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Access to Rights and Civil Dialogue for All
Aquest projecte, finançat per la Unió Europea en el marc de la convocatòria “Fundamental 
Rights & Citizenship” (2011), té la voluntat d’examinar la baixa participació cívica i política dels 
ciutadans de la UE que viuen en països diferents del propi. 

Aquest projecte ha estat desenvolupat en 5 països diferents (Bèlgica, França, Itàlia, Grècia 
i Espanya), examinant les condicions de vida de les comunitats de ciutadans europeus més 
grans en cada país. A l’estat espanyol aquest projecte ha estat desenvolupat amb ciutadans 
provinents de Romania. 
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El procés migratori seguit per la població romanesa ha seguit, abans de la plena 
incorporació al sistema migratori de l’espai Schengen (2007), les etapes següents:

- Primera fase (1990-95): Emigració limitada per la política socialista i 
vinculada a la pertinença ètnica o nacional. Principals destinacions: 
Israel, Turquia, Hongria i Alemanya. 

- Segona fase (1996-02): Primers indicis d’obertura a la migració, gran 
predomini de la migració cap a Itàlia i, en menor mesura, Espanya

- Tercera fase: Iniciada simbòlicament l’1 de Gener de 2002 quan 
la inclusió dintre de l’espai Schengen elimina el requeriment de 
visats per l’entrada als països europeus: Les principals destinacions 
segueixen sent Itàlia i Espanya, països als que s’afegeixen Portugal i el 
Regne Unit. 

Què hem fet Dades contextuals

En l’intent per entendre la realitat de la població Romanesa que viu a Espanya, s’han emprat les 
següents fonts d’informació: 

- Dades quantitatives secundaries: Instituto Nacional de Estadística, Observatorio 
Permanente de la Inmigración, Encuesta Nacional de Inmigrantes

 
- Dades qualitatives primàries obtingudes mitjançant grups de discussió. 
 
- Dades qualitatives primàries obtingudes mitjançant entrevistes. 

Principals factors que ajuden a entendre el procés migratori cap a l’estat espanyol: 

- Factors interns a Romania: Necessitat de creixement econòmic i 
atractiu que suposa les diferències en l’estil de vida respecte dels 
països de l’oest respecte dels de l’est. 

 
- Factors vinculats a Espanya: Creixement econòmic esdevingut fins 

l’any 2008, possibilitats progrés individual en ocupacions de baixa-
mitja qualificació

 
- Factors vinculats al context internacional: Adopció de l’espai Schengen
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Per participació política entenem aquell tipus d’accions 
que els ciudadans individuals desenvolupen per tal de 
tenir influència en la configuració de la vida col·lectiva 
(González et al. 2011). A partir d’aquesta definció bàsica, 
podem distingir tres tipus de participació política: 

- Participació en processos electorals 
- Implicació en processos vinculats amb la 

democràcia participativa o amb polítiques de 
governança 

- Participació en projectes col·lectius que 
intenten tenir incidència en la vida pública

En relació amb la participació política, tal com s’ha 
definit, la ciutadania romanesa que viu a l’estat espanyol 
destaca per la seva falta d’interès pels dos primers tipus 
de participació mencionats. A partir de la informació 
treballada i d’acord amb molts dels autors que han 
escrit sobre el tema, la població romanesa migrada a 

Principals característiques de les migracions actuals Participació política

Com a individus socials vivim les nostres vides en una interacció constant amb els altres, assumint l’existència de normes 
de funcionament social, algunes consolidades mitjançant l’obtenció d’un estatus legal, altres únicament escrites en la nostra 
consciència social, i que són subjectes de constants revisions d’acord amb la canviant realitat. A això cal afegir que, una de 
les principals característiques de la postmodernitat queda lligada amb la velocitat amb la que els canvis s’esdevenen en la 
nostra quotidianitat, així com les creixents interaccions (econòmiques i socials) entre els diferents territoris, cultures o grups 
socials. Com a resultat, la interconnexió social i econòmica comporta que la percepció de la desigualtat internacional i les 
diferencials possibilitats de desenvolupament individual actuïn com a incentius per les migracions, alterant les configuracions 
de les societats d’acollida i d’origen i afavorint la renegociació de les normes socials. 

D’acord amb aquest línia, Castles (2004) caracteritza els moviments migratoris contemporanis de la forma següent: 
- Diversos: no hi ha una unitat d’origen ni de destinació en el procés de migració, element que, forçosament, en dificulta 

l’acollida, la integració i la gestió per part dels gestors públics
- Temporals, repetitius i circulatoris: vinculat a la constant transformació de les oportunitats laborals
- Transnacional: Generant cultures duals a partir dels processos de socialització i resocialització constants dels individus. 

l’estat espanyol destaca per la seva manca d’interès per 
la vida política local (espai en el que la seva participació 
és permesa), tal com mostren els baixos percentatges 
de participació electoral, així com la gran dificultat de 
vincular-los en projectes de particiapció ciutadana 
impulsats per les institucions locals o autonòmiques. 

Tres hipòtesis apareixen com a possibles elements que 
facilitin la comprensió d’aquest elements: 
- és un problema de temps: La migració romanesa no té 
una llarga tradició al territori, havent-se desenvolupat 
en els darrers anys, de manera que encara no ha tingut 
temps per desenvolupar l’interès per la política local. 
Seguint aquesta lògica, si la migració romanesa guanyés 
permanència i estabilitat, les segones generacions de 
romanesos desenvoluparien actituds polítiques similars 
a les dels joves locals (Alarcón et. al, op. cit)
- és un element que es vincula amb l’estructura social: 

El fet de ser migrant o no té importància en els primers 
períodes del procés migratori, però un cop consolidat 
en el país d’acollida, el comportament electoral i 
polític ve determinat pels processos de socialització 
i resocialització que es tenen lloc al llarg del procés 
migratori i que es poden vincular amb la posició social 
ocupada. (Alarcón et. al, op. cit)
- és un element que es pot vincular amb l’eficiència: La 
transformació social actual porta cap a una societat de la 
indiferència en que les ideologies perden poder davant 
la gestió i la seva eficiència. En aquestes condicions, el 
rol dels polítics es vincula amb la participació electoral, 
en tant que aquesta pot esdevenir una sort d’examen o 
avaluació de la seva gestió prèvia (Sørensen & Torfing, 
2007). En aquest sentit, la participació electoral de 
la població migrada anirà vinculada a la creació de la 
necessitat de jutjar la gestió política. 



Altres elements detectats que apareixen com a rellevants en la participació política de la ciutadania de Romania són: 
- La percepció de les autoritats local com a institucions a evitar per tal de “no causar problemes” (Ciornei, 2009)
- El baix èxit de les polítiques desenvolupades per institucions i tècnics per tal de reduir els estereotips que envolten la immigració i la seva baixa eficàcia a 
l’hora de reduir el Xovinisme del Benestar. 
- La relació amb les llengües parlades al territori
- La manca de sentiment de pertinença a la seva comunitat, derivada de la importància que va adquirir l’esfera privada durant el comunisme (Cosescu, 2008)
- La dependència estructural respecte de les xarxes de suport, fet que distancia el col·lectiu romanès de les institucions i els ciutadans locals, alhora que els 
apropa als seus connacionals. 

És important assenyalar la diferencia en la percepció del concepte d’integració en funció de si aquest concepte s’empra des de la perspectiva del 
país d’acollida (on la integració passa per ser un “bon català o espanyol”, tenir una feina, adquirir els hàbits locals, emprar la llengua del territori 
i participar en el esdeveniments locals) o si s’empra des de la perspectiva de l’immigrant (on estar integrat significa obtenir un nivell satisfactori 
de benestar –vivenda, feina, relacions socials pràctiques- i del llenguatge). 

En aquest context, aquesta diferència fa que hi hagi un model d’integració impulsat per les institucions locals que no és demandat per part 
de la població immigrada, qui tenen interès per un model d’integració molt més instrumental. La hipòtesi tradicional que vincula la integració 
política amb la social descansa en el fet que la integració social a assolir és la que demanen les institucions, no pas els propis immigrants. Aquest 
element dificulta el fet que es pugui assolir una plena integració política tan sols a partir de l’aplicació de mesures d’integració social. Cal fer 
esment, també, que la integració en la vida política del territori, sovint, es vincula amb la necessitat de fer front a una amenaça col·lectiva que faci 
reaccionar un grup social per tal de promoure una acció política conjunta. En aquest sentit, l’absència de vida política activa per part de la gran 
majoria del col·lectiu romanès porta a pensar que aquesta amenaça col·lectiva o bé no ha tingut lloc, o bé no s’ha desenvolupat des de cap dels 
nivells de participació política als que poden tenir accés. Conseqüentment, hom no pot afirmar, a partir de la manca d’interès per la vida política 
local, que no existeix interès en cap modalitat de participació política o un desinterès per la política en general (Makarovic, 2007). 

Per altre banda, la integració política Europea està vinculada a la creació d’un sentiment de pertinença vers la Comunitat Europea. En aquest 
sentit, aquest sentiment encara no s’ha creat de manera generalitzada o bé, no ha estat internalitzat per part dels ciutadans romanesos. En 
aquest sentit, les dades de participació en les eleccions europees permeten apreciar una important diferència en relació amb el país d’origen 
(éssent molt més altes al Nord d’Europa que als països de l’Europa de l’Est), donant a entendre una desigual percepció de la pertinença a Unió, 
el que porta a pensar que hi ha alguns elements més propis de la situació del propi de l’estat/regió que s’incorpora a la Unió que influeixen en la 
percepció Europea. 

Integració social significa integració política?



Les associacions representen un segon nivell en la participació política en el que els individus participen 
d’un projecte col·lectiu per satisfer les seves demandes o interessos, i que poden estar orientats a moltes 
finalitats diferents, essent la vpñuntat d’influir políticament tan sols un d’ells. 

En relació amb el funcionament intern de les associacions, hem percebut importants diferències 
entre les expectatives institucionals vers el rol que han de jugar (orientades cap a la integració dels 
immigrants a la vida local, intentant desenvolupar habilitats i espais d’integració i mirant d’establir ponts 
entre els immigrants i els ciutadans locals o les institucions), i les pròpies expectatives de les persones 
que dirigeixen o gestionen les associacions (orientades, generalment, a la restauració de la imatge de 
l’immigrant en la societat d’acollida, al trencament de mites o estereotips al voltant de la immigració i al 
desenvolupament d’activitats de manteniment cultural o de lligam entre els connacionals). 

El paper de les associacions  El paper dels partits polítics: Partits d’immigrants o partits amb immigrants?

Finalment, la integració de la població immigrada en partits polítics suposa una via de participació política que pot ser considerada a mig camí entre la volun-
tat de participació política individual (amb uns rèdits i beneficis, també, individuals) i la voluntat de treball col·lectiu per la millora de les condicions de vida 
de la comunitat. Aquesta participació, en el cas de les darreres eleccions municipals a l’estat espanyol, s’ha manifestat de dues maneres diferents. En primer 
lloc, incorporant població immigrada en llistes electorals tal com han fet des del partit socialista, amb 586 persones de nacionalitat diferent de l’espanyola 
a les llistes, i el partit popular, que en presentava al voltant de 500; i, en segon lloc, amb la presència d’un partit format únicament per població immigrada 
(PIRUM – Partit Ibèric dels Romanesos) en 5 municipis de l’estat. 

A banda de l’anàlisi del que implica l’experiència del PIRUM, resulta interessant plantejar alguns elements al voltant de la participació electoral que pot 
desenvolupar en el futur la població migrada en relació amb els partits polítics en el país d’acollida: 
-  S’adaptaran al model esquerra-dreta tradicional del país d’acollida fent de la percepció de classe social la base del seu comportament electoral? 
-  Incorporaran els patrons de funcionament nacionalistes d’algunes de les parts del país d’acollida i, sobre aquest eix, pivotarà el seu funcionament 
polític? 
- Seguiran el model plantejat pel PIRUM creant un nou eix identitatri en relació amb l’origen i no amb l’acollida? 

Finalment, tot i que assumim que, probablement, el comportament polític de la migració romanes presentarà elements propis de cadascún dels tres models 
plantejats, resulta interessant la reflexió al voltant de la forma com la ciutadania estrangera d’origen europeu incorporarà els patrons de funcionament de 
la política local. Cal pensar que si la integració europea condueix a una integració, també, a nivell de ciutadania, alguns dels patrons de funcionament de la 
política nacional podrien ser revisats o reconfigurats a partir de les noves inquietuds d’una cada-cop-més-heterogènia ciutadania. 



La participació social cal que sigui entesa des d’una perspectiva més àmplia que la política, en tant que implica, no 
només la participació política, sinó tots aquells aspectes que es troben vinculats amb la creació d’enllaços amb altres 
individus o grups que, finalment, acaben configurant les relacions socials. 

En aquest punt, tenim en consideració les hipòtesis proposades per Ritchey per mirar d’explicar la relació entre les 
amistats o enllaços familiars i la decisió de migrar, en tant que entenem que són idees importants per entendre 
com s’ha desenvolupat el procés de migració de la població romanesa i, alhora, com ha desenvolupat una ràpida 
adaptació a la nova realitat al país d’acollida. En aquest sentit, Ritchey (1976) plantejava 3 hipòtesis que influeixen 
en la presa de decisió de migració: 

- Affinity hypothesis: Els immigrants que tenen majors xarxes de relacions al país d’origen són els que tenen 
una menor probabilitat de migrar

- Information hypothesis: El patró de migració circular genera un flux informatiu que estimula la migració i la 
fa atractiva per un nombre elevat de persones

- Ease hypothesis: El patró de migració circular facilita l’adaptació de les persones en el país d’acollida.  

Participació social El paper de les xarxes en la migració

Si analitzem la migració Romanesa en el paradigma de les xarxes institucionalitzades, els emigrants que van abandonar el país al principi dels anys 
90 i que es van integrar satisfactòriament al mercat laboral del país d’acollida, van jugar un paper central en l’evolució de la migració Romanesa a 
Espanya. Tal com Arango defensa, les xarxes socials ajuden a enfortir les comunitats existents al territori, i són elements claus en la composició i 
orientació dels fluxes migratoris (Arango, 2006 a Bernat & Viruela, 2011). 

D’acord amb les nostres observacions, aquells que van seguir o que encara mantenen aquestes xarxes construïdes a partir de la successiva 
migració de grups o individus en els darrers anys, encara mantenen una certa estructura comunitària que exerceix algun control sobre ells i que 
és capaç d’implementar un sistema normatiu entre els seus membres (particularment entre individus d’ètnia Roma). Per altre banda, aquestes 
xarxes, i la seva concentració al voltant de les mateixes, fa possible el manteniment d’aquesta estructura comunitària, vinculada a lligams de 
família o parentiu, dificultant el contacte i la barreja amb la societat o les institucions d’acollida. Les xarxes d’acollida, doncs, juguen un paper 
ambivalent en la integració de la immigració, en tant que faciliten la migració i l’adaptació, però poden jugar un paper limitador de cara a la 
integració en la societat d’acollida. 



El mercat de treball ofereix diferents sectors laborals per homes i dones d’origen estranger, orientant les dones cap a sectors vinculats amb la cura 
de la persona o amb les tasques de la llar, encaixant amb la perspectiva de la divisió internacional del treball. Les dones locals transfereixen les 
seves desigualtats relacionades amb les tasques reproductives prèvies a les dones immigrades (Parella, 2003), establint relacions jeràrquiques 
entre les dones locals i migrades. 

Cal afegir que l’estratègia de cerca de treball basada en les xarxes d’acollida representa, en moltes ocasions, una trampa per la dona migrada, 
fent molt difícil que pugui escapar dels sectors laborals als que tradicionalment s’ha orientat en origen (cura de la família, agricultura). La 
migració recolzada en les xarxes socials, doncs, resulta útil per la comunitat o l’individu en termes de rendiment econòmic, ja que redueix el 
cost de la migració, però no des d’una perspectiva d’apoderament femení. 

D’altra banda, si prenem en consideració la situació recent de molts ciutadans romanesos que viuen a l’estat espanyol i que, degut a la crisi, han 
perdut els seus llocs de treball, podem observar una clara predominança masculina (Castelló, 2009). En aquest sentit, seria interessant examinar 
com aquest fet condueix a la (no)reconstrucció dels rols tradicionals de la família. Com que la necessitat de fer-se càrrec de la família segueix 
existint, aquelles dones que han mantingut els seus llocs de treball esdevenen els principals sustentadors de les seves famílies, el que porta a 
plantejar si aquest fet conduirà a una renegociació dels papers en relació amb la cura de la família o si, únicament, col·locarà una nova càrrega 
a les esquenes de les dones mantenent latent la jerarquia tradicional. 

Dona i ciutadania

Així doncs, si tenim en compte que el model d’integració social s’ha recolzat tradicionalment en la família, resulta interessant analitzar si aquest 
model, en la situació actual, condueix al desenvolupament de projectes de vida de forma igualitària per part de tots els membres de la família o si, 
per contra, facilita el manteniment de les relacions de jerarquia patriarcal. A aquest respecte, Suarez i Crespo (Suarez & Crespo, op cit.) han distingit 
quatre tipus de migració en relació amb la família i el paper de la dona en la presa de la decisió de migrar: 
-  Migració individual: Migració entesa com una lliure elecció per part de dones individuals. 
-  Pretesa migració individual: Migració entesa com una elecció motivada per la necessitat econòmica de la família
-  Pretesa migració familiar: Migració entesa com la voluntat d’escapar d’una situació de desigualtat entre membres de la família. 
-  Migració familiar: Migració entesa com una decisió col·lectiva de tots els membres de la família. 

Aquesta categorització planteja el fet que moltes realitats familiars queden amagades darrera els nombres en el moment de desenvolupar-ne una 
anàlisi purament estadística, i que el rol que les dones juguen en el procés de presa de decisions que condueix a la migració és diferent del que 
descriuen les dades. Segons aquest plantejament, la decisió de migrar té, sovint, una voluntat de fugida d’una situació de desigualtat familiar i de 
renegociació dels rols familiars i de posició en la societat. Ara bé, en contrast, tant lse oportunitats del mercat de treball com les relacions patriarcal 
dominants en les xarxes migratories sovint condueixen aquesta pretesa transició o transformació cap a la igualtat a un carreró sense sortida on resulta 
impossible el trencament amb aquestes condicions. 


