeés
possible.
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Elmaritdelamevajefaemportaencotxequanemfafaltaanaracomprara
Moià, sempre parlem, a vegades em fa regals (...) Altres pares de nens de
l'escolasel'emportenacasaajugaralestardesiavegadesvenenacasa(...)
Unamicmetge,m'ajudaiemdónaconsellsperlamevamalaltia
Arnau


Comespotveure,l’Arnaurepajudadelsmembresdelasevaxarxamésproperaperòsempre
enformadebénsodeserveis,ambl’excepciódelsregalspuntualsquelifaelmaritdelaseva
cap,perònoresponenalasatisfacciód’unanecessitat.
PelquefaalaLaia,ellaafirmaqueelsseuscompanysdecurs,quehanesdevingutunapartde
la seva xarxa de relacions significatives, li ofereixen casa seva per dormir sempre que sigui
necessari per tal d’assistir al curs que realitza a Barcelona.  Un cop més, ajuda en forma de
serveis.
En termes d’inclusió social la prestació de serveis a través de les xarxes és un element molt
recurrentiforçaimportantperlapoblaciónouvinguda,sobretotsinopodenresoldrelesseves
necessitats a través del mercat, ja sigui per inexistència d’oferta ja sigui perquè la situació
econòmicanohopermet.TantlaLaiacoml’Arnauhanresoltcertsproblemesatravésdela
prestació de serveis de les seves xarxes relacionals significatives. En els casos concrets
presentats,elbeneficimésgranquese’ndesprènésanivelleconòmic,jaqueelsentrevistats
podensolucionarnecessitatsd’allotjament,mobilitatoreproduccióatravésdelesxarxesino
delmercat.
D'altra banda, reprenent l’apartat dels itineraris de les persones entrevistades en aquesta
recerca fins arribar al Moianès, es pot observar que la circulació d’informació en les xarxes
significatives és molt important, sobretot per a les persones nouvingudes. Tots els seus
itinerarishanestatcondicionatsperlainformacióquehacirculatperlessevesxarxessocials.
Lacirculaciód’informacióenlesxarxesésunfactormoltimportantperalainclusiósocialde
lespersonesnouvingudes,peròtambédelesautòctones,jaques’hipodentrobarmésbones
ocupacions,millorslloguers,informaciósobrerecursospúblics,entred’altres.
4.3.3 Elsdiferentstipusd’ajudaenfunciódelaxarxa
Com s’ha vist, els diversos tipus de xarxa proveeixen diferents tipus d’ajuda i en diversos
moments. També s’ha vist que aquesta diferenciació queda distorsionada si la persona que
ofereixl’ajudaésnouvingudaoautòctona.
Enelmarcteòricjas’hapresentatunarecercaquearribaaunesconclusionssimilarspelquefa
aladistinciódeltipusd’ajuda;VeronicadeMiguelLukeniMiguelSolana(2005)destaquenque
la població nouvinguda entrevistada, en un 60%, havia rebut ajuda material per part de
població autòctona, però aquesta xifra es redueix al 30% quan l’ajuda és en forma
d’informacióperaconseguirunavivenda.
En aquest apartat s’intentarà justificar per què és més desitjable l’ajuda rebuda en forma
d’informacióiserveisperalainclusiósocialis’intentarantrobarmotiusqueexpliquinaquesta
diferència.
L’ajuda en forma de béns,  com ha estat analitzada aquí, respon en gran part a sentiments
paternalistes i caritatius. La lògica de la prestació de béns és assistencialista, cosa gens
desitjable quan es parla d’inclusió social. En la literatura sobre inclusió social es parla de les
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“noveslògiquespolítiques” 11 necessàriesperferfrontaunfetnouimultidimensionalcomés
l’exclusió social. La inclusió persegueix generar ciutadans autònoms que, des de la seva
diferència,espuguindesenvoluparplenamentienlaformaquevulguinenlasocietatenquè
viuen. Cal atorgar els recursos i transformar les estructures necessàries perquè això sigui
possible. Les velles polítiques socials clarament assistencialistes s’han mostrat ineficaces
perquè,entrealtresmotius,nomotivennifacilitenquelespersonesadquireixinelsrecursos
necessarisperdesenvolupar(sedeformaautònomaenlasocietat.
Aquesta necessitat de reinventar la manera d'encarar la tasca inclusiva no significa que les
polítiquesassistencialshagindedesaparèixer,demoment.Calarticularunseguitdepolítiques
quevaginorientadesapal)liardeformadirectalesnecessitatsmésgreusdecarènciacomles
quepotpatirunapersonanouvingudaacabadad’arribar.Pertant,l’idealéslacombinacióde
totes dues lògiques polítiques. Ara bé, aquesta assistència que realitzen tant les
administracions, com les entitats i les persones individuals que integren les xarxes no
significatives, ha de tenir data de caducitat per evitar la cronificació i donar pas a un tipus
d’ajudaemancipadora.
L’ajuda en forma d’informació i serveis és un tipus d’ajuda que possibilita aquest
desenvolupamentautònommésgranquel’ajudaenformadebéns.Lainformaciósobrenoves
possibilitats laborals facilita que les persones nouvingudes millorin les seves condicions
laboralsiretributivesiaixòtéimpacteentoteslesaltresesferesdelasevavidailadelaseva
família. Al mateix temps, una major estabilitat i qualitat laboral permet a les persones, en
general,poderarticularicomençarprojectesdevidaautònoms.Peraltrabanda,laprestació
de serveis supleix mancances de conciliació laboral, mobilitat, habitació, entre d’altres i
permetenquelavidadelespersonespuguiserdutaatermed’unamaneramésd’acordamb
elseuprojecteitrajectòriesvitals.
Arabé,elsresultatsdel’anàlisipresentadaobrenmésinterrogants,comperexemple,perquè
les xarxes no significatives no faciliten informació o serveis i es dediquen bàsicament a la
donació de béns. Una possible explicació seria que l’ajuda en forma de béns requereix una
implicació mínima amb la persona receptora de l’ajuda, ja que feta la transacció, s’acaba la
relació;encanvi,donarinformacióoprestarunserveirequereixd’unainteracciómésllargai
decaraacara.Tambéhientralaqüestiódelaconeixençapersonal,quefacilitaelcompartir
informació important i la prestació de serveis. Podria argumentar(se que la informació que
facilital’accésamillorsoportunitatslaboralsomillorscondicionsd’habitabilitatesreservaper
aquellsintegrantsdelapròpiaxarxa,jaqueésunrecursfinitipelqualescompeteix.Pertant,
ésplausiblequeelsmembresd’unamateixaxarxatendeixinareservarlesmillorsinformacions
pels seus propis membres i la veti a les persones externes de la xarxa en una dinàmica de
protecciógrupal,enuncontextdecompeticióperdeterminatsrecursosescassos.


4.4 Lasituaciódelsentrevistatsentermesd’inclusiósocial
Alllargdel’anàlisipresentadafinsarajas’hanvistelsespaisd’inclusiósocialalquèrecorren
les persones entrevistades i ja s’endevina que, efectivament, la mostra està composada per
personesquegaudeixend’unessituacionsd’inclusióforçareeixides.

11

DIBA(2008).PlansLocalsd’InclusióSocial.Guiametodològica.DocumentsdeTreball,Barcelona
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Uncopanalitzatselscontextosd’emergènciadelesxarxessocialsilasevautilitatentermes
d’inclusiósocial,calanalitzarlessituacionssocialsobjectivesdelespersonesentrevistadesper
taldepodercorroborarlautilitatdelesxarxessocials,entermesd’inclusió,peralapoblació
nouvinguda.Aquestaésunatascaforçadifíciliquehauriadeserdutaatermeapartird’uns
indicadorsfiablesivàlidsquepermetessindibuixar lasituaciósocialdelsentrevistatsentots
els àmbits definits 12 . Les aproximacions quantitatives a l’anàlisi de l’exclusió social en els
individus no són nombroses en la literatura i, les que hi ha, pateixen dèficits de fiabilitat
donadalacomplexitatdelfenomendel’exclusiósocial.
Esprendràcomareferènciaeltriangledelainclusió(Subirats,2005)presentatanteriorment
per tal d’analitzar cada una de les situacions vitals, en termes d’inclusió, de les persones
entrevistades. En alguna ocasió també es farà esment a algun dels set àmbits de l’exclusió
socialdefinits,jaques’haidentificatalgunasituacióquecalesmentarpercomprendremillorla
situaciósocialdelsentrevistats.
Els tres pilars que sustenten les situacions d’inclusió són: la participació en la creació i
producciódevalor,laparticipaciópolíticaiciutadanailaparticipacióenxarxesrelacionalsi/o
familiars.Aqueststrespilarsserviranperdefinirlesvariablesqueserantingudesencomptea
l’horad’intentartipificarlessituacionsvitalsdelespersonesentrevistades.
x

Laia: en el moment de l’entrevista, la Laia no tenia cap ocupació remunerada ni el seu
marittampoc,peròacanviestavaduentatermeuncursdeformacióperpoderrealitzar
teràpiesambmetodologiaGestaltiparticipaactivamentambl’entitatqueofereixelcurs
acanvid’unabeca.Lasevaxarxarelacionalenelmunicipiescompondelasevafamíliai
lafamíliapolíticadelseufill.Apart,manifestaquenotéamistatsíntimesalpoble.Amb
qui sí tenia una relació estreta és amb els companys del curs, però com que  es duu a
terme a Barcelona, les relacions queden geogràficament allunyades. Tot i això, la Laia
afirmava haver participat en dinàmiques de solidaritat i reciprocitat amb els companys
del curs. A nivell administratiu cal remarcar que la Laia té la nacionalitat espanyola, ja
que el seu marit té ascendència espanyola. Cal remarcar que la casa on habita la té
llogadaelfillinopaguenlloguer.Entermesresidencials,pateixriscd’exclusió.Malgrat
això, la seva xarxa més propera ofereix els recursos necessaris per evitar situacions de
risc,encaraqueladependènciadelfillfaquelasituaciósiguidelicada.

x

Arnau:lasevaparticipacióenelmercatlaboralerareguladaiatempscomplert.Amés,
lafeinaquerealitzarequereixqualificacióperquèhadeferservirmaquinàriacontrolada
per equips informàtics; en aquesta ocasió, la seva titulació en òptica física (no
homologada)lihaservitperaccediraunaocupaciódequalitat.Encanvi,laparticipació
en entitats és inexistent i amb qui més es relaciona és amb persones de la mateixa
procedènciaoestrangeres.Térelacióambpoblacióautòctonain’haincorporatalaseva
xarxa significativa, tot participant en dinàmiques de solidaritat i reciprocitat. Malgrat
això,elsmembresautòctonsenlasevaxarxasónforçaescassos.

x

Oriol:tambéinseritenelmercatdetreballregulat.Apartdelasevaocupacióprincipal,
també treballa alguns caps de setmana com a cuiner. Participa activament en el teixit
associatiu del municipi i ha col)laborat amb diverses administracions com a mediador i
traductor. La seva xarxa de relacions és molt àmplia i està integrada per població
estrangeraiautòctona,finsalpuntqueconsideraunapersonacatalanacomalseumillor
12

L’IGOPvadefinirelmodelteòricdel’exclusiósocialiidentificàsetàmbits:l’econòmic,elformatiu,ellaboral,elresidencial,
elsocialisanitari,elrelacionalielcomunitari(polític.Subirats,J.(2004)Pobrezayexclusiónsocial.Unanálisisdela realidad
españolayeuropea.FundaciónLaCaixa:Barcelona.
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amic, i ha participat en diverses dinàmiques de solidaritat i reciprocitat. També té la
nacionalitatespanyola.

Acontinuacióespresentadeformagràficalarepresentaciódelasituaciódelsentrevistatsen
relacióalstrespilarsdelainclusiósocial.Apartirdelabreudescripciórealitzadaanteriorment
s’ha atorgat un valor del 0 al 3 en cada un dels tres pilars. Aquest és un exercici de poca
rigorositatcientífica,peròlasevafinalitatésmostrarlesdiversessituacionsdelsentrevistats
entermesd’inclusiósocial.S’haatorgatunvalorde3aaquellessituacionslaboralsreguladesi
estables(ArnauiOriol)iun0al’absènciadetreball(Laia).Elvalor3delpilardeparticipació
política s’ha atorgat a aquells que disposen de la nacionalitat i participen en associacions o
entitats(LaiaiOriol)ielvalor1aaquellasituacióregularitzadaperònomésambelspermisos
detreballiresidènciailanoparticipaciócívica(Arnau).Pelquefaalpilarrelacional,elvalor3
haestatatorgataaquellessituacionsenquèlesxarxesproveeixenunsuportmoltimportant
i/oestenenrelacionsestretesambpoblacióautòctona(LaiaiOriol),al’Arnauselihaatorgat
unvalorde2pelfetquetérelaciómajoritàriamentambpoblacióestrangera,peròtambérep
ajudademembresautòctonsdelasevaxarxasignificativadeformapuntualinodepèndeles
xarxespersubsistir.

Gràfic7.Situaciódelsentrevistatsentermesd’inclusiósocial

Participacióenlaproduccióicreaciódevalor

Laia
Arnau
Oriol

Participaciópolíticaiciutadana

Participacióenxarxesrelacionalsi/ofamiliars

Font:elaboraciópròpia


Comespotveure,elsentrevistatspresentensituacionsbendiferenciades.Capd’ellspresenta
unriscevidentd’exclusiósocial,jaquetotsellsestaninseritsplenamentenalgundelspilarsde
la inclusió social. De cara a poder desenvolupar un projecte de vida autònom, es podria
establir que la situació més vulnerable és la de la Laia, ja que, de moment, té una alta
dependència de la seva xarxa social primària. L’Oriol representa el màxim exponent de la
inclusiósocial,mésencaraquemoltadelapoblacióautòctonaquehabitaalMoianès.
Lainclusióenelmercatdetreball,ienlalíniadelquejas’haafirmatenelmarcteòricis'ha
pogut observar en l’anàlisi, és la forma més recurrent i efectiva de començar un procés
d’inclusiósocial.Laparticipaciódelmercatpermetnonomésaccediraunarenda,sinótambé
al’ampliaciódelesxarxessocials,quealseutornpermetenarticulardinàmiquesdesolidaritat
ireciprocitatiaccediranovesfontsd’informació.Malgrataixò,tambés’hapogutobservarque
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lanoparticipaciódelmercatnoimplicaunriscd’exclusióimmediat,siesdisposad’unaxarxa
social forta que proveeixi recursos i serveis; ara bé, com ja s’ha afirmat, aquest mecanisme
d’inclusiócomportaunaaltadependènciadelaxarxa.
Comaapuntfinal,calremarcarquel’Arnauil’Oriolvanrealitzarl’entrevistaenuncatalàmolt
fluidisensecapproblemadecomunicació.LaLaiavarealitzar(laencastellàtotiestarcursant
formaciódellengua catalana.Elmotiu principalesgrimit pelsentrevistats,tantperparlar en
catalàcompernofer(ho,éslanecessitatdeparlar(loperaccediraunafeina.L’Arnauil’Oriol
parlavenexclusivamentencatalàforadelseuàmbitprivat,peròlaLaianomésvatreballaren
unentornurbàonnoeranecessarielcatalài,elfetdenohavertreballatmaiaMoià,nofeia
necessaril’aprenentatgedelallenguaamblamateixaurgència.Elfetquelasevaxarxasocial
pivoti en gran mesura sobre la família més propera i també castellanoparlant, fa que
l’aprenentatgedelallenguaquedienunsegonterme.

4.4.1 Alguesvisionsdelspropisnouvingutssobreelsentornsruralsiurbans
Enelpresentapartatespresentaranalgunesdelesopinionsdelspropisentrevistatssobreel
seuprocésd’inclusióenelsentornsrurals.Lafinalitatd’aquestapartatésladepresentarels
elementsqueelspropisentrevistatspercebencomarellevantsenelseuprocésd’inclusió.Al
mateixtemps,però,espodranveurealgunselementspercebutscomanegatius.
En termes generals, els resultats d’aquesta anàlisi no difereixen  gaire dels presentats en el
marcteòricdelarecercadeMorén(2009),peraixòaquíespresentarandeformasintèticai
fentressòenaquellselementsmésdiferencials.
Deformageneralespodenidentificardosfactorsquesónelsquemésesdestaquenal’hora
de valorar la inclusió social en els entorns rurals. Un d’ells, percebut de forma bàsicament
positiva,éslabaixadensitatdepoblació,tantdeformageneralcomdepoblaciónouvinguda;
deformanegativaesperceplamancadeserveis.
Cal recordar que l’Oriol no ha viscut mai en un entorn urbà, per tant no està en condicions
d’establir comparatives entre tots dos entorns. Malgrat això, en aquest apartat també s’hi
inclouranalgunesconstatacionsqueesconsiderenrellevants.
Labaixadensitatdepoblació
La baixa densitat de població ha estat un element apuntat pels entrevistats com a element
facilitador de la inclusió social de les persones nouvingudes. Concretament, tant la Laia com
l’Arnau,apuntenunmateixefectedelabaixadensitatdepoblació.
Aquestes dues persones han valorat de forma molt positiva el fet que la baixa densitat de
població facilita que les persones ocupades en serveis de cara al públic (botigues i
administració)disposindeméstempsperdedicaracadausuari.Enelmomentdel’arribadaal
municipi,lespersonesnouvingudesrequereixenmésatencióperpartdelapoblacióautòctona
pertald’adquirirelsconeixementsqueelshandepermetredesenvolupar(seenelmunicipide
formaautònoma.Labaixadensitatdepoblaciófaqueelsserveisilesbotiguesestiguinmenys
massificats i les persones que atenen poden dedicar més temps i atenció a les persones
nouvingudes.
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Si, aquí la gent te ganes per parlar, preguntar,... quan jo entro a una botiga
m’expliquen,m’ajudenperparlar.Lagent...,comesdiu?Téganesdeparlar.
Arnau


L’Arnaufeiaaquestaafirmaciócontrastant(laamblasevaestadaaBarcelona,onvapercebre
una marcada indiferència de la població autòctona vers ell i les seves necessitats. De la cita
mostradatambéespotextreureunaltreelementquenohaestatapuntatanteriormentenla
recerca citada de Morén (2009): aquesta major atenció rebuda per part dels autòctons i la
voluntat d’aquests per establir una certa conversa amb els nouvinguts, afavoreix
l’aprenentatgedelcatalà.L’Oriolafirmaquequanvaalesbotigues,lespersonesautòctones
l’ajudenambelvocabulariespecíficiaperfeccionarelcatalà.
Aquí,sobretotsiparlesencatalàihofas“mal”,lagentetdiu“no,no,ésdiu
així”. Per això els immigrants hem de parlar, hi ha gent que te vergonya de
parlar.
Oriol


Quasi més important que aquesta atenció rebuda a les botigues, ho és la rebuda a les
institucionspúbliques.Quanlespersonesnouvingudesarribenaunllocnouhanderealitzar
un seguit de tràmits administratius i requereixen nombrosa informació, més encara quan
acaben d’arribar des del seu país d’origen.  La baixa massificació dels serveis que permet
aquestamajoratencióenlesbotigues,tambéestrobaenlesadministracions.LaLaiaremarca
aquest fet i el troba altament positiu, ja que la qualitat de l’atenció rebuda repercuteix
directamentenelbenestarpersonal.
Claro,esquecuandovasalmedicootengoqueiraManresaahacergestiones,
entras,tesientas,teatienden,...esqueteatienden!Comonohayunagranfila
detrástuyo,tienentiempodeatendertebienyestoesmuyimportanteparala
gentecomonosotros.
Laia


Abandad’aquestsdoselementsquefacilitenlainclusióiqueesdesprenendirectamentd’una
densitat de població baixa, també apunten elements més de caire relacional i que també es
relacionen amb una menor densitat de població. Els entrevistats estableixen una relació
directa entre el nombre d’habitants i la voluntat d’establir contactes amb altres persones,
siguin autòctones o no. Més concretament, esrelaciona la gran ciutat amb un ritme de vida
més elevat, amb pressa, que evita que les persones estableixin contactes personals, encara
quesiguinsuperficials.
Larelación,esverdad,aquí(Moià)esmásamigable,lagenteandaconmenos
prisa. Aquí la gente autóctona es muy amigable en la medida en que uno
tambiéndélosuyo,cosaqueenTerrassa,alhabertantacantidaddegente...La
gente anda más de prisa, no se mira, es otro... ese fue uno de mis grandes
dilemasalveniraquí(enelmomentdel’arribadaesvaestabliraTerrassa),que
yonoexistíaparanadie.


Cuandovineaquí(Moià)conmimaridonosdimoscuenta,esqueechábamos
de menos a la gente, el contacto, decir “bon dia” al entrar en una tienda. A
veceslohabíahechoenTerrassaymehabíaquedadoconelsaludoenlaboca.
Con el tiempo en Terrassa me volví más “catalana” (riu) pero al llegar aquí
recuperamosestecontactoconlagente.
Laia



Tot i la constatació de més relació amb la població autòctona en els entorns rurals, la Laia
constataque,lamajoriadevegades,aquestarelacióesquedaenlasuperficialitatinovamés
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enllà. Malgrat que el tracte cordial i la més gran interrelació amb població autòctona, es
percep una certa dificultat a establir relacions estretes de confiança. Cal recordar que les
relacions de confiança són un element dels identificats com a necessaris per tal d’establir
dinàmiquesdesolidaritatireciprocitatatravésdelesxarxessocials.
Per altra banda, l’Oriol també identifica la baixa concentració d’immigrants com un element
indispensableperalainclusióreeixidadelsnouvingutsenelsentornsrurals.Aquestaafirmació
esmantéperlasevapròpiaexperiènciaaRoquetasdeMar(Almería).Allà,laconcentracióde
personesnouvingudeseramoltaltaijugavenunrolmoltdeterminatenlasocietat,cosaque
generavacertrebuig(perpartdelapoblacióautòctona(aestablir(hirelacions,apartquetota
lapoblaciónouvingudaviviaconcentradaenunmateixespaidelpoble.
ARoquetasanàvemsemprejuntsnosaltres,ellsallà.AquíaMoiàm’hesentit
diferent,aquíaMoiàésunaaltracosa,erafàcil.(...)Jovaigserdels5primersa
Moià, la gent quan passàvem sortia a mirar i tenien curiositat per nosaltres.
Imagina que passava jo dos vegades i contaven 3 persones! Érem 5 i deien,
“hostiasón10!”.
Oriol


Aquestamenorproporciódegentnouvingudaenelmunicipiielfetdesernovetatgeneraque
lapoblacióautòctonasenticuriositatperlapoblaciónouvingudaipermetiestablirunarelació
personalmotivadaperlavoluntatdeconèixerlespersonesnouvingudes.Enentornsambuna
concentració més gran de persones nouvingudes o amb una major història de recepció
d’aquesta població, aquestes dinàmiques no es produeixen. Per alta banda, també es pot
donar el fenomen  que en els casos com el d’Almería, en què la població nouvinguda té un
paper molt determinat en la societat, la població autòctona percebi els nouvinguts com una
mera mà d’obra temporal i no com aveïns. En el cas de Moià,on l’estructura econòmica és
més diversificada i la població nouvinguda no té un destí laboral tan determinat, és possible
que la percepció per part de la població autòctona sigui diversa i permeti establir més
relacionspersonals.
La Tècnica també va fer referència a la qüestió de la concentració de nouvinguts en el
municipi, fent la distinció, fins i tot, entre Moià i un altre municipi més petit. De forma més
concretahiféureferènciaenparlardel’adopciódelcatalàcomallenguahabitualperpartde
lapoblaciónouvinguda.AlmunicipideSantaMariad’Oló(1.086hab.),lapoblaciónouvinguda
ha adoptat el català com a llengua d’ús habitual i es destaca l’heterogeneïtat per motius de
procedènciaquehihaenlestaulesdelbardelpoble.AMoià,entenirmajorconcentracióde
poblaciónouvingudaipoblacióprocedentdelesmigracionsdelsanys70(tantelsquevaren
arribarenaquellaèpoca,comelsquehihanarribatposteriorment)hihaunmajornombrede
població castellanoparlant que permet a alguns nouvinguts no aprendre el català, o no amb
tantaurgència,perdesenvoluparlasevavida.
ElquepassaaOló,nopassaaquíMoià.Moiàésmésgran,hihamésfamílies
castellanoparlants(...)hihagentalesclassesdecatalànascudaaquí!
Tècnica


Labaixadensitatdepoblacióhaestatavaluadadeformanegativaperl’Arnau,totassenyalant
uncontrolsocialmésgranqueaixòcomporta.Elfetquetothomsàpigaquèfal’altre,aquesta
mancad’anonimat,ésvistadeformanegativa.
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Lamancadeserveis
CoincidintunaltrecopambeltreballdeMorén(2009),elsentrevistatstrobenunadificultaten
els entorns rurals, com és la manca de serveis, sobretot els serveis de transport. Moià no
disposa de tren i el servei de transport entre els diferents municipis del Moianès és poc
funcional.
Sipudieraescogerahorairíatambiénaunpueblo,peroquetuvieratren.Ysi
puedesercercadelmar,echodemenostenercercaelmar.Ahorasiquieroira
la playa... o para ir a Barcelona... (...) Para ir a hacer una gestión a Manresa
pierdesmuchotiemposinadietelleva.
Laia


MésquelamancadeserveisexistentsaMoiàpelfetquenosiguicapitaldecomarca,elque
éspercebutcomaproblemàticéslamancad’unsistemadetransportpúblicútilifuncional.La
Laia remarca la manca d’hospital com una dificultat pel fet de viure en un entorn rural; el
motiu,però,ésquerequeriacontrolsconstantsdegutaunamalaltiagreu.
Estomepesabamucho,peroahoraloscontrolessevanespaciando.Yamehe
acostumbrado, pero que me haya acostumbrado no significa que sea lo
deseable.

Tambiénsillamastevienenabuscar,comosihaynieve,llamasalaCruzRojay
tevienenabuscar,perosímedaunpocodetemor.Antes(aTerrassa)vivíaa
cuatrocallesdelhospital.
Laia


L’Arnauidentificaunaltrefactornegatiu:ellhabitaaCastellterçol,unpoblepetitenelqualhi
hapoquesbotiguesdequeviuresi,lesquehiha,sóncaresperal’economiadelespersones
nouvingudes. En aquest cas, hi ha la possibilitat d’anar a Moià on hi ha supermercats de
cadenes de distribució que ofereixen uns preus molt més assequibles. Les dificultats de
transportilaimpossibilitatd’homologarelpermísdeconducció,fanquel’Arnaudepengui,en
gran part, de terceres persones perquè l’acompanyin en cotxe particular a fer la compra a
Moià,jaquehitrobaunspreusmésassequiblesimajorvarietatdeproductes.
Per altra banda, en els municipis petits, on encara no hi ha una gran quantitat de població
nouvinguda que estableixi negocis propis, ja que la majoria resideixen al municipi a partir
d’haver estat contractats, la població nouvinguda es veu forçada a freqüentar els mateixos
negocis i punts de venda que la població autòctona. A diferència d’aquest fet, a les grans
ciutatss’hitrobenunagranquantitatdenegocis“ètnics”queesdediquenaunamercaderiai
població molt concreta i, aquesta, pot realitzar les seves compres quotidianes en un circuit
paral)lel al de la població autòctona. Aquest fet fa que en els municipis petits els punts de
contacteentrenouvingutsiautòctonssiguinmés,augmentantlapossibilitatd’establirxarxes
relacionalsatravésdelaconeixençamútua.Aaixòcalafegir(hiunfetsimbòlic,iésqueenels
municipis petits les persones nouvingudes han d’adoptar, en general, els ingredients i
productes locals, tot reduint el consum dels productes de la pròpia terra. Aquesta és una
qüestiómenorperòquepotferaugmentarlaimplicacióamblaterrad’acollidaiferaugmentar
elsentimentdepertinençadelapoblaciónouvingudail’intercanvicultural.
Altresfactors
Elsentrevistatstambéassenyalenaltresfactors,comsónlapacificaciódeltrànsit,laproximitat
alanaturaounmenorcostdelavida.
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ABarcelonajoviviaalcarrerAragóiufff...molttrànsitnopodiesdormir!(...)El
meufillvaal’escolaijugaalcarrerialaplaçaiestictranquil,aBarcelonano
m’agradapelmeufill,jonoestariatranquil.

Aquíestàbé,tenimbosquet,tenimbolets,pelsnensestàbéivemoltagentde
Barcelonaaaquíapassejar.
Arnau


Com es pot observar, l’Arnau també incorpora el fet  que els entorns rurals presenten unes
condicionsmésbonesperalcreixementdelsfillsielseudesenvolupament.
També s’assenyala el menor cost de la vida com un factor que millora la inclusió de les
persones nouvingudes, ja que possibilita una vida menys pendent de la subsistència i uns
nivells d’estrès menors. Això repercuteix directament en la qualitat de vida de les persones
nouvingudes, en el seu estat d’ànim i en la voluntat d’establir relacions i assentar(se en la
societatd’acollida.
Sí,yolodigoviendoamimaridoyamihijo.Cuandomásesmero,cuandomás
teesfuerzasentrabajar,porloeconómicoyportener,másproblemasdesalud
puedes tener, más estrés,... pero claro, depende de las necesidades y del
proyectodevida.

Ennuestrocasosí,sínoshaayudado(elfetdeviureenunentornruralontot
és més barat). Ahora, por una casa con dos comodidades (dos apartaments)
pagamoslomismoqueporelpisodeTerrassa.
Laia


Coms’hapogutveure,hihaelementsrecurrentsquetambéhansorgitaquíiquecoincideixen
ambaltresrecerquesanalitzades.Laproximitatsemblaserelmajoractiual’horadepropiciar
la inclusió social satisfactòria de les persones nouvingudes. Per altra banda, la manca de
serveis és identificada com una dificultat, sobretot per la dependència que es genera del
vehicle privat, un bé al qual no totes les persones nouvingudes  poden accedir, ja sigui per
qüestionseconòmiquesoadministratives.
Joemvullcompraruncotxe,aixíjaesticcontent.Peranaracomprar,anaramb
el fill i la dona els caps de setmana, aquí el necessito. Però no puc, el meu
carnetnovalaquí.
Arnau
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5. Síntesifinaliconclusions
El present document de conclusions és una síntesi ordenada de les diverses conclusions que
s’hananatapuntatalllargd’aquestsdocumentderecerca.Duranttoteldocuments’hananat
apuntant diverses conclusions que acompleixen els diversos objectius marcats per aquesta
recercatotilalimitaciómetodològicatransversaljaapuntada.
El capítol de conclusions es presentarà ordenat en funció dels objectius que han estat
enunciats en la part metodològica per tal de poder mostrar, de forma ordenada, si els
objectiuss’hanacomplertonoidequinamaneras’hafet.Perfinalitzartambés’analitzaràsila
hipòtesiplantejadaperlarecercahapogutsercorroboradaono.Comesveurà,lainformació
recollida en els relats ha donat peu a extreure conclusions que no estaven previstes en els
objectiusinicialsdelarecerca,cosaaltamentpositivaperquèpermetampliarlesaportacions
queesfaranapartird’aquestarecerca.


5.1 Respectealesxarxesrelacionals
Enaquestpuntpotseresfaunadelesaportacionsmésimportantsdelarecerca.Ladistinció
entre les xarxes significatives i les no significatives de llindars borrosos i les seves diverses
funcions afina una mica més en l’anàlisi sobre les xarxes socials heterogènies per motius de
procedència.
5.1.1 L’emergènciadelesxarxessocials,tipologiadexarxaitipologiadesuport
Enelmomentdel’anàlisidelesdadesrecollidess’haconstatatlanecessitatdecrearunaaltra
tipologiadexarxesdesuportquenoestavacontempladaenelmarcteòric.Sónlesxarxesno
significatives de llindars borrosos. Aquestes xarxes socials no estan institucionalitzades i es
caracteritzen igualment per la falta de càlcul, però en elles no hi entren consideracions de
coneixençamútuanid’identificaciópersonal.
Xarxessignificativesdellindarsborrosos
Aquestesxarxessorgeixen,bàsicament,enduestipologiesd’espaisdiversos:elsespaisdecaire
més formal com el laboral o el formatiu (entenent també com a espai formatiu l’espai de
contactedelsparesd’alumnes),iaquellsmésinformals,comsónelsdiversosespaisd’oci.
L’àmbit de la feina i el formatiu, són uns espais privilegiats per a la reiteració del contacte
prolongateneltempsipelsentimentidentitariques’hipotgenerarentantquetreballadors
d’una mateixa empresa, sector, categoria laboral o companys de classe. Val a dir que els
entrevistats, quan fan referència a les relacions amb les persones de l’àmbit laboral, en
destaquenmésladimensióinstrumentalquenopaslad’amistat.Segurament,l’entornlaboral
és un espai creuat per relacions desiguals en termes de jerarquia laboral i això condiciona
tambélesrelacionspersonals.
D'altrabanda,unespaiqueesdestacacomamoltútiléseldel’escoladelsfills.Elsfillsdeles
personesnouvingudesiautòctonesesrelacionenentresideformanatural,cosaqueobligaels

68

EntornsRurals,EntornsInclusius

paresdediferentsorígensarelacionar(seentreells.Aquestespaiseràmésútilperalacreació
de xarxes heterogènies com menys segregat estigui l'alumnat. Les reduïdes opcions escolars
delsentornsruralsilasevamenorsegregacióescolariresidencialpropiciaunamajordiversitat
enl’escola,fetquefacilitaelscontactesentreelsparesautòctonsielsnouvinguts.
L’altre espai que permet, en els entorns rurals sobretot, l’emergència de xarxes socials
heterogèniesi,pertant,facilitalainclusiósocialdelespersonesnouvingudes,ésl’espaid’oci.
Enelsrelatsdelsentrevistatss’hanidentificatbàsicamentdosespais:l’ocinocturnielcampde
futbol.Mésenllàdelaconcreciód’aquestsdosespais,l’importantésquesónespaisinformals
onlesrelacionsnoestanmediatitzadespercapcondicionant.Enelsentornsrurals,degutala
baixadensitatdepoblació,elsespaisd’ocisónlimitatsinoesgenerentantsespaisdeconsum
destinatsaladistinciócomenelsentornsurbans.Aixòimplicaqueelespaisd’ociesdevenen
un punt de trobada divers on persones autòctones i nouvingudes, de diferents nivells
socioeconòmics, entren en contacte lliurement i en sorgeixen xarxes heterogènies que fan
augmentarelcapitalsocialdelespersonesnouvingudes.Novament,laproximitatinherenten
elsentornsruralsfacilitaelcontacteentrepersonesdiversesipermetl’emergènciadexarxes
quefacilitenlainclusiósocialdelespersonesnouvingudesentotselsseusaspectes.

Xarxesnosignificativesdellindarsborrosos
Lesxarxesnosignificativesdellindarsborrosossónaquellesquedifícilmentsónclassificables
en una de les dues tipologies que estableix Dabas (1993). Aquestes són xarxes que es
caracteritzen per la seva informalitat i perquè no impliquen càlcul de reciprocitat ni que els
membres de la xarxa hagin entrat en dinàmiques de coneixença mútua ni identificació
personal.
Aquestes xarxes les formen persones anònimes que ajuden els nouvinguts però que no hi
tenencapmenadevinclepersonal.D’aquestesxarxessen’hanidentificatdediversatipologia:
x

aquelles que són constants, és a dir, aquelles persones anònimes que ajuden a tota
personaques’hiadreça.

x

aquellespuntuals,ésadir,personesanònimesqueajudenelsnouvingutsenparticular.
Aquestesrelacions,coms’havist,fàcilmentderivenenlacreaciódexarxessignificatives,
ja que la seva pròpia emergència implica algun tipus de preferència per la persona
receptoradel’ajuda.


Laidentificaciód’aquesttipusdexarxahafetplantejarquinessónlesmotivacionsquehiha
darreradelaprestaciód’ajudadesdel’esferainformalapersonesamblesqualshomnoté
cap mena de vincle personal. Aquestes motivacions poden estar relacionades amb elements
de caritat i d’una concepció paternalista de les persones autòctones cap als nouvinguts. Les
personesentrevistadeshanidentificataquestesactitudsenelsseusrelatsisóninterpretades
comanegativesperaldesenvolupamentilainclusiósocialdelespersonesnouvingudes.
Aquestesactitudsreforcenladistincióiladistànciaentrelespersonesqueofereixenl’ajudai
lesquelareben.Amés,lesdinàmiquescaritativesrestensubjectesacriterisvoluntaristesde
quidónal’ajudai,sinovanacompanyadesd’altrestipusd’ajuda(entrenamentperalmercat
laboral, informació per a l’ocupabilitat, entre d’altres), poden generar dependència i
cronificaciódelessituacionsdefragilitatsocial.
69

EntornsRurals,EntornsInclusius


Momentsd’activacióitipologiadesuport
Novament, la distinció entre les dues tipologies de xarxa identificades també mostra
diferències en els moments de l’activació i en el tipus d’ajuda que es presta des d’aquestes
xarxes.
x

Xarxessignificativesdellindarsborrosos:deformalògica,aquesttipusdexarxas’activa
en moments posteriors a l’arribada, quan la persona nouvinguda ha tingut temps de
crearlasevaxarxapersonal.Aquestesxarxesderelacionssignificativestenencapacitat
perdetectarsituacionsdenecessitatiaixòfaquel’ajuda,normalment,siguiofertamés
quenopasdemanada.
Aquestesxarxessolenprestarajudaenformad’informacióiserveismésquenopasen
forma de béns, tot i que s’ha vist que aquestes xarxes també proveeixen béns en cas
quesiguinecessari.


x

Xarxesnosignificativesdellindarsborrosos:Aquestesxarxess’activenenelmomentde
l’arribada, ja que no impliquen una coneixença mútua entre els receptors i prestadors
d’ajuda i perquè la tipologia de suport que donen respon a situacions de més gran
necessitatiurgència.
Aquestes xarxes solen prestar ajuda en forma de béns, més que no pas en forma
d’informacióoserveis.Aquestfetpotserexplicatperdosmotius:peruncostat,prestar
bénsnoimplicaunainteracciósignificativaamblespersonesnouvingudesielcostperla
personaprestadoraésrelativamentbaix(amésdelselementscaritatiusjaexposats).Per
altra banda, la informació sobre recursos d’ocupabilitat pot ser reservada per a les
persones més properes en un context de dificultats laborals on les persones
competeixen pels escassos llocs de treball. L’ajuda en forma de serveis implica una
relació de confiança que no s’assoleix fins que la persona receptora de l’ajuda entra a
formarpartdelesrelacionssignificatives.
Per altra banda, s’han observat diferències en la tipologia d’ajuda que s'ofereix en
aquestes xarxes en funció de l’origen de la persona que la presta. Les persones
nouvingudes que  ajuden  desconeguts solen fer(ho en forma de serveis i informació,
mésquenopasenformadebéns.Aquestfetpotserexplicatperlasituacióeconòmica
més dolenta de les persones nouvingudes que no poden facilitar béns, o per una
consciència més gran de quin tipus d’ajuda és més útil per a la inclusió social de les
personesnouvingudes.



70

EntornsRurals,EntornsInclusius

Figura4.Tipologiad’ajudaimomentd’activacióenfunciódelatipologiadexarxa
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5.2 Respectealainclusió social
A continuació es veuran quins són els espais en què els entrevistats han començat els seus
processosd’inclusiósocialiquinainfluènciahitéelfetdeviureenunentornrural.
5.2.1 Processosiespaismésrecurrentsd’inclusiósocialdelapoblaciónouvinguda
Les persones nouvingudes escullen el seu lloc de residència a través de dos mecanismes
complementaris:lesxarxessocialsqueelsfaciliteninformacióilesoportunitatslaborals.Les
persones entrevistades en aquesta recerca han escollit viure en un entorn rural per dos
motius:lesoportunitatslaboralsiuncostdelavidamésbaix.
Lainclusióenl’esferadelacreaciódevalorésunelementcabdalperalainclusiósocialdeles
personesnouvingudes.Allàespotaccediraunarendaquepermeticomençarunprojectede
vidaautònomiquetrenquiladependènciadelesprestacionssocialsolacaritat,encasquees
rebésajuda.Ésenaquestespai,entred’altres,onlespersonesnouvingudesteixeixenlesseves
xarxesrelacionalsquepodenproporcionarsuportencasdenecessitat.Tambés’havistelcas
de la Laia, que no participa de l’espai productiu, però està plenament inserida en l’espai
relacional, que és l’espai que li satisfà les necessitats més bàsiques. La seva situació, però,
presentaunnivellmésaltderisc,jaqueencasdepatirunprocésderupturaamblasevaxarxa
relacional,lasituacióseriaforçaprecàriaielriscdecaureensituacionsd’exclusiósocialseria
forçaméselevatqueenelsaltresdoscasos.
Podem afirmar, per tant, que l’espai laboral es configura com un espai privilegiat i necessari
percomençarunprocésd’inclusiósocialreeixit.Enaquestespaiespotampliarelcapitalsocial
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peròtambél’econòmicipermetcomençarunprojectedevidaautònom.Senseindependència
econòmica aquest procés resulta mésdificultós, tot i que no espugui afirmar que la Laiano
estiguiinclosaenlasocietatmoianesa.
Pel que fa a la inclusió social relacional, els espais en què comença  és en l’entorn laboral o
formatiu i els espais d’oci. Els espais laborals i formatius són espais privilegiats per la gran
quantitatdetempsques’hidestinaiquepermetentrarendinàmiquesdeconeixençamútua
amb els companys de feina. Aquests dos espais no presenten diferències entre els entorns
urbans i rurals; la variable determinant seria el tipus de feina que es realitza (si el sector
ocupacional està molt segregat per motius de procedència) i si s’hi poden establir contactes
ambpersonesautòctonesquepermetinl’emergènciadexarxessocialsheterogèniespermotiu
deprocedència.
Arabé,elsespaisd’ociil’escoladelsfillssóndosespaisprincipalsperlaconstrucciódexarxes
relacionals amb persones autòctones i força heterogènies. En aquests dos espais, el fet de
viureenunentornruralonoviure(hisíquetérellevància.Mésendavants’hientrarà,peròla
baixadensitatdepoblaciópermetqueenelsespaisd’ocioenelmarcdel’escoladelspropis
fills,lespersonesnouvingudestinguinmésoportunitatsdecrearxarxessignificativesformades
perpersonesmoltdiverses.Aixòpermetampliarelcapitalsocialdelespersonesnouvingudes
d’unaformaforçaclara.
5.2.2 Percepciódelspropisnouvingutssobrelainclusióenelsentornsrurals.Elementsdels
entornsruralsquefacilitenlainclusiódelespersonesnouvingudes.
Com s’ha vist anteriorment, les persones que han estat entrevistades han escollit un entorn
ruralcomallocderesidènciaperdosmotius:lesoportunitatslaboralsiuncostdelavidamés
baix,sobretotpelquefaalslloguers.Pertant,aquestsdosfactorssónimportantsiintrínsecs
en els entorns rurals. En un context de crisi econòmica com l’actual en què  hi ha una forta
destrucció d’ocupació en la construcció i als seus serveis relacionats, molta població
nouvingudahahagutdemarxarcapalsentornsruralsabuscarocupació.Enelsentornsrurals
hi ha demanda de mà d’obra en feines poc qualificades ja que la població jove d’aquests
entorns s’ha equiparat amb la població urbana pel que fa a nivells formatius i a aspiracions
laboralsivitals.
Enelmarcteòricjas’hanapuntatalgunsdelsbeneficisentermesd’inclusióqueexisteixenen
els entorns rurals. Els mateixos entrevistats assenyalen, però, altres factors inherents als
entorns rurals que faciliten la seva inclusió social i, d’altres, que són vistos com a factors
negatius. La baixa densitat de població es presenta com el factor que més facilita la inclusió
socialdelespersonesnouvingudes.Aquestabaixadensitatdepoblaciótéunseguitd’efectes
sobreelterritoriilespersonesquefacilitenlainclusiósocialdelespersonesnouvingudes:
La baixa densitat de població: els entrevistats destaquen que la baixa densitat de població
permet que tant a les administracions com a les botigues, les persones que atenen puguin
destinarméstempsiatencióalsusuaris.
Aixòvabéperal’aprenentatgedelcatalà,jaquelespersonesautòctonespodenajudaramb
mésdetenimentlespersonesnouvingudesenl’aprenentatgedelcatalà.Enelsentornsrurals,
sobretotenelspoblesméspetits,tampochihahagutunaarribadamassivad’immigraciódels
anys60i70,aixòfaquelapoblacióautòctonaparlicatalàdeformamajoritàriaisiguiaquesta
lallenguahabitualtambéperalapoblaciónouvinguda.
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Aquestabaixadensitatdepoblaciótambé,isegonselsentrevistats,permetunritmedevida
més lent que propicia el contacte personal, tot i que a vegades es queda en un contacte
superficial.
Per altra banda, una menor concentració de la immigració en determinades zones i poca
presència  de persones nouvingudes desperta interès en la població més que no pas rebuig,
cosaquefacilitaelscontactesipermetl’emergènciadexarxes.Unaltrefactorrelacionatésel
rolquejugaenelsidelmunicipilapoblaciónouvinguda;s’havistquesielsnouvingutstenen
unrolmoltdeterminat(màd’obratemporalenunsectorconcret),lapoblacióautòctonanoes
preocupa tant per establir(hi relacions, ja que és una població fluctuant i que només és al
municipiperunafinalitatmoltconcreta.
La baixa densitat de població fa que hi hagi una oferta limitada de serveis de tot tipus, això
propicia que tant persones autòctones de qualsevol estrat com nouvingudes hagin de
freqüentarelsmateixosespaisdeconsumioci,facilitantlainterrelacióentreellsipermetent
l’emergènciadexarxessocialsheterogènies;aquestfetaugmentaalespersonesnouvingudes
elseucapitalsocial.
Peracabar,aquestabaixadensitatdepoblaciópermetmésproximitatentrelespersonesde
tot tipus, en part, per tots i cada un dels elements que s’han dit anteriorment. Aquesta
proximitat permet la detecció de situacions de mancança i la seva solució, però sobretot,
permetlaconeixençamútuaentrepersonesnouvingudesiautòctonesientrarendinàmiques
de confiança, reciprocitat i solidaritat malgrat que no existeixin els condicionants socials
apuntatsenelmarcteòricperl’emergènciadexarxessocialsdesuport.
Menorcostdelavida:Unaltredelsfactorsquefacilitenelsprocessosd’inclusióéselmenor
costdelavida.Sobretotelmercatdel’habitatgeésmésassequiblequenopasenelsentorns
urbans. Aquest fet permet evitar situacions d’amuntegament o, fins i tot, situacions de
personessensellar.Elfetdepoderdisposard’unallarperalaunitatfamiliarmilloramoltles
condicionsdepartidaperaduratermeunprocésd’inclusiósocialreeixit,tantperlapersona
nouvingudacomperalsseusfills.Almateixtemps,aquestfetdisminueixlapressiósobreles
finances domèstiques i té repercussions directes sobre la qualitat de vida de les persones
nouvingudes.
Valadirquelapocaofertadeserveisques’hacitatanteriormentcomaunelementpositiu
peralainclusiósocialdelespersonesnouvingudes,potserunelementnegatiuenelspobles
molt petits. La manca de supermercats fa que les botigues dels pobles posin uns preus
comparativament més alts que els de les cadenes de distribució. En cas de no disposar de
vehicleprivat,aquestésungreugecomparatiu.
Arabé,elsentornsruralstambépresentendificultatsperalsprocessosd’inclusiósocialdeles
personesnouvingudes.Sobretots’hamanifestateltemadelsserveisdetransport.Aquestaés
una mancança greu dels entorns rurals, més encara quan les persones nouvingudes, ja per
qüestions administratives ja econòmiques, no poden disposar de vehicle privat propi; en
aquestscasosdepenendelespersonesautòctones,delessevesxarxessocialssignificatives.
La baixa densitat de població també presenta problemes en termes de control social, que
podendificultarlainclusiósocialdelespersonesnouvingudessi,pelquesigui,esgenerauna
opiniócontrariaaellsenelsentornsrurals.
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5.3 Amodedeconclusió
Totileslimitacionsmetodològiquesapuntadesdeformareiteradaalllargdelarecerca,s’ha
pogutmostrarcomhihacertsfactorsinherentsenelsentornsruralsquefacilitenlainclusió
social de les persones nouvingudes. Una menor densitat de població facilita una major
proximitatentrelespersonesipermetquehihagiespaisonnouvingutsiautòctons,dediversa
procedència socioeconòmica, entrin en contacte i en puguin emergir xarxes socials
significativesiheterogènies.
Enmunicipismésgrans,esgenerenfàcilmentmésdinàmiquesdediferenciació,tantdeclasse
com de procedència. Aquest fet fa que la població autòctona i la nouvinguda no disposi de
tants espais informals on relacionar(se. La segregació escolar, la segregació residencial i la
segregació dels espais d’oci i consum per motius de procedència i classe, genera que la
població autòctona i la nouvinguda no entrin tant en contacte com ho fan en els municipis
petits.
També ha quedat provada la rellevància, en termes d’inclusió social, del fet de disposar de
xarxes relacionals heterogènies que permetin als nouvinguts participar de dinàmiques de
reciprocitatisolidaritat,peròtambéendinàmiquesdecreaciód’identitatcol)lectiva.Aquestes
dinàmiques no només doten d’adscripció ciutadana  les persones nouvingudes, sinó que
generen una major acceptació i predisposició a la col)laboració per part de la població
autòctona.
Per tant, cal generar espais propicis perquè la població autòctona i la nouvinguda entrin en
contactedeformalliureisenserelacionsdesigualsdepoderquemediatitzarlesrelacions.Les
dinàmiques actuals (que es donen sobretot en els entorns urbans( de segregació espacial,
escolarid’ociimpedeixenlacreaciódexarxessocialsintegradesperpersonesdediversorigen
i procedència social. Aquest fet és una dificultat afegida als complexos processos d’inclusió
socialdelapoblaciónouvinguda.
Elsgestorspúblicshauriendebuscarmaneres,ambelsmàximsnivellsd’informalitatpossibles,
decrearespaisquepropiciïnelcontacteentrepersonesnouvingudesiautòctones.Elsentorns
rurals,isobretotelcasdelMoianès,mostrenqueenlessituacionsdesegregaciómínima,els
nouvinguts mostren uns nivells d’inclusió social molt més elevats. Ara bé, en les ciutats,
algunespersonesnouvingudespateixenunessituacionsvitalsmoltprecàriesdedifícilsolució
desd’unesxarxeshomogèniesiambuncapitalsocialescàsogensútilperalainclusiósocial
en l’entorn d’acollida. No n’hi ha prou, doncs, amb la construcció de xarxes socials
heterogènies; com s’ha vist, les persones entrevistades presentaven unes situacions
administratives, laborals i relacionals prou bones; caldria veure si allò observat aquí es
compleix també per aquelles persones que es troben o s’han trobat en situacions d’exclusió
socialsevera.
Aquesta recerca ha reafirmat allò que altres recerques semblants ja apuntaven:  que els
entornsruralssónespaisprivilegiatsperalainclusiósocialdelespersonesnouvingudes,perla
sevadensitatdepoblaciómésbaixa.Haidentificatalgunselementsquepodenseranalitzatse
detallambmésdetalliaprofitatspelsgestorspúblicspertaldetreballarenprodelainclusió
social de les persones nouvingudes. Al mateix temps ha contribuït, de forma difosa i poc
fonamentada,alateoriadexarxessocialsidentificantunaterceracategoriaquenohaviaestat
contemplada en la literatura específica consultada. Malgrat que això no tingui una utilitat
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directa per als planificadors de polítiques socials, són elements que cal tenir presents per a
posteriorsrecerquessimilars.
Aquestarecercahaobertmoltsmésinterrogantsquenopasn’hatancat.Hanquedatmoltes
qüestionsquehauriendeseranalitzadesambmésprofunditatiambuntreballdecampmés
ampliquepermetiferafirmacionsclaresifiables.

















JonopucdirresdolentdeMoià,isihofaigesticmentint(...)Josempredicel
mateix:Moiàéspoblepetit,peròlagentsónmoltgrans!
Oriol
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