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Resum  

 La immigració de població rrom (gitana) romanesa a Catalunya, i més en concret a Barcelona, 

no ha sigut ni és actualment numèricament molt nombrosa segons les poques estimacions fetes al 

respecte, en comparació amb altres poblacions immigrades. No obstant, ha estat sovint molt 

visibilitzada per l’agenda mediàtica i política, mentre continua representant, al mateix temps, una 

població gairebé desconeguda.  

 És també, si no la que més, una de les poblacions que més ha patit un conjunt d’imaginaris 

negatius i processos de marginalització i discriminació (prenent la forma d’un antigitanisme 

fortament arrelat), que s’afegeixen als que ja ha experimentat històricament als llocs d’origen. A 

més, una part significativa ha viscut i viu en condicions de persistent exclusió socioeconòmica, fet 

que sovint es tradueix en el seu procés migratori, entre d’altres, en una intensa mobilitat i 

estratègies específiques amb relació a l’accés a l’habitatge i al treball. La intervenció en aquests 

àmbits profundament imbricats, així com d’altres com ara la salut i l’educació, segueix requerint un 

abordatge sòlid, urgent i fonamentat per pal·liar, de forma efectiva, unes condicions d’exclusió que 

han sigut i continuen sent persistents.   

 Aquest estudi diagnòstic té com a objectiu principal la seva utilitat per a l’Ajuntament de 

Barcelona per tal de reflexionar sobre la seva estratègia a l’hora d’adreçar les necessitats de la 

població rrom immigrada. Mantenint aquest principi, vol: 1) Identificar les principals tendències en 

les dinàmiques de mobilitat i d’assentament dels diferents grups que conformen el conjunt de la 

població rrom romanesa a Barcelona; 2) Explorar fins a quin punt les polítiques locals incideixen en 

els projectes migratoris de les famílies (comprovar o desmentir l’existència d’un suposat “efecte 

crida”); 3) Identificar les discordances entre les necessitats i demandes de la població diana, per una 

banda, i l’oferta dels serveis socials, per l’altra (analitzant, al mateix temps les relacions entre usuaris 

i serveis: expectatives dels usuaris, practiques i capacitat de vincle dels operadors). 

 L’estudi ha estat abordat a través d’entrevistes semidirigides a una mostra amb criteris de 

representativitat de la població diana (escollida entre els diferents grups que conformen el conjunt 

de la població rrom romanesa a Barcelona) i observacions etnogràfiques. D’altra banda s’han recollit 

les perspectives dels professionals mitjançant entrevistes i qüestionaris. Finalment, s’ha fet revisió 

de bibliografia adequada als objectius, dels marcs normatius i d’intervenció, les dades dels diferents 

serveis en contacte amb la població i d’experiències d’articulació entre serveis en altres territoris, 

que permetessin un contrast amb els plantejaments previs i actuals a la ciutat sobre el fenomen.    
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OBJECTIUS PRINCIPALS 

 

1. Identificar les principals tendències en les dinàmiques de mobilitat i d’assentament dels 

diferents grups que conformen el conjunt de la població rrom romanesa a Barcelona . 

 

2. Explorar fins a quin punt les polítiques locals incideixen en els projectes migratoris de les 

famílies. 

 

3. Identificar les discordances entre les necessitats i demanes de la població diana i l’oferta dels 

serveis socials. 

 

 

 

DELIMITACIÓ POBLACIONAL I DISSENY 

- Població rrom/gitana d’origen romanès major de 16 anys, resident a Barcelona. 

- Disseny qualitatiu amb ús complementari de dades quantitatives.  

 

 

TÈCNIQUES I METODOLOGIA 

a) Observació participant amb persones i nuclis familiars rrom romanesos a la ciutat. 

 
b) Entrevistes semiestructurades:  

 
1. 26 entrevistes a participants rroma immigrats, seleccionats en funció de diferents  

variables per tal de representar la seva diversitat.  

 

2. 32 entrevistes o consultes a figures professionals, a nivell tècnic i de 

coordinació/direcció, dels serveis (públics i del tercer sector) implicades en l’atenció a la 

població.  

 
c) Qüestionaris (en línia) a figures professionals (50 registres recollits).  

 
d) Revisió de literatura acadèmica, memòries, dades estadístiques i marcs legals.  

 
e) Revisió d’experiències d’intervenció i articulació a altres territoris.  

 

. 
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Notes i aclariments previs 

 L’ús prioritari en aquest text dels vocables rrom/rromni (singular) o rroma/romnja (plural) 

guarda relació amb la manera en què la població d’estudi sol referir-se a si mateixa, en romaní: a 

banda de la llengua romanesa, el romaní o rromanes1 és la llengua materna de bona part de la 

població immigrada a l’AMB.  

 Farem servir indistintament rrom/rromni  i els termes “gitano/a”. No obstant això, aquests 

darrers comporten certa connotació negativa, particularment a Romania (ţigan/ca). Així i tot, cal dir 

que són utilitzats d’una manera no tan problemàtica com es reflecteix a la literatura, almenys entre 

els grups amb els quals hem treballat. De la mateixa manera, fem servir indistintament gadjo (en 

rromanes; pl. gadje), a més de “no rrom” o “no gitano”, per referir-nos a la població o poblacions 

majoritàries, tot i ser aquestes igual de diverses que la població rrom mateixa. De fet, particularment 

en el context de destí, s’hauria de diferenciar d’una manera molt més fina de la que podem 

escometre aquí entre la relació amb diferents poblacions (altres immigrades, catalana/espanyola, 

etc.), tal com és entesa pels rroma. 

 En conseqüència, parlem prioritàriament de “població rrom”, ocasionalment fent servir el 

genèric masculí (“els rroma”). Els conceptes traduïts serien “població gitana” o “població romaní”. 

Com han assenyalat altres textos, és important explicitar els termes utilitzats i alguns, com 

“comunitat” o “col·lectiu” (o fins i tot “minoria ètnica” o “nacional”, amb diferents significats als 

països d’origen i destí) presenten, entre d’altres, dificultats de delimitació i definició (Laparra, 2007; 

López, 2018).   

 També parlarem de població rrom “romanesa” o “d’origen romanès”, en lloc de fer servir el 

genèric “immigrada” o “de l’Est”, donat que la població d’aquest origen nacional és majoritària tant 

a l’Àrea d’estudi com, particularment, dins de la recerca pròpiament dita. Respecte al terme 

“immigrat”, el prioritzem per sobre del concepte “immigrant” per tal de no atribuir estat permanent 

a un procés de mobilitat que sovint és transitori2.  

 Finalment, respecte a les relacions de gènere i en particular la situació de les dones rrom, hem 

posat especial cura en tenir-les present transversalment: no només a un nivell de redactat (fent 

servir termes apropiats i que ho visibilitzin) sinó sobretot incorporant-lo a la selecció de participants 

i l’anàlisi. No obstant això, i sent conscients que no és ni molt menys una solució ideal, fem servir en 

algun cas termes genèrics (com per exemple “les persones rrom”/“els rroma”, mencionat abans, o 

“figures professionals”/“els professionals”; en lloc de “els rroma i les rromnja” o “els i les 

professionals”), per tal de facilitar una lectura més àgil en un document de caire tècnic.  

 
1 També Řomani čhib o amari čhib. El fet que en català es denomini Romanès a l’idioma majoritari a Romania (limba 
romana o românește) introdueix aquí certa confusió. Entre la majoria dels grups presents a l’AMB la seva llengua 
s’anomena d’una forma molt similar (“rromanes”), tot i tractar-se d’una llengua totalment diferent (indoària, enfront del 
caràcter romànic de la llengua romanesa). Optem, per tant, per fer servir preferentment el terme “Rromaní”, precisament 
per distingir del “Romanès” (terme en català per la llengua romanesa).  

2 El mateix passa amb conceptes com el de “segones generacions” que poden contribuir a “cronificar” o transmetre certa 
percepció d’heretabilitat d’un procés migratori no viscut (en molts casos, de persones nascudes a Catalunya), i revela fins 
a un cert punt un dèficit en el reconeixement de la seva ciutadania. 
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1. Introducció, objectius i estructura de l’estudi 

 La mobilitat dels ciutadans romanesos d’ètnia rrom/gitana es va presentar com a especialment 

problemàtica a l’àmbit europeu, particularment a partir de l’entrada de Romania a la UE l’any 2007. 

Sens dubte, la presència d’aquests nous ciutadans europeus “indesitjats”, amb un dret -de vegades 

més teòric que pràctic- de lliure circulació dins de l’àrea Schengen, va fer aflorar una sèrie de 

tensions i contradiccions inherents al projecte polític de la UE: ja no només per les mesures 

nítidament expulsives portades a terme, entre d’altres, a França i Italià, sinó també per tot un 

conjunt de polítiques que, més activa o passivament -i a nivells que van des de l’europeu al local- 

han envoltat l’arribada d’aquestes poblacions.  

 Tot i presentar algunes característiques específiques, preses globalment, les migracions de 

rroma romanesos cap als països de l’Europa de l’Oest són anàlogues en moltes de les seves causes 

a les d’altres ciutadans del país, membres dels sectors més empobrits. El canvi a una economia de 

mercat neoliberal des de 1989 (amb privatitzacions, reestructuracions empresarials, canvis 

legislatius, de política fiscal i monetària, serveis públics, etc.) ni molt menys va impactar 

positivament totes les capes de la societat romanesa: al revés, segments importants van 

experimentar un fort procés de pauperització. Aquests canvis van ocórrer també en altres països de 

la zona (Czismady, 2003) però, en concret per Romania, va ser una “transició” que, observada en 

perspectiva, s’ha qualificat de “traumàtica” (Viruela, 2008) a causa dels seus efectes observables en 

l’empitjorament de les condicions de vida i d’indicadors bàsics (Turnock, 2005; Petrovici, 2013). 

Tezanos (2001:34), per exemple, ja assenyalava 10 anys després que els països d’Europa Oriental 

havien experimentat durant els 90 “l’augment més ràpid de la desigualtat que s’ha conegut mai”.  

 Amb els clarobscurs d’aquestes darreres dècades, i no sense també haver-se produït avenços, 

el país està encara lluny d’una situació social i econòmica justa. Romania presenta encara, per 

exemple, un dels salaris mínims més baixos d’Europa, segons dades d’Eurostat (2017) i continua 

sent també un dels països de la UE amb una major desigualtat3. La població rrom, que constitueix 

un 3% de la població total romanesa segons el darrer cens (2011)4, es troba híper representada dins 

dels sectors més empobrits i marginals.   

 A més de les privacions econòmiques, els rroma pateixen una ulterior discriminació de tipus 

ètnic, històricament arrelada. Quan es parla de migracions de grups rrom, per tant, cal recordar que 

es tracta d’un sector específic de migrants caracteritzat no només, en llarga mesura, per difícils 

condicions socioeconòmiques, sinó també per una forta discriminació i marginalització, tant al país 

d’origen com als països d’arribada: circumstància excepcional (amb implicacions socioeconòmiques 

i culturals) en el conjunt dels col·lectius immigrats a Barcelona en aquest moment. De fet, els rroma 

són el grup ètnic més discriminat no només a Romania, sinó a tota Europa, segons dades de 

l’Eurobaròmetre (Jourová, 2015).  

 
3 Un bon indicador general són les dades comparatives del coeficient Gini, utilitzat freqüentment per mesurar la 
desigualtat d’ingressos i de distribució de la riquesa. Veure, p.ex. “Gini coefficient of equivalised disposable income - EU-
SILC survey” (http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12) 

4 Com veurem, la majoria d’estudis coincideixen en assenyalar que es tracta d’una xifra molt per sota de la real. Tot i així, 
aproximadament, ja seria una proporció del doble respecte a la de la població gitana a Espanya (1,6% de la població). 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=ilc_di12
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 Totes aquestes condicions de partida, i la seva persistència, han fet que s’hagin anat produint 

fluxos distintius de migració rrom provinent de Romania cap a molts països d’Europa Occidental 

(generalment al compàs del gruix de població romanesa que ha migrat). Si ens circumscrivim a les 

darreres dècades, aquests es van iniciar fonamentalment a partir de 1989, tot i existir períodes 

anteriors (Cahn i Guild, 2008; Marushiakova i Popov, 2004; Reyniers, 1995). No obstant, no va ser 

fins l’any 2002, i particularment després de 2007, que van guanyar en pes i intensitat. No és un 

fenomen que, per tant, porti tants anys d’evolució, en comparació amb altres poblacions 

immigrades; i de la mateixa manera, si parlem exclusivament de població rroma tampoc és 

quantitativament molt nombrós (com veurem més endavant). Malgrat això, aquest fenomen ha 

vingut sovint acompanyat de discursos i imaginaris negatius, quan no d’alarmes que ho 

magnificaven i, fins i tot, d’una utilització mediàtica i política (per acció o per omissió).  

 Barcelona i la seva Àrea Metropolitana, com altres territoris del conjunt de l’Estat, no han sigut 

una excepció respecte als processos anteriors però amb múltiples especificitats: d’una banda, 

perquè fins a un cert punt es van iniciar més tard que a altres territoris europeus (per exemple, 

Alemanya) on s’havien produït fluxos importants ja al principi dels anys 90 (molt minoritaris aquí, i 

sota la condició de demandants d’asil). D’una altra banda, pel context de multigovernança en què 

es van produir i la manera en la qual aquest va respondre: per exemple, a diferència dels casos 

d’Itàlia i França, no s’ha donat nítidament un salt de la política local cap a una construcció estatal 

del “problema rrom”. Més que amb aproximacions orientades de forma ètnica, més sovint es va 

respondre (o no, doncs de vegades la inacció va ser la línia general) des d’estructures ja existents i 

universals (almenys teòricament).     

 En tot cas, l’atenció als reptes que ha plantejat i planteja la migració dels rroma romanesos 

sempre ha sigut una qüestió problemàtica: ho era als inicis, quan no se sabia gran cosa de com 

acomodar un flux que no semblava encaixar massa bé en la demanda de mà d’obra immigrada com 

un dels motors del “miracle econòmic” dels 90 i primers 2000. I ho va continuar sent particularment 

després, quan l’esclat de la crisi econòmica va produir que alguns dels drets dels quals aquesta 

població ja estava exclosa s'hagin erosionat també per les majories socials. En aquest context, 

segments d’altres poblacions, immigrades i no immigrades, han caigut a posicions d’exclusió 

properes -tot i que no assimilables en molts aspectes- a les que els rroma ja patien, generant 

competència ja no només als mercats formals de treball i habitatge, sinó també als informals.  

 Cal dir que bona part d’aquests reptes, com d’altres produïts en aquesta etapa, han recaigut en 

l’àmbit municipal, que sovint ha hagut de cobrir mancances i dèficits estructurals i produïts 

externament o almenys enfrontar-los prioritàriament, com administració més propera. Això ha 

produït una sobrecàrrega evident, que no hauria de justificar però si pot ser un dels factors que 

explica que, de vegades, no s’hagin afrontat amb la decisió que caldria les situacions de segments 

importants de la població rrom immigrada. De fet, tampoc aquesta “invisibilitat” és patrimoni 

exclusiu de les administracions locals: només en el període al voltant de 2007, marcat per l’ampliació 

de la UE i la por a les seves conseqüències en forma d’onades migratòries, es va prestar certa atenció 

i prioritzar, relativament, iniciatives que tinguessin en compte als rroma immigrats. I tampoc això és 

excepcional, en contextos molt complexos i on freqüentment la primacia (o evitació) d’un tema 

concret, així com el seu finançament, venen més marcats per la urgència o les alarmes generades 
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(també pel seu impacte mediàtic) que per una planificació a llarg termini no sempre senzilla o 

possible.  

 En aquest sentit, podríem dir que, tot i mantenir-se com a fenomen quantitativa i 

quantitativament (en el sentit dels molts segments que encara es troben en situacions d’exclusió), 

la migració de població rrom immigrada no ha sigut, en els darrers anys, un tema amb una 

rellevància política central en el nostre context. Juntament amb el panorama mencionat abans això 

va comportar, fins a un cert punt, una manca d’abordatges específics -que de fet sempre havia existit 

en certa proporció- i també, entre d’altres raons, una certa reorganització (quan no desaparició) 

d’actors que venien treballant amb aquesta població a l’Àrea Metropolitana de Barcelona.  

 

 No obstant això, Barcelona és també un cas excepcional en el sentit d’haver articulat, en els 

darrers anys, serveis específics o amb clara voluntat d’apropar-se a la situació (de vegades orientats 

fins a un cert punt ètnicament, però sobretot al voltant de paràmetres socioeconòmics majoritaris 

entre els rroma immigrats). El reforç actual d’aquesta aposta segueix sent molt necessari davant 

reptes que poden no ja trencar -o continuar trencant- processos d’inclusió, sinó suposar un pas 

enrere. I és important tenir present que aquests poden venir ja no només de noves aproximacions 

a nivell local clarament lesives (com va ser el cas de Badalona i d’altres) sinó també de la deriva que 

estan prenent certes polítiques a l’UE: no sols de replegament o qüestionament d’uns principis de 

ciutadania i drets a nivell europeu ja anteriorment febles, sinó també d’expressions específiques 

d’antigitanisme que podrien provocar canvis en el flux migratori cap a Catalunya.  

 

Precedents de recerca a Catalunya 

 En tot cas, com ja hem dit, la presència de població rrom romanesa comença ja a no poder 

considerar-se un fenomen recent. No obstant això, també és relativament poca, comparativament, 

la recerca que s’ha fet amb aquesta població, tant a la ciutat de Barcelona com a Catalunya i al 

conjunt de l’estat (que aquí no recollim, però amb certs paràmetres que es podrien considerar 

extrapolables, globalment o d’altres contextos locals5).    

 Part important d’aquesta bibliografia relativament recent (fonamentalment a partir de 2005) 

són informes o monogràfics d’institucions, associacions o grups de treball, variables respecte al seu 

contingut, qualitat i metodologia, però que poden presentar processos d’intervenció rellevants i ser 

una font interessant d’informació. En l’àmbit territorial català destaca l’informe sobre Gitanos de 

l’Est en Catalunya de Vincle (2006), encarregat per la Generalitat de Catalunya, un dels primers en 

abordar de forma global el fenomen. També monogràfics o informes realitzats per la FSG a nivell 

estatal (per exemple, un estudi comparat entre població gitana espanyola i de l’Est sobre ocupació 

i inclusió social: FSG, 2012) que en part reflecteixen la situació a Catalunya, el del projecte Lungo 

Drom (2007) a l’arc mediterrani i més recentment els resultants del treball en la xarxa ROMEST6. A 

banda d’aquests, poden mencionar-se també alguns informes internacionals comparatius que han 

 
5 Veure, per citar només alguns, Piemontese i Beluschi (2013), Beluschi (2013), Beluschi, Gamella i Gómez, (2015), 
Magazzini i Piemontese (2016) o Piemontese (2017).  

6 Veure: http://www.romest.cat/quaderns-edicions-romest/ 
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recollit dades a Barcelona o la seva àrea metropolitana, com per exemple el de la Fundamental 

Rights Agency (FRA, 2009), els fets en el marc de l’EU Inclusive (Tarnovschi,  2012; Tarnovschi et al. 

2012) o el del projecte EquiHealth (IOM, 2014). 

 L’altre gran grup correspon als treballs acadèmics de certa extensió sobre el tema (tesis 

doctorals o informes). Entre d’altres, i mencionant exclusivament aquells que tracten el context 

català directa o indirectament, es pot mencionar a Peeters (2005), centrat en l’accés a l’educació, i 

en menor mesura –per no abordar exclusivament el fenomen o fer-lo de manera transterritorial- a 

Pajares (2006), Macías (2008), Sordé (2010) o Vrabiescu (2016b). També dues tesis doctorals 

recents, centrades en diferents aspectes de la població concretament a l’AMB (Sàez, 2018; López, 

2018). Altres treballs, en àmbits específics, poden ser l’informe sobre situació de salut i accés al 

sistema sanitari produït des del GRAFO-UAB (López i Sàez, 2009) o un text dedicat al parentiu i 

l’organització familiar (Sàez i López 2011). El fenomen s’ha tractat també tangencialment, per 

exemple, en allò relatiu als imaginaris negatius i els estereotips (Giró i Muixí 2011; Oleaque 2014; 

Cortés, 2018) o a les construccions identitàries (Prieto, 2007).  

 Finalment, és necessari apuntar un cert nombre d’articles en revistes. Cal afegir-hi que no tots 

estan basats en recerques directament amb la població i/o tracten la seva situació més que de forma 

tangencial. En tot cas, entre d’altres poden mencionar-se, per ordre cronològic, Marfà (2008), López 

i Sàez (2010), Bereményi (2011; 2013), Prieto i Sordé (2011),  López (2012; 2014), Sàez i López (2012), 

López i Aharchi (2012), Burchianti i Zapata-Barrero (2012), Sordé et al. (2012 ;2013), Bereményi i 

Carrasco (2014; 2015), Parker i López (2014), Magazzini i Piemontese (2015; 2016) i Vrabiescu 

(2016a). A banda d’articles d’anàlisi més globals sobre la migració o la població en si mateixa, 

prevalen els temes vinculats amb la construcció identitària, la discriminació, l’educació, la 

participació, l’anàlisi de polítiques públiques i la salut.  

 No obstant això, a un nivell temàtic i metodològic, val a dir que del conjunt de coneixement 

disponible publicat actualment –també al conjunt de l’Estat- són molt escassos els exemples de 

treballs que combinin un apropament fonamentat i sòlid a la situació de la població i una orientació 

aplicada i d’avaluació. En aquest sentit, la recerca proposada té la potencialitat no només de 

contribuir a una millor comprensió del fenomen, particularment de la relació amb els diferents 

dispositius públics (i, per tant, a una millora de les condicions de vida), sinó també de constituir una 

aportació significativa cobrint un àmbit pràcticament inexplorat de forma sistemàtica i allunyant-lo 

a més de la concepció problemàtica que moltes vegades se li ha atorgat.  
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1.1.  Objectius generals i específics  

 Aquest estudi pretén proporcionar una primera aproximació necessària per a identificar les 

tendències principals en les dinàmiques de mobilitat i d’assentament dels diferents grups que 

conformen el conjunt de la població rrom romanesa a Barcelona. Es tracta d’una recerca aplicada, 

amb l’objectiu de permetre un millor abordatge de la intervenció social sobre aquests grups en 

l’àmbit municipal. 

En aquest sentit, l’objectiu principal d’aquest projecte és elaborar un estudi diagnòstic: 

• que permeti conèixer millor la realitat de la població romanesa d’ètnia rrom resident a la 

ciutat de Barcelona, amb un enfocament específic sobre les (im)mobilitats i les situacions 

residencials.   

• que permeti conèixer quina incidència/impacte tenen les polítiques, serveis, programes, 

plans, mesures d’intervenció social (portats a terme a Barcelona) en les trajectòries 

migratòries i residencials dels diferents grups que conformen el conjunt de la població rrom 

romanesa de Barcelona, a curt i mig termini.    

• que faciliti l’elaboració de polítiques municipals d’inclusió socioeconòmica per a 

l’Ajuntament de Barcelona.   

 

Objectius específics 

Respecte als objectius específics que es deriven de l’anterior, aquests són:  

- Conèixer la diversitat de perspectives, estratègies i trajectòries migratòries i residencials de la 

població rrom romanesa de Barcelona  

- Detectar les necessitats i aspiracions del col·lectiu i identificar possibles polítiques, serveis, 

programes, plans, mesures, etc. que hi corresponguin (incorporant a l’anàlisi una perspectiva 

de gènere).  

- Identificar les discordances entre les necessitats i les demandes de la població diana, per una 

banda, i l’oferta dels serveis socials, per l’altra banda (analitzant, al mateix temps les relacions 

entre usuaris i serveis: expectatives dels usuaris, practiques i capacitat de vincle dels operadors). 

 

- Explorar fins a quin punt les polítiques locals incideixen en la seva mobilitat i les seves decisions 

migratòries (comprovar o desmentir l’existència de l’anomenat “efecte crida”). 
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1.2.  Estructura i contingut  

 Com es desprèn dels objectius, aquest és, fonamentalment, un estudi diagnòstic sobre les 

mobilitats i fluxos migratoris, i la seva relació amb les percepcions i relacions amb els actors 

implicats en l’atenció a la població rrom romanesa a la ciutat. Hi hauria molt a analitzar, 

específicament, en molts temes que, sent centrals, haurem de tractar només d’una manera 

superficial (com ara mercat laboral, habitatge, educació, salut, dinàmiques de convivència i relació 

amb altres poblacions, però també identitats, canvis i permanències socioculturals, etc.). Existeixen 

especificitats, possibilitats i reptes que afecten a tots ells, però que necessitarien d’apropaments 

focalitzats temàticament per tal d’abordar-los amb tota la seva complexitat. 

 En aquest sentit, l’estudi no consisteix tampoc en una avaluació dels diferents programes i 

serveis, o els seus resultats, com tampoc pretén explicar la seva articulació i funcionament; aspectes 

que, igual que els itineraris i característiques bàsiques dels participants que atenen, ja són prou 

coneguts per l’àmbit des del qual es fa aquest encàrrec. Més aviat allò que pretén oferir és una 

mirada externa i complementària, proveir d’alguna certesa (quan sigui possible) i, sobretot, 

elements de reflexió des d’una perspectiva que, de vegades, pot ser difícil de captar des de la 

quotidianitat de la intervenció social. Per fer-ho hem fet ús del disseny i les tècniques que reflectim 

a l’apartat següent. És necessari dir que aquest diagnòstic també beu d’un treball de camp continuat 

en els darrers anys que ha proveït d’un apropament al fenomen més enllà del que es podria recollir 

en el període fixat per a aquesta recerca.  

Respecte al contingut pròpiament dit, a banda de les conclusions, inclou:  

a) Un primer apartat (3), amb un estat de la qüestió (sobretot des del punt de vista del marc polític-

institucional) i els eixos teòrics principals.  

 

b) Un segon apartat (4), que inclou elements bàsics al voltant de la població rrom/gitana romanesa 

a la ciutat com: la situació sociohistòrica i d’origen, aspectes demogràfics i pautes socioculturals 

I el marc legal-administratiu, jurídic i documental.  

 

c) Un tercer apartat (5), que se centra en el propi anàlisi dels fluxos i trajectòries migratoris 

d’aquesta població i els seus condicionants (estimació quantitativa, motivació per l’inici del 

procés migratori i pautes post-migratòries).  

 

d) Finalment, una secció (6) dedicada a l’anàlisi de les relacions i vinculacions entre els/les 

participants i serveis, respecte a les seves necessitats, itineraris i tractant alguns elements 

metodològics que han aparegut com a centrals.  
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2. Disseny, aspectes metodològics i tècnics 

 Tal com plantejàvem a la proposta inicial, i en coherència amb els objectius, la recerca s’ha 

definit a partir de l’articulació de diferents tipus de disseny: 

1. Amb una aproximació eminentment qualitativa, imprescindible per a apropar-se a un fenomen 

respecte al qual, a més, no existeixen dades fiables, particularment de tipus estadístic 

(Rodríguez-García i San Román, 2007); però sense deixar de banda una perspectiva mixta7 i els 

avantatges d’altres aproximacions (Gheorghe et al., 2011:139). En aquest sentit, s’han recollit 

també dades quantitatives (a partir de la pròpia observació, les entrevistes o les dades 

secundàries) que complementin i reforcin l’anàlisi qualitatiu. En tot cas, aquest últim és el 

dominant, sota la consideració de què permet una implicació més significativa dels participants.  

 

2. Combinant objectius exploratoris, explicatius i orientats a l’acció (Dane, 1997:29-35). Els dos 

primers objectius encaixen amb el caràcter prospectiu de l’estudi, en el sentit de no només 

contrastar l’existència o no de certs fenòmens sinó també de tractar d’articular el com i en quina 

mesura es donen (Cea D’Ancona, 1996). Respecte al tercer, parteix de les nombroses 

perspectives sobre l’Antropologia Aplicada8 que mantenen que una aproximació etnogràfica pot 

oferir coneixement difícilment obtenible per altres vies i rellevant per orientar actuacions.  

 

3. Amb un disseny projectat, però que dóna cert espai per l’adaptació metodològica en funció de 

les realitats emergents que apareguin durant la recerca (Valle, 1997:76-79). Aquest 

plantejament permet garantir una estructuració suficient de la recollida de dades però sense 

sacrificar certa flexibilitat, no sempre contemplada en els apropaments més estandarditzats. 

Exemple d’aquestes adaptacions en el disseny són les reformulacions d’alguns elements dels 

guions d’entrevista en funció de les observacions i les dades que s’anaven recollint.  

 

 El calendari de l’estudi ha seguit el següent esquema, amb les lògiques adaptacions, habituals 

aquest tipus de recerca9: 

 
 

 
7 Propera a l’aplicat a San Román (2009a) o López i Sàez (2009), per exemple. 

8 També anomenada Orientada o amb conceptes com Engaged o Public Interest Anthropology (Spreizer 2009). 

9 Per exemple, la necessitat de continuar les exploracions i la cerca d’informants clau més enllà dels primers mesos; o el 
retard en algunes entrevistes, l’obtenció de part de la literatura grisa (memòries, informes, etc.) o l’aplicació del 
qüestionari, fonamentalment per coincidir amb període amb baixa activitat laboral o presencia de la població (estiu).   

MESOS 1 - 2

•REVISIÓ BIBLIOGRÀFICA, I 
DE POLÍTIQUES, SERVEIS  

•ELABORACIÓ 
INSTRUMENTS 

•SELECCIÓ

•CONTACTE INFORMANTS 
CLAU 

• EXPLORACIONS 
ETNOGRÀFIQUES

MESOS 2 - 4

•EXPLORACIONS 
ETNOGRÀFIQUES

• ENTREVISTES

• REVISIÓ 
INSTRUMENTS 

MESOS 4 - 5

•ENTREVISTES 

•QÜESTIONARI

• ANÀLISI DE 
DADES

• REDACCIÓ 

MESOS 6 - 7

• REDACCIÓ

• LLIURAMENT DE 
L’INFORME 

• DISCUSSIÓ 
RESULTATS I 
INCORPORACIÓ A 
L'INFORME

• PRESENTACIÓ I 
DIFUSIÓ
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2.1.  Univers poblacional, delimitació i selecció dels/es participants 

 La població diana s’ha situat com la població rrom/gitana de nacionalitat romanesa resident 

a la ciutat de Barcelona. Dins d’aquesta, i respectant la seva heterogeneïtat interna, ens interessava 

especialment la població usuària (o potencialment usuària) dels serveis d’atenció social 

(generalistes o específics; i de diferent titularitat, però amb especial atenció als públics).  

 La selecció dins d’aquest univers poblacional no pretenia un mostreig estadísticament 

representatiu, sinó una cerca d’informants suficients per analitzar en profunditat i amb garanties els 

elements i hipòtesis clau per donar resposta a les preguntes de recerca. La selecció s’ha fet 

fonamentalment amb un model ascendent (Atkinson i Flint, 2001), és a dir, no mediat per serveis 

que ja poguessin tenir contacte amb els participants, precisament per evitar possibles biaixos o 

reaccions d’opacitat.  Hem fet servir, en part, una estratègia de bola de neu/oportunistic sampling 

(Patton, 2001:114): una aproximació directa, a persones desconegudes, i mediada, partint de 

familiars o coneguts prèviament contactats, tot seguint criteris de compleció de la mostra.  

 Tornant als criteris de selecció poblacional, entre d’altres hem tingut en consideració, a banda 

dels aspectes anteriors:  

- Aspectes culturals i sociodemogràfics bàsics, amb implicacions centrals en les possibles 

respostes adaptades, sobretot en termes d’edat i gènere.    

 

- El caràcter comunitari i familiar, fonamental en aquesta població: tot i que part de les tècniques 

(per exemple, entrevistes) s’han aplicat de forma individual, el seu disseny i anàlisi s’ha orientat 

també a la recollida de dades sobre els nuclis familiars/grups de parents. 

 

- Les dinàmiques complexes d’hètero i autoidentificació ètnica, tant per recollir adequadament 

la diversitat interna (diferents subgrups rrom o les liminalitats amb identitats ètnicament 

romaneses) com per fugir d’una caracterització estereotípica o arrelada en les situacions 

d’exclusió (Marin, 2010: Ivanov et al., 2012; McGarry, 2014; Surdu i Kovats, 2015). 

 

- Molt en relació amb l’anterior, la segmentació en termes d’origen a Romania. Partim del 

coneixement previ de grups procedents de tres territoris (județe10 de Ialomiţa, Vaslui i Buzău), 

els successivament més importants en els darrers 15 anys a la ciutat. Aquesta divisió correspon 

no únicament a un caràcter comunitari i ètnic diferenciat (amb divergències i solapaments 

culturals, lingüístics, identitaris, religiosos o socioeconòmics) sinó també a la manera en la qual 

han constituït onades migratòries particulars i, per tant, temps d’estada i d’assentament11. En 

aquest sentit, hem afegit també un quart grup amb la finalitat de verificar si s’està produint o 

gestant una nova onada amb un altre origen.  

 

 
10 En singular Județ, que es podria traduir per regió o província (o, fins i tot, Comunitat Autònoma, tot i que l’organització 
i descentralització a Romania és força diferent de la que es troba a l’Estat Espanyol) 

11 Com veurem, a pesar que a Barcelona i l’AMB encara resideixen famílies de tots els orígens, els moments de major 
intensitat respectiva van ser 2001-2008 (Ialomita), 2005-2011 (Vaslui) i 2011-actualitat (Buzău).  
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- Finalment, ens interessa particularment la segmentació per nivell socioeconòmic. Aquesta pot 

mesurar-se o té implicacions en diferents àmbits que tractarem (ocupació, ingressos, nivell 

educatiu formal, etc.), però a efectes de la selecció d’informants s’ha orientat sobretot partint 

de la situació d’habitatge. La raó és múltiple: d’una banda, és un bon indicador de la situació 

econòmica i legal, en general, a més d’un dels factors d’exclusió i reptes per la intervenció més 

acusats. D’una altra banda, els propis serveis (OPAI, SISFAROM, SIS, SSAP) organitzen en part la 

seva atenció en funció de la situació en aquest sentit.   

 

 Les distribucions per a aquests eixos es poden observar a les dades bàsiques de la mostra 

entrevistada, recollida en l’apartat següent. En tot cas, aquesta aproximació, així com part de les 

conclusions de l’anàlisi, hauria estat inviable en el calendari proposat sense el coneixement i 

contactes previs dels investigadors (en els treballs de camp i d’intervenció a l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona durant els darrers deu anys), els quals permeten establir altres criteris específics i 

estratègies de selecció adequades a la població diana. Dit d’una altra manera: sense una 

familiarització prèvia -ja àmpliament efectuada-, i sense la riquesa que permet una aproximació 

etnogràfica (San Román, 2009b), seria extremadament difícil establir els contactes adequats i 

accedir a dades fiables amb aquesta població12.  

 

 Ja estrictament fora de l’univers poblacional, respecte als serveis i professionals, hem tractat 

d’apropar-nos a tots els actors fonamentals que tenen impactes en l’atenció social i intervenció 

directa amb la població. Com es pot veure a l’apartat següent, i en el llistat de l’annex, aquest 

apropament abasta tant els programes públics actius a la ciutat (CSS, SISFArom, OPAI, SIS) com 

diferents entitats del tercer sector que estan fent o han fet intervenció (FSG, VINCLE, CEPAIM, etc.). 

Val a dir que tant en serveis públics (per exemple educatius, de salut, etc.) com molt especialment 

en el món associatiu (particularment entitats gitanes) existeixen actors que haurien pogut aportar 

una enorme riquesa, o aproximacions específiques, als temes tractats aquí. De tota manera, 

fonamentalment per raons de temps i focalització en l’àmbit específic de les metodologies d’atenció 

social bàsica, vàrem haver de limitar les entrevistes estrictament al primer.  

 

 En la mateixa línia, un comentari final, però important, és que hauria sigut desitjable treballar i 

consultar amb entitats o altres institucions comunitàries del propi col·lectiu rrom romanès immigrat 

a la ciutat. Lamentablement, fins a on sabem, no existeix cap que actualment tingui rellevància o 

sigui coneguda o representativa de la població amb la qual hem treballat13. Les associacions 

romaneses, en general, tampoc tenen una participació significativa de persones rroma. Una altra 

possibilitat podria haver estat el de les comunitats religioses pròpies, particularment pentecostals, 

però tampoc es troben en aquest moment en una situació massa articulada a Barcelona (com sí ens 

consta que passa en altres contextos, d’origen o en la diàspora).  

 
12 No és quelcom que passi exclusivament amb població rrom, però que en aquest cas s’accentua per diferents factors 
(absència de mecanismes associatius als quals recórrer, com es fa en molta de la recerca sobre migracions; posició 
socioeconòmica, opacitat produïda per l’experiència històrica i abordatges actuals des de diversos àmbits no sempre 
interpretats -ni sent- positius, etc.). De fet, això constitueix una de les raons per la poca recerca directa amb aquesta 
població, per la inversió de temps i la implicació dels investigadors a nivell de carrer que exigeix. 

13 Per la informació que tenim, aquest aspecte ha sigut una constant, pel cap baix en els darrers 10-15 anys. Només 
coneixem a l’AMB l’existència en algun moment de dues o tres associacions, però en general van tenir una trajectòria 
curta i no massa significativa, ni institucional ni per la pròpia població.  
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2.2.  Tècniques de recerca 

 
1. Revisió de dades secundàries i literatura  

 

 Amb la finalitat d’elaborar un estat de la qüestió adequat, però també d’elaborar les categories 

d’anàlisi i obtenir algunes dades macro que poguessin ser d’utilitat per la contextualització, hem fet 

una revisió que ha implicat:  

a) La literatura acadèmica de partida de l’estudi (específica de la població i teòrica).  

b) Els marcs legislatius més importants (a nivell local, estatal i europeu) que afecten la població.   

c) Una selecció dels principals plans i estratègies, a nivell municipal i d’altres, per tal d’analitzar si 

incloïen o no la població.  

d) Les poques dades estadístiques globals (amb una aplicació limitada) i aquelles procedents de 

les memòries de programes, serveis o dispositius d’intervenció/inserció a Barcelona. 

e) Exploració de propostes i articulacions de les intervencions en altres contextos equivalents.   

 

2. Observacions etnogràfiques 

 Com a tècnica transversal, han permès una immersió en els modes de moviment, les condicions 

de vida i les activitats diàries associades (Grill, 2012), però també un contrast i aplicació amb 

garanties d’altres tècniques, com l’entrevista (Sanmartín, 1989). En aquest sentit, hem tractat 

d’abastar una diversitat de contextos (domicilis, carrer, etc.) incloent els de relació amb els propis 

serveis, però sense interferir en les seves tasques: una major presència i acompanyament dels 

participants que són usuaris de diferents programes (la majoria dels entrevistats) hauria sigut 

desitjable, però possiblement hauria suposat també cert entorpiment i una distorsió, no tant, que 

també, per la presència d’actors externs a aquestes dinàmiques concretes d’intervenció, sinó pel rol 

previ en intervenció de part de l’equip investigador, relativament recent. En aquest sentit, ens hem 

centrat en l’acompanyament en situacions habitualment externes a aquests serveis i en tractar 

d’incorporar nous segments en els quals els investigadors encara no teníem experiència.   

 Respecte al seu ús com a pont per a altres tècniques, el coneixement d’aquest context previ 

ofereix les millors oportunitats per saber què preguntar, però també com, on, a qui i què pot 

esperar-se que tingui sentit interpretar de cada resposta. És molt important insistir encara en 

aquesta reflexivitat i l’apropament previ -que creiem és d’aplicació també en la intervenció- perquè 

els exemples del contrari són freqüents tant en certs estudis com en el treball de camp.  

 Per exemple, preguntar si una persona està casada sense distingir si és “amb o sense papers”; 

és a dir, per un matrimoni comunitària o familiarment reconegut o també registrat externament. O 

si treballa o no, i quant cobra al mes, assumint que una resposta afirmativa implica un contracte i 

que els ingressos no són -com efectivament passa amb les ocupacions marginals- canviants 

diàriament. Això, que pot semblar banal, pot tenir profundes implicacions: no suposa el mateix, per 

exemple, inscriure un nadó al Registre Civil quan els pares estiguin casats formalment que quan no; 

i no és el mateix reflectir en una estadística que una majoria “treballa per compte aliena”, quan ni 

tan sols es permet a molts rroma immigrats, com veurem, inscriure’s als serveis d’ocupació públics.  
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3. Entrevistes semiestructurades14 amb participants rroma  

 

 Les entrevistes amb els participants es van realitzar majoritàriament en els seus domicilis o a 

llocs públics propers. Van cobrir tots els temes de recerca recollits al guió, a excepció de dos casos 

en què es va haver de deixar part de l’entrevista pendent i després no es va poder finalitzar (per no 

estar presents a Barcelona posteriorment). La gran majoria van ser gravades (tot i que en algun cas 

no, a petició de la persona entrevistada) amb la intenció de transcriure i fer servir alguns dels 

fragments textuals més representatius per a l’anàlisi15.   

 Es van realitzar 26 entrevistes tractant d’abastar, com explicàvem a l’apartat 2.1., una diversitat 

no només respecte a sexe i edat, sinó també subgrups, temps d’assentament, nivell socioeconòmic 

en funció del tipus d’habitatge i el seu caràcter d’usuaris (o no) dels diferents serveis. Més endavant 

donarem un panorama més ampli per tal de contextualitzar breument algunes dades sobre la 

població en el seu conjunt, però tot seguit es presenten les de la mostra concreta que va participar 

en l’estudi.  

 Respecte a les distribucions per sexe i categories d’edat, es poden observar a continuació:  

 

Gràfics 1 i 2. Sexe dels participants i distribució per categories d’edat. 

 

 Pel que fa a la distribució per districtes, com es pot veure el dominant és Sant Martí (barris de 

Poblenou, Besòs-El Maresme i Glòries), seguit de prop per Sant Andreu (barris de Sant Andreu de 

Palomar i Trinitat Vella). A banda d’aquests hem entrevistat dos casos a Horta-Guinardò i quatre en 

altres districtes (Gràcia, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella i Nou Barris). Òbviament ni la distribució en un 

nombre tan petit de casos necessàriament representa la de la ciutat ni hem cobert tots els districtes 

on es pot trobar població, però sens dubte els de Sant Martí (sobretot) i Sant Andreu concentren 

actualment una proporció significativa de la població rrom immigrada (com es desprèn també de 

les memòries anuals de SISFArom i OPAI).  

 
14 Els guions, tant de les entrevistes com del qüestionari a professionals, a més del model de consentiment informat signat 
per les persones entrevistades es poden trobar a l’annex.  

15 Per tal de garantir una anonimització i confidencialitat adequades, els noms utilitzats per distingir cada cita són 
pseudònims. S’ometen també d’altres dades sensibles com el barri de residència o els serveis amb els quals tenen 
contacte, però no el sexe i l’edat.  
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        Gràfic 3. Districte de residència en el moment de l’entrevista. 

 

 Quant als llocs d’origen, les persones entrevistades pertanyen fonamentalment a quatre 

regions: la més important és la de Buzău (localitats de Calvini i Mizil), seguit de Ialomița (Ţăndărei, 

Fetești, Slobozia), Alba (Teiuș) i Vaslui (Murgeni i Băcești). De nou, es pot trobar molta més diversitat 

a la ciutat (București, Galați, Timișoara o Bacău, d’on hem entrevistat un cas), però com veurem 

aquests són o han sigut els majoritaris entre els fluxos de rroma romanesos a la ciutat. Per aquesta 

raó també correlacionen fins a un cert punt amb el temps d’estada, pel qual hem intentat buscar 

des de famílies nouvingudes (fonamentalment d’Alba) fins altres que van arribar a Barcelona fa més 

de 5 anys (sol ser el cas en les de Ţăndărei i Murgeni)16.  

 

       Gràfics 4 i 5. Regió d’origen a Romania i temps des de la primera arribada a Barcelona.  

 

 Finalment, respecte al nivell socioeconòmic, vàrem categoritzar principalment en funció de la 

situació d’habitatge, que generalment és un bon indicador i és també el que utilitzen alguns serveis 

per definir els perfils que atenen. Com es pot veure a continuació, els assentaments han estat la 

situació més freqüent (el qual no vol dir que sigui la majoritària entre el conjunt de població rrom), 

però hem cobert tot el ventall fins als pisos de lloguer. Pel que fa als serveis pels quals les persones 

entrevistades havien estat ateses (en el darrer any) la gran majoria havia tingut contacte, 

simultàniament o alternant, amb serveis públics i tercer sector, seguits pels ho havien fet només 

amb uns d’ells, i un cas que no havia estat atès per cap servei.    

 
16 Això no vol dir que hagin romàs durant tot el període a la ciutat, ja que com explicarem sovint s’han donat anades i 
tornades (a Romania i/o tercers països). 
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  Gràfics 6 i 7. Tipus d’habitatge en el moment de l’entrevista i serveis pels quals havien estat atesos (darrer any).  

 

4. Entrevistes de contrast amb professionals 

 
 Les entrevistes amb professionals van complir un doble rol: en primer lloc, seguint el guió 

formulat inicialment, ajudar a la contextualització del fenomen aportant la seva perspectiva des de 

l’experiència diària d’intervenció o de coordinació. En segon lloc, a mida que anàvem recollint dades 

i formulant els primers resultats d’anàlisi, confrontant-los amb les persones entrevistades17.  

  
 Vàrem realitzar 32 entrevistes, tant a nivell tècnic com de coordinació/direcció, amb els Serveis 

Públics específics i generalistes (SISFArom, OPAI, SIS Medi Obert, SIS Tractament, Serveis Socials 

Bàsics als CSS) i les entitats del tercer sector i del moviment associatiu implicades en l’atenció directa 

a la població a la ciutat, a més d’altres àmbits rellevants pel disseny de polítiques sobre aquesta. El 

llistat complet es pot trobar als annexos.  

 
5. Qüestionari en línia  

 
 Finalment, per a dibuixar un panorama més representatiu de l’aproximació de tècnics i 

professionals al fenomen, vàrem aplicar també un qüestionari en línia amb un total de 48 variables, 

amb respostes per categories o en escales numèriques de valoració18. Es van obtenir 50 respostes 

que hem incorporat també a l’anàlisi.    

 

 
         Gràfic 8: Distribució de les respostes al qüestionari (per serveis i programes). 

 
17 Els grups focals/de debat, previstos en la proposta inicial, no s’han pogut efectuar finalment degut a la temporalització. 
No obstant això, alguns dels seus avantatges s’han aconseguit incorporar a les entrevistes, efectuant-les en grup. 

18 Tant el llistat de variables com els resultats principals es poden trobar a l’annex.  
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3. Estat de la qüestió i eixos teòrics 
  

3.1.  Migració, multigovernança i poblacions rrom/gitanes 

 Des dels anys 90, la liberalització de les economies exsocialistes (acompanyada per una 

pauperització i migració dels sectors socials més fràgils) i el procés paral·lel d’ampliació comunitària 

i de reestructuració del sistema de benestar a l’Europa occidental van jugar un paper important a 

l’articulació de l’anomenada “qüestió rrom” a nivell europeu (Sigona i Trehan, 2009; Van Baar, 

2015). Resumidament, en molts països de l’UE els rroma romanesos es van tornar el paradigma de 

l’immigrant europeu indesitjable. Des dels 2000, el terme “gitano romanès” va aparèixer cada cop 

més de forma estereotípica en el discurs públic, polític i mediàtic, per a identificar aquells sectors 

més visibles dintre de la vasta i heterogènia diversitat dels rroma: principalment famílies 

empobrides vivint en infrahabitatges o barraques, que es dediquen a treballs marginals. La seva 

alteritat va ser llegida més com a un tret ètnic i cultural que com una diferencia socioeconòmica 

(Olivera, 2011; Surdu i Kovats, 2015; Templer, 2006), i abordada a través d’una agenda política 

contradictòria: per una banda, a nivell nacional, la migració rrom va ser interpretada com una 

amenaça a la seguretat interna dels estats (Van Baar, 2010); per l’altra, agències e institucions 

supranacionals van promoure una representació dels rroma com a la major minoria europea, amb 

dret a protecció i inclusió social (European Commission, 2011; Rorke i Wilkens, 2006).  

 Aquesta tensió entre tendències securitàries i paradigmes institucionals d’inclusió es manifesta 

de manera especialment complexa a nivell local, on les administracions afronten, amb recursos 

limitats, no només situacions de privació, marginalitat i exclusió social -a vegades extremes- sinó 

també una opinió social i mediàtica sovint contrària. Són també tensions situades en un context de 

multigovernança, on les possibilitats i limitacions mostren avenços i retrocessos i són sovint 

articulades des de diferents nivells (als països de procedència, a nivell europeu, de l’estat, de 

Catalunya i també localment). Com veurem, aquest aspecte és especialment visible en l’accés de la 

població rrom romanesa a la residència i, subseqüentment, a certs drets i serveis.   

 Com dèiem abans, de manera paral·lela, les apostes polítiques de i cap a la població gitana 

han anat adquirint cert pes dins del panorama institucional. És encara insuficient, però com a 

efecte sobretot de l’enfortiment de la societat civil gitana, la quantitat de programes i mesures 

dirigits específicament s’ha multiplicat en els darrers anys. Així mateix, en part de les polítiques i 

serveis generalistes també s’ha començat -tímidament- el camí d’adreçar la manca d’accés que 

històricament s’arrossegava, en un moment d’especial complexitat però també d’oportunitat: sens 

dubte, el fet que es reconeguin les societats com cada vegada més interculturals (en part gràcies a 

la migració) ha contribuït, però també ha comportat, de vegades, la paradoxa de que les “velles” 

diferències i desigualtats restessin cronificades o fins i tot en un segon pla.  

 Pel que fa a la població i el context que ens ocupa, les principals referències han de ser 

l’Estratègia Local amb el Poble Gitano (Ajuntament de Barcelona, 2015), el Pla Integral del Poble 

Gitano en la seva tercera edició, fins al 2020 (Generalitat de Catalunya, 2018), la Estrategia Nacional 

para la Inclusión de la Población Gitana en España 2012-2020 (Gobierno de España, 2012) i el Marc 

de la UE per les Estratègies Nacionals d’Integració fins al 2020 (Comisión Europea, 2011).  
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La població rrom immigrada als plans i estratègies  

 Bona part d’aquests documents fan, correctament, un diagnòstic que assenyala la 

discriminació i el conjunt de desigualtats que encara pateixen part significativa de les poblacions 

gitanes. És una realitat evident i, per desgràcia, no gaire canviant a jutjar pels repetits informes de 

monitorització que, any rere any, constaten que, fins i tot entre els objectius prioritaris (que inclouen 

generalment educació, salut, treball, habitatge, participació i una perspectiva transversal de gènere) 

no només no s’estan donant els avenços plantejats d’una manera molt visible, sinó inclús 

retrocessos (UNDP, 2015; Comisión Europea, 2018).  

 Un dels seus pilars bàsics són els principis d’equitat o d’igualtat d’oportunitats, no com un 

tractament equivalent -que de fet contribueix a consolidar la desigualtat-, sinó com accions que 

superin els desavantatges de les poblacions i persones gitanes. Aquest principi és especialment 

important, doncs hauria de conduir a mesures que garantissin el reconeixement i compensació de 

les barreres que es troben per l’exercici dels seus drets. Amb tot, estem lluny d’un consens sobre la 

seva expressió pràctica. Un dels debats fonamentals al respecte és el de l’aplicació d’accions 

afirmatives (o “discriminació positiva”), per exemple, mitjançant quotes (per l’accés a etapes 

educatives no obligatòries, mercat de treball, etc.). Aquestes serien una forma d’equilibrar, en un 

context que, per molt que es plantegi formalment principis antidiscriminació i d’igualtat de tracte, 

no assegura de forma tangible que efectivament es gaudeixi de les mateixes oportunitats.  

 Aquest debat s’imbrica amb la qüestió de la focalització de les accions: d’una banda, és obvi 

que l’objectiu teòric és la generació de societats inclusives, i per fer-ho el que s’ha de reforçar és 

una perspectiva de drets fonamentals vehiculada a través de serveis i instruments generalistes, 

dirigits al conjunt de la població. Un excés de focalització pot, de fet, contribuir a generar (o 

mantenir) espais de segregació. D’una altra banda, existeix una necessitat, tal com assenyalen totes 

les estratègies i plans (i es reclama també des de la societat civil), de centrar-se i invertir esforços 

de forma explicita en la població gitana19. Les respostes a aquest debat, en el qual no podem 

aprofundir gaire, passen, sens dubte, per un equilibri entre inclusivitat (perspectives generalistes) 

i especificitat, però sobretot per l’abordatge de factors estructurals de desigualtat sense el qual les 

mesures -com passa més sovint del desitjable- són poc més que mesures cosmètiques.  

 Hi hauria molts altres aspectes clau a analitzar críticament sobre aquests marcs polítics, que 

no podrem abordar aquí: el rol -o materialització real en la pràctica- d’aquest tipus d’estratègies, la 

urgència d’aprofundir en mecanismes reals de participació i de representativitat (en la relació amb 

les poblacions majoritàries però també amb les comunitats gitanes, en si mateixes), l’ús -i abús- 

d’aquests mateixos processos participatius o els debats sobre la recol·lecció de dades ètniques 

(Cortés, 2018b)20. Cal també insistir en què potser algunes d’aquestes estratègies situen, massa 

 
19 Per exemple, al document “10 Principios básicos comunes para la inclusión de los gitanos” (Comisión Europea, 2009), 
amb orientacions per l’aplicació concreta d’aquestes polítiques, es parla textualment de “centrar-se explícita però no 
exclusivament en la població gitana”. Veure: http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5689&langId=es  

20 Sobre aquest darrer punt, existeix un debat, encara no resolt, en el qual per força ha de participar també els moviments 
associatius del poble gitano i d’altres actors: sens dubte la manca de dades és un dèficit a l’hora de visibilitzar la seva 
situació i plantejar mesures apropiades, però la recollida d’aquestes tampoc està exempta de riscos.  

http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=5689&langId=es
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acríticament21, al conjunt de la població gitana exclusivament dins de la categoria de poblacions 

“vulnerables” o “en risc” d’exclusió social. I més que un qüestionament que impliqui deixar de 

reconèixer que efectivament existeixen molts segments en aquestes situacions cal reflexionar, 

particularment, sobre si aquesta categorització, i les mesures i polítiques associades, estan de fet 

aprofundint en dinàmiques que poc tenen a veure amb la inclusió (Curcic et al., 2014). 

 Òbviament també han representat avenços, però no són poques les febleses d’aquestes 

estratègies que s’han assenyalat, tant des del món acadèmic i el tercer sector (veure, per citar 

algunes a diferents nivells, Bereményi i Mirga, 2012; Laparra et al., 2013 o Popova, 2014) com fins i 

tot internament, en seguiments posteriors22. De fet, cal recordar que ja venim d’una Dècada per la 

inclusió de la població gitana (2005-2015), i que, com recull Cortés (2018b:441) una de les 

conclusions del darrer informe d’avaluació era “que havia fallat en aconseguir un impacte en les 

vides quotidianes de la majoria dels gitanos/as (DRISF, 2015)”23. En aquest sentit, ens interessa, 

sobretot, destacar els escassos efectes que aquestes estratègies han tingut  en les condicions de 

vida de bona part de les poblacions gitanes a nivell europeu (inclosa la romanesa) i la necessitat 

d’un major equilibri entre perspectives de drets i altres tipus de mesures orientades a la inclusió, 

que sovint no es materialitzen en resultats tangibles. Menys encara en aquests darrers anys de crisi 

i per aquells segments -com els rroma immigrats- als quals se’ls qüestionen, més obertament, els 

seus drets. Per fer-ho, aquests plans han de “tocar terra” -no només, que també, en el sentit 

d’implementar-se a tots els nivells, fins els locals- amb l’ampliació i expressió real d’aquests drets, 

davant d’indicadors i situacions que segueixen sent inacceptables i  necessiten de solucions urgents.  

 Finalment, i específicament pel que fa a la població rroma immigrada, s’ha d’assenyalar un 

dèficit encara més profund: sovint ni tan sols és mencionada o inclosa als plans o estratègies (per 

exemple, a l’Estratègia Local de Barcelona de 2015) i, quan ho fa, és d’una manera més aviat 

tangencial, tant al diagnòstic com a les mesures. Les raons són variades i massa complexes per 

analitzar-les aquí, però una central és que no s’ha acabat de situar-la (o se l’ha situat 

alternativament) ni dins de les polítiques al voltant de la població gitana ni de les d’immigració.  

 L’anomenat “model espanyol d’integració de la població gitana” (incloent-hi implícitament tots 

els nivells administratius) ha sigut, sovint, mencionat com a exemplar a nivell europeu. No obstant 

això, com en d’altres contextos, ni ha sigut tan exitós per la població gitana local24 ni ha sabut 

incloure suficientment als segments de població rroma migrada en situació d’exclusió.  

 
21 Simhald (2007), citat a Marin (2010), analitza l’acceptació implícita del que és “roma”/”gitano” en els discursos 
institucionals de la UE i com contribueix, a la vegada, a una determinada manera de definir des dels discursos polítics i 
experts no només que és la “identitat gitana” (McGarry, 2014; Surdu i Kovats, 2015) sinó també a les mesures proposades.  

22 Seguiments que, a més, són escassos i en els quals sovint s’inverteix poc esforç. Un exemple visible pot ser l’abús de la 

denominació “bona pràctica” i la desconnexió amb avaluacions rigoroses dels resultats, qüestió que afecta no només a 
les poblacions gitanes (i molt particularment a la rrom immigrada). De fet, fins i tot esforços lloables com el realitzat pel 
Consell Europeu (http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en), on es pot fer una cerca temàtica, pateixen d’una manca de 
contingut i ni tan sols recullen una categoria específica pels rroma migrants (sí, sorprenentment, pel “nomadisme”).   

23 Seguint amb Cortés, els consensos de les causes d’aquest fracàs van ser: “i) una correlació desproporcionada entre el 
buit sobre el qual s’havia d’intervenir i els fons invertits; ii) un rol difús i insuficient dels actors Rroma en el procés de presa 
de decisions; iii) la manca d’implicació d’autoritats d’alt nivell en la implementació en l’àmbit nacional; iv) les comunitats 
Rroma no tenien constància ni de l’existència d’aquesta política ni del seu pressupost (Brüggerman i Friedman, 2017)”.  

24 És suficient amb veure, per exemple, els indicadors mostrats a Damonti i Arza (2014), o l’apartat introductori del Pla 
Integral del Poble Gitano a Catalunya (Generalitat de Catalunya, 2018:7-12).  

http://goodpracticeroma.ppa.coe.int/en
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 Alguns dels elements assenyalats com prova d’aquest “model d’èxit”, com, per exemple, que 

en comparació amb altres contextos europeus s’evitessin les grans concentracions de barraques 

(com efectivament ha passat a l’AMB) no són, paradoxalment, fruit de polítiques actives d’habitatge, 

almenys en els darrers anys i pel que fa a la població rrom25. És més, que l’aproximació a la “qüestió 

rrom” no hagi sigut tan explicita (i no hagi adquirit caràcter estatal) no vol dir que els seus efectes 

finals no hagin estat, fins a un cert punt, similars als dels països que han acaparat, en algun moment, 

els titulars. Ha passat sense grans polèmiques, a banda d’alguna local; sense grans campaments, 

però en habitatges ocupats i precaris; amb poques expulsions directes però moltes indirectament 

causades per la manca de suport i el retorn “humanitari” en situacions d’urgència social.  

 En definitiva, l’arribada d’aquests col·lectius, freqüentment en condicions d’extrema pobresa i 

en un context de crisis econòmica i retallades a la despesa publica, va fer aflorar, encara més, alguns 

dels límits del model, sobretot pel que fa a la població gitana immigrada (López 2012; Parker i López, 

2014). En conseqüència, la construcció de la “qüestió rrom” (no només a l’AMB), sovint en termes 

“d’alarma social” i interpretació culturalista de conflictes veïnals en certs barris (López i Aharchi, 

2012; Cortés, 2018), quan no simplement d’invasió o aprofitament indegut del “nostre estat del 

benestar” (al qual en realitat sovint ni arriben a accedir plenament), evidencia una necessitat que 

segueix vigent: la d’adoptar noves aproximacions a la qüestió, començant per incorporar-la de 

manera més visible, transversal i interdepartamental en els plans, polítiques i estratègies.  

 

L’articulació local de l’atenció social a la població rrom immigrada  

 Tant pel que es desprèn d’altres recerques, com per la recollida que hem fet d’informacions en 

altres territoris (a nivell de l’AMB i estatal), generalment la intervenció social amb població rrom 

immigrada a un nivell local s’ha efectuat amb una combinació d’instàncies:  

1) Les aproximacions des dels serveis de caire més generalista, ja siguin pròpiament socials 

(fonamentalment als Centres de Serveis Socials) o amb continguts vinculats dins d’altres àmbits 

(sanitaris, educatius, laborals, etc.) 

2) El plantejament de programes més o menys específics, dins de la pròpia xarxa pública o per 

part d’un arxipèlag d’entitats del Tercer Sector.  

3) L’abordatge mitjançant programes ad hoc (generalment en partenariat) en resposta a una 

situació, problemàtica o alarma concreta.  

 Com altres serveis es podrien caracteritzar seguint fonamentalment tres eixos: el de la 

titularitat/finançament (on tindríem tot el ventall que va des d’aquells serveis totalment públics als 

de recursos exclusivament privats), el de la seva inclusió o no dins de la xarxa pública (que pot ser 

total, parcial o amb una relativa interdependència) i el de la seva especificitat (és a dir, si estan 

orientats totalment a aquesta població, només parcialment però de forma significativa, o 

simplement acollint-la de manera equivalent a altres que atenen).   

 
25 Almenys no fonamentalment. Més aviat té a veure amb la disponibilitat de pisos a ocupar, per l’esclat de la bombolla 
immobiliària; la manca d’espais per aquestes concentracions (a Barcelona) i el control -que no sempre es va encarar amb 
una contrapartida social- per evitar que s’establissin.  
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 Si prenem alguns dels municipis adjacents a Barcelona amb major proporció de població rrom 

(Badalona, Santa Coloma de Gramenet o l’Hospitalet de Llobregat), la major part de la població 

atesa ho és als Centres de Serveis Socials d’Atenció Bàsica de cada municipi (ODAF a Santa coloma i 

SBAS a Badalona). Com també ha passat fins a un cert punt a Barcelona, per diferents raons -de la 

pròpia població o de l’abast, recursos i organització dels serveis- una part de la població no arriba, 

o arriba només de forma molt puntual a aquests serveis. També és patent, que a nivell dels recursos 

d’atenció bàsica i suport material-econòmic que estan podent oferir, la resposta a la situació de les 

famílies rroma en aquests territoris, des d’aquests serveis generalistes, està sent significativament 

menor que a Barcelona. Això és també percebut en part dels professionals i participants 

entrevistats.  

 
 En tot cas, en alguns d’aquests municipis també existeixen altres programes que des de 

diferents paradigmes metodològics i encaixos amb aquests fan de pont o tenen una intervenció més 

intensiva en certs aspectes, en els quals la població rrom és un subjecte més definit. Per citar casos 

de caire diferent i en moments diversos, entre d’altres possibles: l’Equip d’Intervenció Immediata i 

Mediació (EIIM) a Santa Coloma de Gramenet, gestionat per una entitat externa, que treballa 

preventivament a nivell de comunitats de veïns o carrer processos de mediació comunitària, però 

que també ha desenvolupat acompanyaments relacionats amb atenció bàsica; o la Unitat Bàsica 

d’Atenció Intensiva a la Infància i Adolescència (UBAI) a l’Hospitalet de Llobregat que, com a part 

dels Serveis Socials Bàsics, desenvolupa un tractament intensiu en famílies i menors en situació de 

risc, els quals arriben a proposta de les àrees bàsiques dels serveis socials.  

 
 A banda d’aquests, a nivell de tercer sector o teixit associatiu, tenim també diversos exemples: 

uns, com ara el de FSG (Equip Gitanos de l’Est), VINCLE (Menorsrom i Educació per tots i totes) o 

més recentment APROAPE, han presentat un caràcter transterritorial, intervenint simultàniament i 

de forma total o majoritàriament orientada a famílies rrom en varis d’aquests municipis. A banda 

de projectes o encàrrecs més concrets, el seu rol generalment ha sigut el de produir, des d’una major 

proximitat i vincle, acompanyament i suport específic als referents generalistes als respectius 

territoris; tractant de facilitar-lo, però també sovint exercint una tasca de visibilització i demanda de 

corresponsabilització.  

 
 Lògicament, altres entitats (tant locals com més àmplies) han atès també a barris en concret: 

el llistat podria ser molt més llarg (incloent-hi també Càrites, Creu Roja, etc.) però, per exemple, ho 

han fet el Casal dels Infants o la Fundació Integramenet (a Santa Coloma de Gramenet), La Salut Alta 

o l’Ateneu Sant Roc (a Badalona) o La Fundició (a l’Hospitalet de Llobregat), incorporant casos de 

famílies rrom dins de la diversitat de població que atenen. Addicionalment, i continuant amb l’AMB 

en general, és important destacar taules o xarxes de coordinació com, per exemple, la Taula 

d’Entitats al voltant de la Población Rrom creada a Santa Coloma de Gramenet l’any 200726 o, més 

recentment, i d’abast més global, la xarxa ROMEST.  

 

 

 
26 La composició de la qual ha anat variant, però en els darrers anys composta pel CAP Santa Rosa, FSG, Fundació 
Integramanet, EII, Vincle, Aproape, Casald dels Infants i SSAP de Santa Coloma de Gramenet.  
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Ampliant la comparació a nivell estatal, i tornant a la combinació de models que apuntàvem 

anteriorment, trobem que pocs territoris han optat per aquest model. Per exemple, Astúries (més 

en concret Oviedo i Avilès) respondria, a grans trets, a un model d’atenció combinat de SSAP 

generalistes i Tercer Sector específic, amb un programa integral portat per FSG27, a banda de 

l’atenció menys específica des d’altres entitats. Aquest model és probablement el més habitual a 

territoris més petits poblacionalment. En contrast, Madrid afegiria a aquest esquema (SSAP+ONG28) 

un conjunt de projectes ad hoc en partenariat, sobretot centrats en Cañada Real Galiana 

(assentament), processos de reallotjament (que s’estan portant a terme en els darrers mesos) i 

campaments gestionats per ACCEM i Creu Roja (projecte APOI). Però, a pesar de ser més equiparable 

a Barcelona, tant en termes de ciutat com de volum i diversitat de perfils de població rrom, no 

comptaria amb equips de certa especificitat (ètnica o situacional) dins de la Xarxa Pública de Serveis 

Socials. Per posar un darrer exemple, també d’una conurbació àmplia, a València trobem un model 

amb certs paral·lelismes: Serveis Socials d’Atenció Bàsica com a eix de referència generalista, 

acompanyats tant de projectes específics del tercer sector amb caràcter integral i orientats 

ètnicament (en aquest cas, de nou, FSG, finançat pel propi Ajuntament) com d’altres orientats 

situacionalment o territorialment29.  

 En contrast, i no sense tenir punts coincidents, Barcelona ha anat conformat, durant aquests 

darrers anys, un model distintiu i específic pel que fa a l’atenció a la població rrom immigrada, 

sobretot en allò que té a veure amb programes públics estables orientats. A tall de resum i per 

contextualitzar, doncs aquest estudi no té com a objectiu aprofundir en l’estructura i l’organització 

global d’aquests serveis, aquest es podria resumir en:  

- L’atenció, amb diversos graus d’accés, per part de Serveis d’Atenció Social generalistes, com ara 

els equips als Centres de Serveis Socials, el CUESB, les Oficines Locals d’Habitatge, etc.  

 
- Serveis específics, dins del conjunt de l’atenció primària que, bé per un perfil poblacional 

(orientat a rroma migrats en general o a certs perfils dins d’aquests, com ara famílies amb 

menors), bé situacional (per exemple, centrat en dinàmiques d’assentament o sensellarisme) 

han atès a part de la població rrom a la ciutat. Actualment serien SISFArom, OPAI i SIS, si bé han 

donat continuïtat a serveis com SASPI o SAIER que ja ho feien prèviament.  

 
- Un conjunt de programes a nivell ciutat, integrals o centrats en aspectes específics (educatius, 

habitatge, atenció bàsica, etc.) d’entitats del Tercer Sector com l’Equipo Gitanos de l’Est de la 

FSG, VINCLE, o CEPAIM, entre d’altres. A aquests s’haurien de sumar un conjunt d’iniciatives 

auto-organitzades i/o més localitzades (com, per exemple, la Xarxa de Suport als Assentaments, 

altres moviments associatius, parròquies a barris concrets, etc.) o xarxes com ROMEST, que 

mencionàvem anteriorment.   

 
27 Seria l’equivalent de l’existent a l’AMB, amb el títol “Proyecto para el Fomento de la Inclusión del Colectivo Gitano 
Inmigrante procedente de Países del Este de Europa”, amb finançament de la Comunitat Autònoma i l’Ajuntament 
d’Oviedo, i que porta funcionant des del 2006.  

28 En concret, l’associació Barró (Puente de Vallecas i Ciudad Lineal) i en menor mesura FSG (Villaverde, Carabanchel i 
Puente de Vallecas). 

29 Per exemple, dos projectes relacionats amb assentaments: un portat per Creu Roja i un altre, més focalitzat en població 
rrom donat que l’assentament on treballa aquesta és majoritària, anomenat Arca de Noé (finançat per La Caixa). També 
un programa d’erradicació d’habitatge precari portat per l’Associació Alanna. Respecte als territorialitzats, es podria 
mencionar el treball al barri del Cabanyal, per part de l’Associació Brufol.  
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En resum, pel que més ens interessa aquí, Barcelona seria un cas únic en el conjunt de l’AMB i 

fins i tot a nivell estatal, sobretot en dos sentits: primer, el d’haver desenvolupat serveis dins de la 

xarxa pública d’atenció primària adreçats específicament (fins i tot en les denominacions30) a la 

població rrom no autòctona (doncs inclouen, amb totes les seves diferències i especificitats, també 

a la galaico-portuguesa). Segon, per comptar en major mesura, també dins d’aquesta mateixa xarxa, 

amb programes (sobretot OPAI, però també SIS) que per una definició de caire més situacional (per 

exemple, persones en assentaments o sensellarisme) han constituït a la població rrom també com 

a un perfil clau dins de la seva població diana.  

Òbviament, els projectes de diferents territoris posats com a exemple (i d’altres també recollits) 

conformen, com de fet passa també a Barcelona, una xarxa molt més complexa de dinàmiques i 

relacions que van més enllà de la seva definició formal i que en si mateixes poden aportar 

aprenentatges molt interessants. En aquest sentit, seria desitjable que es produïssin majors 

intercanvis i coordinacions entre territoris que, sovint, afronten aïlladament reptes similars.   

 

3.2.  Eixos teòrics principals i conceptes clau 

Dinàmiques d’exclusió/inclusió, vulnerabilitat i marginalització   

 Un punt de partida bàsic per analitzar la situació de part de la població rrom a la ciutat ha de 

ser necessàriament el dels marcs teòrics al voltant de l’exclusió i inclusió social. Són conceptes que,  

com ja hem anat explicant, tot i presentar una sèrie de límits de caràcter epistemològic i 

hermenèutic (Karsz, 2004), permeten iniciar l’abordatge dels fenòmens observats des d’una 

perspectiva multidimensional, no reduïble exclusivament al concepte de pobresa o privació 

econòmica (Castel, 1995; Moulaert, Swyngedouw i Rodriguez 2003; Paugam, 1996; Power i Wilson 

2000; Silver, 2007) i menys encara atribuïbles exclusivament a trets interns de l’individu o grup. 

Òbviament existeixen, a banda dels factors estructurals o externs, característiques que poden 

dificultar les ja de per si escasses oportunitats d’inclusió. Però, els primers tenen una incidència 

central ja no només en la pròpia generació d’aquestes oportunitats, sinó en la conformació prèvia 

d’aquells factors que es puguin considerar interns.  

 Per aquesta raó, una aproximació complexa als processos de marginació i exclusió ha d’estar, 

per força, imbricada amb aquesta anàlisi, per tal de no presentar estratègies de subsistència, 

problemes d’accés a diferents drets o d’altres com a problemàtiques “pròpies” de la població rrom 

romanesa: com si estiguessin cristal·litzades, individualitzades i aïllades dels seus processos de canvi 

i adaptació als seus contextos socials i econòmics (d’origen i d’arribada) en la qual aquesta població 

ha estat i és, en una part significativa, silenciada i considerada prescindible.  

 Pel cas de la població rrom immigrada, en la seva curta trajectòria en la societat d’acollida, 

s’escora clarament cap al segon pol -l’exclusió- en relació amb un conjunt d’etiquetes que 

construeixen i justifiquen l’exclusió (Juliano, 2004), amb un pes important de la caracterització 

 
30 Ens referim, per exemple, al Servei d'Inserció Social de Famílies Rom no Autòctones amb Infants a Càrrec (SISFA Rom) o 
abans al Servei d'Atenció Social a Població Itinerant (SASPI). 
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ètnica, però no només: també, i moltes vegades imbricades amb aquesta, la pobresa o 

vulnerabilitat, la pròpia condició de persona migrant, les de gènere, etc. Totes són categories 

socialment construïdes que, interseccionalment, incideixen en què almenys un segment majoritari 

de la població rrom estigui exclòs o tingui un accés menor o limitat a diferents recursos, institucions 

i drets (salut, educació, serveis socials, assistència jurídica, participació política), dels quals aquí 

només abordarem una part. Aquest procés, que adquireix diferents expressions en funció del 

moment i les condicions socials, sembla, per desgràcia, tenir sempre un rerefons anàleg31.  

 La marginalització de les poblacions gitanes, com sol succeir en els casos de segregació ètnica, 

és el resultat d’un llarg procés històric (Sánchez Ortega, 1979; Achim, 1998; Nastasă-Matei et al., 

2016). Però, com apunta San Román (1991:152-154) deu ser vista com un procés “subjecte a una 

tensió inclusió/exclusió que depèn tant de les variacions en el mateix sistema sociocultural com de 

les propietats d’aquell marginat, sigui un col·lectiu o un individu”. Això implica tractar d’abordar les 

posicions de marginalitat com a processos en un context social ampli respecte a determinats 

camps, i vinculats a formes ideològiques i pràctiques que les sustenten i acompanyen. I és 

particularment important per entendre les posicions de part significativa de la població rroma 

immigrada, com una situació que, tot i poder-se qualificar en general d’exclusió, implica també un 

ventall de posicions canviants, dinàmiques i heterogènies. Més encara, implica situar-les no només 

com un accés a les parts més baixes d’un sistema socioeconòmic de classes, sinó com a expulsats -

no en tots els àmbits ni en totes les situacions- a espais no previstos dins del mateix.  

 En tot cas, l’enfocament en els processos de marginació s’ha de situar en la interdependència 

amb altres poblacions o categories en les relacions sistèmiques, en les quals aquella persona o grup 

marginat seria qui no la té -o té una molt reduïda-. Això no provoca major llibertat o menor 

dependència d’altres poblacions, institucions o el propi sistema socioeconòmic, però sí que la 

col·loca en major o menor grau en situacions fora dels eixos definitoris d’aquest sistema (San 

Román, 1996b:2), afectant de forma clara a una o més àrees centrals de ciutadania. Aquesta manca 

d’interdependència i de “prescindibilitat” s’assembla a allò que Bauman (2005) descriu com perfils 

considerats a invisibilitzar i apartar, produïts per la modernitat.  

 En conseqüència, la situació de la població rrom marginalitzada no seria comparable a la de, 

per exemple, treballadors pobres no qualificats o les d’altres persones o grups que per raons 

diverses es trobin en situacions de dificultat o precarietat socioeconòmica, però amb ancoratges 

més ferms dins del sistema. Això no vol dir que, en determinats moments (i com efectivament ha 

passat en els darrers anys, no només a Barcelona), aquests estrats no puguin caure també en 

situacions de marginació, o recórrer a estratègies marginals: un bon exemple és la competència 

actual en la recollida de paper o ferralla. Però, aquestes situacions conjunturals (per exemple, de 

poblacions immigrades que eren part als seus països d’origen de la població majoritària, i no d’una 

minoria ètnica exclosa) són qualitativament diferents que l’experiència vital, històrica i actual, de la 

 
31 San Román ho resumeix com una situació en la qual: “viviendo dentro de, se les empuja constantemente fuera de, 
quedando la gente asida a los bordes interiores del sistema, recibiendo los últimos tenues y debilitados pálpitos, mientras 
bucean entre sus aguas más tenebrosas y trepan a las islas interiores no organizadas, no pensadas, no consideradas por el 
sistema pero bañadas por sus aguas. Marginación latente en todas y cada una de las ignorancias, desintereses, omisiones. 
Marginación directa de la negación explícita a la entrada, de los traslados de población a punta de ametralladora hace 
veinte años o de orden de desalojo hoy.” (1986:239-240) 
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marginació, discriminació i segregació. Per aquesta raó, els esforços i propostes han de mostrar 

possibilitats tangibles d’inclusió. Han d’anar molt més enllà d’un discurs abstracte de millora per 

l’esforç o la formació, mai experimentats pels rroma (ans al contrari) i poc creïbles -fins i tot per la 

societat en el seu conjunt- donada la situació actual. Dit d’una altra manera, s’han de visibilitzar 

efectes positius de les mesures (i donar un suport suficient per que siguin factibles) que superin una 

desconfiança lògica, considerant les situacions de les quals ve la població rrom.  

 

Marginació, pobresa i identitat ètnica 

 Resulta obvi que, com han mostrat molts estudis, l’etnicitat i la classe social són bases principals 

de l’estratificació social, i sembla clar avui dia que la classificació ètnica i econòmica acaba 

freqüentment superposant-se i reforçant-se mútuament (Revenga et al., 2002; Feliciano et al., 

2004). Dues línies fonamentals mitjançant les quals s’ha abordat aquesta relació són les de la 

“underclass” -infraclasse- (per canvi històric o socioeconòmic, o bé afectant ja a poblacions situades 

en una situació de desavantatge) i la de les implicacions que la construcció social de la diferència 

ètnica té en la generació o perpetuació de la situació de pobresa i marginació (Szelényi, 2001:60) 

 No obstant, ha sigut també freqüent en la literatura i la intervenció associar –i fins i tot 

confondre- aquests elements amb el que es podria anomenar com una “cultura de la pobresa” (fent 

servir el concepte clàssic de Lewis, 1967). En realitat, la dinàmica és molt més complexa: des de 

l’obvietat que la cultura i els seus components són dinàmics, oposar-se a la classificació dels trets 

culturals que es poden identificar en part de la població rrom com una “cultura de la pobresa” no 

implica negar que algunes de les pautes resultants d’aquesta situació de marginalització es poden 

haver incorporat -de manera més sòlida o simplement conjuntural- al seu bagatge cultural o a 

segments del mateix o del grup. Simplement implica fer sonar totes les alarmes quan s’equiparen 

ambdues coses, per exemple, justificant determinat tipus d’intervencions (o la seva absència) per 

tal de no influir en la “cultura pròpia dels rroma”.  

 De fet, aquest aspecte és clau també per tal de distingir entre assimilació32 i inclusió; entre 

l’abandonament de la identitat i la consecució de processos d’inserció i interdependència que no 

tinguin perquè implicar-lo. Semblaria que en molts casos la inserció, quan s’ha pogut donar, s’ha fet 

precisament a costa de la pèrdua d’identitat ètnica en favor de la majoritària (aculturació); i al 

mateix temps, sembla possible que això no tingui per què passar d’aquesta manera, i que, tot i 

perdre’s certs continguts culturals, la identitat ètnica romangui. Aquest procés està íntimament 

imbricat amb el caràcter adaptatiu de les posicions marginals, en el sentit de ser una alternativa -

moltes vegades per manca d’altres integrades- en funció també de la seva compatibilitat amb 

identitats, idees o valors als quals ja s’adscriu la pròpia persona o grup marginat (San Román, 

1991:153). De fet, es tracta de ser conscient que el grup o la identitat ètnica no són entitats rígides 

sinó situacionalment dependents i que, per tant, poden canviar. Però, també, que aquest és un 

procés lent i fràgil, i que ho fan fonamentalment quan es donen les possibilitats i condicions 

materials i socioeconòmiques per fer-ho.  

 
32 Veure, per exemple, Faist (2009) o Rodríguez (2010). 
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Racisme, antigitanisme i discriminació  

 En realitat, les formes d’exclusió social d’amplis sectors de la població rrom poden ser 

considerades com l’efecte i resultat de formes de dominació socialment incrustades i històricament 

arrelades, a les quals els propis rroma, amb escasses possibilitats de mobilització col·lectiva, 

translació de la seva veu i representació política i institucional, gairebé només poden reaccionar a 

través de formes de resistència més subtils i amagades, que comprenen un ampli ventall d’actes 

discrets d’insubordinació. Aquestes formes, pròpiament infrapolítiques (Scott, 1990), serveixen per 

incrementar el marge de maniobra en un context de constriccions, d’esquena o al marge de les 

intimacions institucionals (Olivera i Clavé-Mercier, 2016). Això resulta especialment important per 

evitar reproduir estereotips com els del “gitano mentider” o “trampós”, ja que aquest ventall de 

resistències (o intents d’invisibilitat) és una característica transversal  de tots els col·lectius 

subalterns privats de l’accés als drets i canals polítics tradicionals. 

 De fet, aquest tipus de caracteritzacions, com la del “nomadisme” que ara tractarem, són 

representatives de l’anomenat racisme culturalista: un discurs antialteritat que ja no es forma 

(almenys no explícitament) a partir del concepte “raça”, desacreditat des de mitjans del segle XX, 

sinó substituint-lo pel de “cultura”, com categoria concebuda de manera igual d’immutable i natural 

i que invisibilitza el propi racisme. Aquest procés s’ha analitzat des de diferents perspectives: “nou 

racisme” (Goldberg, 1993), “racisme sense races” (Taguieff, 1986, 1987) o “racisme postmodern” 

(Flecha, 1999). Solen tenir en comú el fet de referir-se a argumentacions que no apel·len 

explícitament a diferències biològiques ni als judicis jeràrquics de superioritat/ inferioritat associats, 

sinó a diferències culturals irreconciliables (Balibar, 1991:21; Stolcke, 1995). 

 De fet, no sempre els elements relacionats amb allò cultural són els que més incideixen en la 

relació i l’èxit de les intervencions. Sempre intervenen, però difícilment les determinen, i sobretot 

no d’una manera unidireccional: tots els actors implicats en un procés d’aquest tipus (com d’altres) 

hi aporten el seu bagatge cultural (inclosos els professionals i les institucions). Per aquesta raó, 

tenir presents i analitzar críticament aquests posicionaments no només és important per evitar una 

reïficació de la cultura dels rroma, sinó també per produir una reflexió sobre els propis (sovint ocults 

o donats per suposats, com a part de la societat majoritària) i entendre com, de vegades, comporten 

implícits que no sempre són entesos o compartits per totes les parts.  

 Tornant a les dimensions del racisme que afecta la població de l’estudi, és imprescindible també 

mencionar l’antigitanisme, com a modalitat específica dirigida particularment a les poblacions 

rrom/gitanes que, tot i compartir bona part del substrat amb altres formes d’antialteritat i 

xenofòbia, té també elements concrets i diferenciables (Nicolae, 2006)33. Òbviament, des del punt 

de vista formal, i fins i tot legal, el racisme i l’antigitanisme no tenen cabuda en un estat de dret que 

garanteixi el respecte per la diversitat i la no discriminació. No obstant, és patent que encara s’ha 

de fer un salt qualitatiu, formal i pràctic, en la lluita contra aquest: molts rroma es troben en les 

seves experiències quotidianes, a l’espai públic però també en l’accés a diversos drets i serveis, amb 

rebuig i prejudicis.  

 
33 Un bon resum del concepte i la legislació aplicable, així com mesures concretes pel que fa a Barcelona es poden consultar 
a:  https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/02/14131005/Antigitanisme1.pdf  

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/02/14131005/Antigitanisme1.pdf
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 Seria senzill, de nou, individualitzar aquests episodis com si fossin anecdòtics o depenguessin 

només d’actituds dels professionals: evidentment, existeixen estereotips (més o menys estesos o 

explícits), que condicionen l’aproximació a les famílies rrom (decisions, expectatives, exigències, 

etc.). És lògic, en tant formem part d’una societat que presenta un antigitanisme molt arrelat.  

 Però, el focus s’ha de situar, a més d’en la sensibilització, en la manera en que els propis àmbits 

i serveis deixen espai per l’expressió d’aquestes idees i actituds. Un concepte útil al respecte, molt 

vinculat amb el d’infrapolítica que explicàvem abans, és el de la burocràcia a nivell de carrer 

(“Street-Level Bureaucracy”; Lipsky, 1980). D’acord amb aquesta perspectiva, és en el contacte 

directe amb els destinataris de les polítiques públiques, on aquestes prenen la seva forma final i 

rutinària, més enllà dels dissenys legislatius i els decrets governamentals. Sobretot, i aquest aspecte 

és especialment important, perquè moltes vegades estan deixant un enorme espai a la 

condicionalitat i l’arbitrarietat. Un bon exemple, en els darrers anys, pot trobar-se en els 

procediments d’acreditació i atenció sanitària: canvis legislatius, manca de concreció dels criteris 

(fins i tot criteris restrictius), diverses administracions (local, catalana, estatal i dels estats d’origen) 

implicades i, per sobre de tot, la manca d’una aproximació proactiva que posés l’accent en l’accés 

efectiu a la salut (més que en els tràmits necessaris per fer-ho). En aquest context, com hem 

experimentat repetidament durant el treball de camp, és molt més senzill que s’expressin actituds 

exclusores, en comparació amb àmbits (com, per exemple, l’educació) on l’obligatorietat i la 

claredat del mandat el dificulta34.  

 En definitiva, la indefinició en els drets, la multigovernança i la burocràcia en les seves pitjors 

versions, quan s’utilitzen per difuminar la responsabilitat, són un brou de cultiu especialment fèrtil 

per aquest tipus d’actituds. Sense un mandat clar que situï l’accés equitatiu a un servei o dret com 

a la prioritat, bona part del resultat final queda a les mans dels nivells més baixos de l’atenció 

institucional. Nivells que a més a més freqüentment creen rutines pròpies i estereotípiques, per 

lidiar amb l’escassedat de recursos i la sobrecarrega; atrapats entre la demanda dels usuaris (i 

l’intent de donar un tracte individualitzat), la seva pròpia continuïtat com a servei i els objectius 

institucionals i polítics, sovint més rígids. 

 En aquest context, part dels rroma tenen moltes vegades les de perdre: necessiten demostrar 

amb major zel que poden ser com se’ls demana; eliminar dubtes sobre les seves intencions;  abraçar 

amb més claredat les “recomanacions” que se’ls fan; tractar d’aprofitar el que poden, en un context 

ple d’equilibris (Ivasiuc, 2014). Sovint amb un baix nivell educatiu, poc domini de l’idioma o del 

sistema, és molt possible que fallin estrepitosament, constituent una profecia autocomplerta. 

Desfer les sòlides atribucions que es solen aparellar a la seva identificació ètnica (en termes de 

moralitat, capacitat o voluntat) pot requerir no només “ser”, sinó també “semblar” amb més 

intensitat de la que es demana a altres. O fins i tot ocultar o no la seva identitat, amb una “etnicitat 

estratègica” (Ivanov et al., 2012:9) depenent de si aquesta comporta avantatges o inconvenients.  

 

 
34 Tampoc impedint-lo, doncs es podrien posar també molts exemples -i modalitats - de discriminació i segregació escolar.  
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 És en aquesta complexa interacció entre visions, representacions, discursos i pràctiques dels 

serveis socials i aquelles dels propis destinataris de la intervenció on es juga tant la capacitat de 

vincle dels operadors com l’èxit d’un programa o un servei. En aquest sentit, l’anàlisi microsociològic 

de les dinàmiques que es creen en aquest terreny és especialment important per comprendre i 

eventualment redirigir els mecanismes de la intervenció social.  

Diversitat i transterritorialitat  

 Dues lents analítiques complementàries, útils per comprendre algunes de les característiques 

de la població diana d’aquest estudi són els conceptes de superdiversitat i transnacionalitat.  

 Fa un moment parlàvem dels reptes que suposa l’especificitat ètnica. De fet, pels acadèmics i 

responsables polítics, el problema d’enfocar i analitzar la qüestió exclusivament des d’un punt de 

vista “ètnic” és que pot deixar de banda tot un ventall d’altres tipus de diversitats: de gènere, 

socioeconòmiques o de classe, de país d’origen, generacionals, de status legal, d’ocupació i 

educació, d’experiència migratòria, de drets i oportunitats, d’accés al mercat del treball o de 

l’habitatge i, fins i tot, de respostes polítiques i administratives a nivell local  (Tremlett, 2013). Però, 

la “superdiversitat”, un concepte encunyat per Vertovec (2007), pot proporcionar una clau per a 

mirar més enllà de l’etnicitat i reconèixer la importància d’altres variables, especialment tenint en 

compte que les diferencies intra-étniques poden ser igual o més rellevants que les diferencies inter-

étniques. Comprendre la complexitat de les experiències dels grups rrom requereix, per tant, un 

enfocament capaç de reconèixer la heterogeneïtat i diversitat que els caracteritzen.  

 Una altra qüestió relacionada que posa especialment en crisis les formes tradicionals de 

governabilitat, quan es parla dels grups rrom més marginalitzats, també a nivell local, és la mobilitat. 

Aquesta acostuma ser formulada -erròniament- entre d’altres a través del terme “nomadisme” 

(van Baar 2011; Parker i Lopez 2014; Yıldız i De Genova 2017). Alguns autors (Pusca, 2010; Sigona, 

2003, 2005), entre d’altres, han defensat, de fet, la centralitat d’allò espacial i la mobilitat en la 

construcció de l’anomenat “problema gitano” en l’UE, així com en el tipus de “solucions” de vegades 

cercades al mateix, siguin aquestes d’assentament forçat (i exclusió) o de constricció (expulsió). I 

possiblement, a banda del de la criminalitat, no hi ha un estereotip més potent que aquest en 

funcionament respecte a la població rrom (López i Aharchi, 2012; Bereményi et al.,  2014).  

 Certament, la circulació transnacional que caracteritza les estratègies d’alguns grups d’ètnia 

rrom més marginalitzats i empobrits pot arribar a ser especialment intensa (Cingolani, 2011) i arribar 

a dificultar tot tipus d’accions i intervencions o a provocar el trencament de plans de treball. Tot i 

així, en lloc de ser interpretada com a resposta estratègica a unes condicions d’exclusió i 

vulnerabilitat especialment marcades, acostuma ser representada, en el discurs mediàtic o de la 

intervenció social, com a tret cultural (nomadisme) o com a forma “parasitària” d’aprofitament de 

recursos assistencials (Guy, 2003).  

 Aquest tipus de representacions i etiquetatges tenen un pes fonamental en l’aproximació al 

fenomen des del camp de la intervenció, sobretot quan composen un relat que essencialitza 

culturalment la pràctica i omet les seves causes. Serveix per justificar encara més barreres a l’accés 
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a drets i, fins i tot, el no suport amb polítiques públiques (donat que es situa als rroma com els 

responsables de la no inclusió, degut a la seva “pulsió” cap a la mobilitat) (Kabachnik i Ryder, 

2013:90). Per exemple, la caracterització nomàdica i inestable pot, sense reconèixer que de fet és 

més una resposta a la precarietat, justificar una manca d’intervenció per que “avui estan aquí i demà 

no”. En realitat, en aquest context, l’agència (podria dir-se resistència) de les famílies rrom 

freqüentment passa ja no només per la mobilitat, sinó per un assentament el més invisible possible, 

precisament per escapar de mecanismes que, paradoxalment, tampoc els permeten -o almenys 

ajuden- a arrelar-se. Sense aquest tipus d’estratègies difícilment la població rrom hauria subsistit 

fins avui, socioeconòmica i culturalment (Pusca, 2010).  

 En conseqüència, el paradigma de la transnacionalitat35 (Vertovec, 1999; Levitt, De Wind i 

Vertovec, 2003), ja prou conegut i aplicat als estudis migratoris, pot revelar-se com menys simplista 

i més útil per comprendre les dinàmiques de mobilitat d’aquests grups. Aquesta perspectiva ha 

desplaçat l’atenció sobre les institucions, practiques socials, activitats econòmiques i formes de 

mobilitat dels migrants com unes que es realitzen no només al país de destí, sinó més aviat en dos 

o més països (com a mínim el d’origen i el de destí), al mateix temps i en paral·lel. Aquesta lògica és 

també important per a la comprensió de les cadenes i xarxes migratòries, sovint complexes i 

multisituades, que de nou són bàsiques per la subsistència, com tractarem àmpliament en apartats 

posteriors.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
35 O, potser millor, transterritorialitat o translocalitat: donat que aquestes mobilitats no només es donen entre estats o 
nacions, sinó també entre d’altres unitats espacials o territorials (per exemple, i molt visiblement en el cas que ens ocupa, 
entre municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona).  
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4. Elements bàsics al voltant de la població rrom/gitana 
romanesa a la ciutat 

L’objectiu d’aquest apartat és oferir, d’una manera resumida, alguns elements que permetin 

entendre millor diversos trets i característiques tant de la població rrom a la ciutat com del seu 

procés migratori. Ho fem amb la intenció de que siguin d’utilitat, sobretot per figures professionals 

sense experiència prèvia amb la població, però sent molt conscients de que només podrem tocar 

molt per sobre aspectes de gran complexitat, i dels perills que presenta la construcció de “perfils de 

l’immigrant rrom” (com d’altres) que simplifiquin la realitat.  

Per aquesta raó, abans és imprescindible reiterar que l’heterogeneïtat és la nota dominant36; i 

ho és perquè en general passa el contrari37, i deu remarcar-se sempre la diversitat d’orígens, 

situacions socioeconòmiques, nivells educatius formals, identitats, pràctiques religioses, usos 

lingüístics i altres qüestions socioculturals; també d’experiències, trajectòries, expectatives, 

diversitats internes familiars i personals, etc. Les diferents poblacions rrom immigrades a l’AMB no 

són (tot i presentar aspectes comuns), segments de població estancs i amb característiques 

definides des d’un únic criteri inamovible; menys encara quan parlem de diferents grups i en un 

període temporal ampli38. Dit això, segueix sent important establir alguna base global, ni que sigui 

per a observar millor les diversitats. Ho fem partint de tres tipus d’informació: una aproximació 

sociohistòrica, la descripció d’alguns dels trets demogràfics i socioculturals fonamentals i un breu 

resum de la situació legal que afecta als rroma a l’AMB.  

 

4.1.  Situació sociohistòrica i d’origen 

 Per tal de comprendre l'exclusió que sofreix la població rrom a Romania, que incideix de forma 

decisiva també en les relacions amb la societat de destí, hem de remetre'ns breument a una 

aproximació històrica. Des de la seva primera presència documentada a Romania (S.XIV), ha conegut 

diversos contextos sociopolítics (Achim, 1998; ERRC, 2004), desenvolupant-se entre dinàmiques 

d’inclusió/exclusió i diferents tendències de mobilitat/sedentarizació en funció de canvis 

estructurals. És important subratllar que l'exclusió ha sigut continuada al llarg dels segles, i això 

contribueix a explicar les diferents estratègies de supervivència adaptatives que, sovint, tenen 

impactes fins al moment actual. Destaquem particularment tres etapes:  

a) Una dada freqüentment desconeguda  és que l’esclavatge de la població a Romania es va 

estendre des del segle XV fins ben entrat el segle XIX (desapareixent definitivament l’any 

1855)39. Òbviament, implicava una absència gairebé total de drets: per exemple, segons el codi 

penal de Valàquia (1818), qualsevol rrom nascut era esclau, podia ser venut o regalat pel seu 

 
36 Més encara si parlem de la població rrom a Romania en el seu conjunt, on existeixen segments significatius entre els 
quals la presència d’alguns d’aquests trets (sobretot els considerats més “tradicionals”) és molt relativa.  

37 És a dir, en l’homogeneïtzació o l’estereotip. Seria, com afirma Ivanov et al. aquesta mena de caracterització que 
assumeix acríticament que “no sabem definir-lo exactament, però tots sabem de què estem parlant” (2012:11) 

38 De fet, part d’aquestes dades són resultats d’un treball de camp i de recerca més extens, recollit a López (2018). 

3939 Veure, per exemple, Petcuț (2009), Marushiakova i Popov (2009) o Necula (2012).  
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propietari (fos aquest un noble, l’església o la corona) i tenia prohibit contraure matrimoni amb 

no-esclaus. L'esclavatge va venir acompanyat també d’un primer procés d'assimilació i 

d’assentament forçós. I encara existeix un dèficit significatiu en el reconeixement, per part de 

Romania, de les desavantatges que van portar aquest període: per exemple, que part 

significativa dels rroma no poguessin ser propietaris de terres fins fa poc més de 150 anys. De 

fet, a pesar de l’abolició formal de l’esclavatge, molts van continuar vivint en condicions no gaire 

millors en les dècades següents.  

 

b) Un altre episodi important -i també vergonyosament desconegut- és el del Porajmos (en romaní 

“destrucció”, “devoració”) o genocidi/holocaust gitano40. En el període 1940 a 1944, durant la 

Segona Guerra mundial, Romania va ser aliada de l'Alemanya nazi i en bona part del període, 

però particularment al 1942, es va produir a Romania una persecució sistemàtica de la població 

rrom, començant per la no sedentària, per part del govern d’Antonescu. Juntament amb la 

població jueva, es van dur a terme deportacions a la regió de Transnístria d’entre 25.000 i 90.000 

rroma (ERRC, 2004:7-8; Ioanid, 2000; Nastasă-Matei et al., 2016:39) de les quals van morir 

almenys la meitat, directament executades o de fam, fred i malalties. De nou, existeix encara 

una enorme manca de reparació: tot i que Romania va reconèixer finalment en 2004 la seva 

participació en l'Holocaust, part de la societat encara ho ignora o nega, i els pocs supervivents 

rroma, molts d’ells nens quan van ser deportats, encara es disputen amb les autoritats per a 

aconseguir les indemnitzacions. 

 

c) Després de la Segona Guerra Mundial, particularment en els primers anys de l’etapa socialista 

(1945-1989), es van continuar aplicant polítiques d'assimilació que van implicar, per exemple, 

l'assentament obligatori o la pèrdua parcial dels treballs tradicionals. Si bé alguns dels drets 

fonamentals van començar a ser garantits, i es van produir impactes positius en termes 

d’educació, salut i inserció laboral, aquesta millora va ser de vegades més formal que real i 

tampoc va modificar qualitativament els discursos excloents de la societat majoritària. Una de 

les expressions més visibles van ser les reticències a reconèixer l'estatus de grup ètnic als rroma 

durant bona part del període (Fraser, 1995:279; Barany, 2002). I malgrat la teòrica garantia de 

drets bàsics per a tota la població, els rroma van seguir en la pràctica a les cotes més baixes 

d'accés a recursos i serveis, ocupant els pitjors treballs i habitant les perifèries de les localitats. 

Això és fonamental per entendre que, a partir de 1989, quan s'inicien els processos de 

privatització i milers de romanesos perden els seus llocs de treball, els rroma van ser els primers 

en sofrir l’impacte. Al mateix temps, al no disposar de terrenys, molts no van poder recórrer a 

l'agricultura de subsistència i es van veure obligats a emigrar o a treballar com a jornalers 

temporals per sobreviure. (Pajares, 2006:227).  

 Es veu nítidament, per tant, com aquests processos històrics han influït en unes condicions de 

vida que mantenen l’exclusió i empenyen a la migració. I de fet, la situació durant la crisi dels 

primers anys de transició va agreujar-se significativament; i el que és pitjor, tampoc ha millorat de 

manera clara en les dècades següents.  

 
40 També conegut com Samuradipen (“la gran matança”) s’estima que van ser assassinades entre 250.000 i 500.000 
persones -tot i que hi ha estimacions de més d’un milió i mig- pel govern alemany i/o els d’altres estats.  



Fluxos migratoris de població rrom/gitana romanesa a Barcelona i dinàmiques d’assentament 

33 
 

- Per exemple, si parlem del mercat de treball, la proporció de desocupació efectiva de la població 

rrom ha estat i continua sent molt superior a la de la població romanesa majoritària. Zamfir i 

Zamfir (1993) apunten que en 1992 ja un 45.2% dels rroma no tènia una feina, comparat amb 

un 10.1% de la població general. Al 2011, segons Tarnovschi et al. (2012:156) la xifra baixava 

només fins a un 35.5% de la població rrom ocupada. Alhora, amb els serveis socials al país 

d'origen desmantellats, reduïts o amb pocs pressupostos assignats, ha disminuït la poca 

cobertura social que la població rrom ja tenia.  

 

- En l’àmbit educatiu, es van reforçar les desigualtats prèvies, amb una elevació significativa dels 

índex d’absentisme i fracàs escolar, com mostren les altes taxes d’analfabetisme (OSI, 2007a): a 

l’inici dels 90, el 35.5 % dels homes i el 18.7 % de les dones rrom no sabien llegir ni escriure, i 

una proporció lleugerament superior ho feia amb dificultat (Barany, 2002:171). Al 2011, de nou 

Tarnovschi et al. (2012:11) mostren que la situació segueix sent dramàtica: un 25% 

d’analfabetisme i més de la meitat dels enquestats amb un nivell màxim de primària.   

 

- Respecte a l’habitatge es donen resultats prou similars41. Revenga et al. (2002:10) mostren 

també indicadors comparatius quant l’accés a l’aigua corrent, electricitat i altres, de les llars 

rrom i no rrom, mostrant com d’àmplia ha sigut l’escletxa en aquest àmbit.  

 

- Els indicadors de salut també van empitjorar, sobretot per la pèrdua del caràcter universal del 

sistema sanitari, fent que la població més desprotegida, com els rroma, es veies més afectada 

(Vilnoiu i Abagiu, 2003; Singh, 2011). Tal com recullen altres informes (Gil-Robles, 2006; OSI, 

2007), els indicadors d’esperança de vida, malalties cròniques i mortalitat infantil són molt 

pitjors que els de les poblacions majoritàries als respectius països: per exemple, segons 

resumeix OSI (2007), l’esperança de vida de la població rrom a Europa de l’Est en el seu conjunt 

és de 10 anys menys que pels seus compatriotes (Ringold et al., 2005). 

 

- A més, les actituds i discursos negatius s’han mantingut, tant en esferes polítiques com en part 

de la població romanesa42. Per exemple, Fleck i Rughiniș (2008) assenyalaven que un 33% dels 

rroma enquestats s’havien sentit discriminats per la seva pertinença ètnica. Alguns episodis, 

com els progroms (atacs violents) a assentaments, sobretot a la dècada dels 90, mostren la 

gravetat d’aquesta discriminació, que s’accentua si considerem que ha tingut un paraigües 

polític: al març del 2000, el Ministre d’Afers Exteriors, després d’una reunió del Consell Europeu 

sobre l’ampliació de l’UE, va declarar que el seu govern tenia l’obligació de “protegir a 23 milions 

de romanesos de uns quants milers de gitanos” (Villarreal, 2008:38). En 2010, de nou, el Ministre 

d’Exteriors va afirmar, en una reunió amb altres ministres comunitaris, que “Romania té alguns 

problemes fisiològics, naturals, d’infracció […] especialment entre les comunitats de ciutadans 

romanesos d’ètnia rroma”.  

 

 
41 Per exemple, en els primers 90 el nombre d’acumulació de persones per habitació era de 3.03, en contrast amb 1.29 
persones en el cas de la población en general (Zamfir i Zamfir, 1993). Al 2007, aquests indicadors es redueixen 
lleugerament per la població rrom (2.7 front a 1.3) (Bădescu et al., 2007:34).  

42 Segons una enquesta (CRIRED, 2000), un 38.8 % dels romanesos van respondre que no permetrian als rroma viure a 
Romania. Un altre estudi (Kanev, 1999) estimava que el 84% dels romanesos expressen aversió pels rroma.    



Estudi diagnòstic   

 

34 
 

 Això no obstant, sobretot després de la integració a l’UE, també s’han produït alguns avenços: 

s'ha començat a incorporar a l'agenda política la situació de la població rrom, tant a nivell nacional 

com local, la qual cosa ha implicat canvis legislatius, a més del finançament de nombrosos projectes. 

S'han dut a terme polítiques de discriminació positiva, de forma superior a les que s'han donat a 

Espanya43. També s'han donat millores socioeconòmiques i educatives, així com la aparició d’un 

activisme i teixit associatiu rrom, sobretot en les noves generacions. Existeix a data d'avui una major 

capacitat d'incidència i presència de professionals rrom en diferents àmbits, que poden contribuir 

enormement a l'avanç en els drets i representació social de la població rrom44.  

 

4.2.  Aspectes demogràfics i pautes socioculturals45 

Panorama sociodemogràfic 

▪ A diferència del que es dona o s’ha donat en alguns períodes amb altres poblacions immigrades, 

la distribució respecte a sexe ha sigut bastant equilibrada, però possiblement amb una 

proporció lleugerament superior d’homes que de dones. Entre altres factors, s’explica 

fonamentalment per la relativament habitual migració de famílies senceres (o parelles que 

inicialment deixen part dels seus fills en origen) en comparació amb la menys freqüent -o 

almenys més breu que per altres poblacions- migració d’homes sols que una vegada 

aconseguida una situació estable, reagrupen a la seva família.  

 

▪ Respecte a l’edat, en general, estem davant d’una població jove (com d’altra banda passa en 

general amb la població immigrada), amb una mitjana al voltant dels 30 anys o menys46. Fent 

un panorama global podria plantejar-se que, en termes generals, la població s’ha distribuït entre 

un 40-50% de menors de 18 anys, una proporció en el mateix rang (40-50%, tot i que 

possiblement major) d’adults per sota de 50 anys i la resta de majors d’aquesta edat, que tot 

indica no representen més d’un 15-20%. De nou, això té a veure tant amb les pautes migratòries 

i la seva consolidació -per exemple, amb que en moltes famílies les persones velles romanguin 

a origen, a càrrec de l’economia domèstica i la cura dels nens més petits- com amb d’altres 

factors: les edats precoces en que es donen els matrimonis (i el primer part), la baixa esperança 

de vida i l’elevada natalitat.  

 

▪ Una alta taxa de natalitat: la mitjana de fills, tant a la mostra entrevistada com segons dades 

més globals, es troba al voltant de 3.3 de mitjana, tot i que es redueix a una mica més de 2 si 

considerem els que resideixen amb ells en aquest moment a Catalunya. Es podria dir, 

considerant la dada anterior, que aproximadament 1 de cada 3 fills resideix als pobles d’origen 

 
43 Per exemple, s’estableixen places en tots els nivells dels estudis universitaris, d'accés als càrrecs públics o representació 
política a les localitats amb població rrom. 

44 Veure, per exemple, la campanya “I am a Roma Doctor”, que mostra joves rrom professionals i estudiants de medicina: 
http://www.romaeducationfund.hu/videos/i-am-roma-doctor 

45 De nou, i donat que particularment en el que fa a pautes socioculturals aquestes no eren objectiu d’aquest estudi, 
resumim a partir de López (2018), on es pot trobar la informació desenvolupada amb molta major extensió.  

46 Probablement inferior, si considerem els menors. Per exemple, la mitjana de les 26 persones entrevistades és de 39.6 
anys, però els nens no van formar part de la mostra.  
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a Romania o, en menor mesura, en altres llocs (sobretot quan ja són casats, particularment en 

el cas de les dones que, com veurem, sovint marxen a viure amb la família del marit). No obstant, 

no és inhabitual trobar nuclis familiars amb tots els menors convivint amb ells; i probablement, 

considerant que moltes de les dades provenen de parelles que continuen tenint descendència, 

la mitjana seria globalment una mica superior47.  

 

▪ Un altre aspecte a mencionar aquí, encara que el tractarem amb més profunditat, és la 

diversitat de llocs d’origen. Com ja hem dit, la distribució que vàrem seleccionar a les 

entrevistes és representativa a grans trets del que podem trobar al conjunt de la ciutat, i el 

major pes es correspon amb quatre orígens principals: Ialomiţa (Țăndărei, Fetești, Slobozia), 

Vaslui (Murgeni, Băcești), Buzău-Prahova (Calvini, Mizil) i Alba (Teiuș). Més enllà de compartir 

regió, el sentit d’agrupar-les és que, sovint, formen part de la mateixa comunitat o subgrup (per 

exemple, amb matrimonis creuats freqüents entre aquestes) i han conformat conjuntament els 

fluxos migratoris.  

 

 
Imatge 1. Mapa administratiu de Romania amb principals llocs d’origen de la població a l’AMB 

  

 Totes les localitats presenten, segons el darrer cens (2011) proporcions significatives de 

població que s’identifica com rrom, sent a les localitats principals d’entre un 10 i un 40%48. 

Aquestes proporcions són probablement més altes del que reflexa el cens, però la migració 

també ha minvat el nombre efectiu de residents (tot i no deixar sempre de constar com a tals). 

Tenen també la característica comuna de ser, en general, localitats petites o mitjanes, i 

fonamentalment de tipus rural (un aspecte, el de ser una migració rural-urbana, que 

freqüentment s’obvia respecte a la caracterització de la població rrom a l’AMB). Això no vol dir 

que no es produeixin també fluxos des d’altres territoris, alguns d’ells ciutats (com la pròpia 

capital), però en general estan més dispersos i no són tan nombrosos com els anteriors.  

 
47 La mitjana de 4.04 fills per nucli familiar que es pot extreure de la darrera memòria de SISFA rom (2017) també donaria 
suport a aquest supòsit.  

48 Per exemple, Țăndărei (10.85%, 1435 persones), Murgeni (19.4%, 1.384 persones), Băcești (15,7%, 518 persones), 
Calvini (40.39%, 1.832 persones) o Mizil (15.16%, 2.170 persones). A localitats més grans, com Slobozia, la proporció és 
menor (2.77%, 1.272 persones). 
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Subgrups i llengua  

▪ Un primer aspecte a abordar quan es parla de diversitat interna i sociocultural són els subgrups 

ètnics, que com hem mencionat abans, tenen molt a veure amb oficis tradicionals (malgrat 

aquests són ja molt poc practicats per aquestes comunitats). No tenen tanta importància en el 

context post-migratori com els orígens o el nivell socioeconòmic (de fet, sent del mateix 

subgrup, existeixen per exemple fortes diferències entre les famílies de Țăndărei i Murgeni), 

però si que impliquen certes singularitats en pautes com les que tractarem a continuació i, per 

tant, és una informació que s’ha de tenir present. Les famílies de Ialomiţa (Țăndărei, etc.) i Vaslui 

(Murgeni, Băcești) s’identifiquen com pertanyents al grup Kangliari (o pieptănari; fabricants de 

pintes) mentre les de Calvini s’adscriuen en part a un altre grup tradicional, els Ceaunari 

(fabricants de cassoles i altres objectes de metall, sobretot alumini). En altres grups, quan no es 

té o no es reconeix per part d’altres aquesta filiació tradicional, no és estrany que es parli de 

Romanizati (si es vol, “romanitzat” o fins i tot “apaiat”), sobretot vinculat amb pautes més 

similars a les de la població romanesa majoritària o la pèrdua de certs trets o pràctiques (com 

ara la llengua).  

 

▪ Seguint amb aquest darrer punt, un dels elements que sol ser bastant definitori és el de la 

llengua; és a dir, l’ús del romanès i/o del rromaní (i quina variant d’aquest49). La majoria de les 

famílies parlen els dos (a banda de la llengua o llengües dels països de destinació), amb el segon 

com a llengua preferent en la llar i en la interacció amb altres rroma. Considerant l’exclusió 

històrica i actual que hem relatat abans, és admirable i d’una riquesa indubtable que s’hagi 

mantingut amb aquesta força; però, part de l’explicació també té arrels precisament en aquesta 

situació: el rromaní ha tingut, en aquests grups, un rol important com a barrera protectora i 

recurs estratègic. És quelcom que, sovint, encara es pot veure en certes interaccions, per 

exemple amb serveis: enfrontats a una decisió o petició d’informació, es poden produir 

comunicacions ràpides, inintel·ligibles pel interlocutor no rrom (també pels mediadors 

romanesos). No es tracta moltes vegades -com es podria pensar- d’articular una versió o 

resposta per tal d’ocultar alguna cosa, sinó també d’acordar una decisió sense que els matisos 

o possibles desacords siguin accessibles a l’oient.  

Organització familiar, sexe, edat i relacions de gènere 

▪ Si trets com els anteriors -i els següents- s’han mantingut, és en bona part gràcies a l’element 

potser més important quan parlem d’aquesta població: el parentiu i l’organització familiar. En 

primer lloc, la pertinència a aquesta es vehicula generalment a través d’avantpassats comuns 

per la línia del pare (patrilinealitat), constituint lligams entre famílies que s’estableixen 

mitjançant matrimoni. Això no vol dir que el grup matern no tingui presència, per exemple, en 

la cura dels fills i filles, però aquests s'incorporen fonamentalment al grup patern.  

 
49 Per exemple, entre els dos grups que acabem d’esmentar, Kangliari i Ceaunari, es parlen dialectes diferents, malgrat 
intel·ligibles entre ells. De fet, és possible en molts casos la comunicació fins i tot amb rroma d’altres nacionalitats (amb 
llengües majoritàries totalment diferents del romanès) com Bosnians, Búlgars, etc.  
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  D’altra banda, la família és central en àmbits com ara la mobilitat, l’habitatge o les 

estratègies de subsistència, on molt, si no tot, s'organitza sovint al voltant del concepte central 

de família. No és que amb altres societats -inclosa la nostra- no sigui en part així, però entre els 

rroma ho fa d’una manera molt més intensa i amb una concepció de família molt més extensa. 

Per això, és erroni realitzar una aproximació (de fet, etnocèntrica) exclusivament en termes 

d’individu o de família nuclear: decisions com la de desplaçar-se o establir-se a un lloc, per 

exemple, es veuran molt condicionades pel fet de la proximitat de la família o conjunt de famílies 

extenses amb les quals aquestes es relacionen. Aquestes eleccions, que des de la nostra 

perspectiva poden semblar equivocades, pertanyen a una lògica pròpia que és, de fet, també 

enormement pragmàtica: per exemple, representa ajuda en la cura dels nens, col·laboració en 

els treballs de tipus marginal (que sovint s’organitzen familiarment), etc. Hi ha una relació de 

pertinença i de col·laboració pel bé familiar que condiciona enormement les decisions i defineix 

la trajectòria vital: la família no és només el llaç d'unió i solidaritat i l'element al voltant del qual 

s'organitza la vida econòmica i social, sinó també el primer i principal context educatiu. D'aquí 

la seva importància en la subsistència, però també en l’endoculturació i la criança i cura dels 

infants (que contra l’estereotip de vegades existent, és una de les prioritats fonamentals de les 

famílies rrom).   

 

▪ Edat i sexe són els dos eixos fonamentals que distribueixen rols, drets i obligacions entre els 

rroma i les rromnja, en general i en el si de les seves famílies. Ho fan habitualment en forma 

d’estatus ascendent segons l’edat i de major autoritat de l’home sobre la dona. El pas a l’edat 

adulta ve marcat, primordialment, per la formalització del matrimoni i el primer fill, a més de 

per la incorporació gradual a les tasques atribuïdes en funció del gènere. Això té una visibilitat 

especialment intensa en els rols que desenvolupen molts nois i noies joves: uns participant del 

treball amb el seu pare i la resta d’homes de la família, mentre les noies es dediquen a la cura 

dels seus germans i germanes petits (en part com a preparació per la seva maternitat futura).  

 

▪ Continuant amb les relacions de gènere, és obvi que existeix una desigualtat que afecta a les 

dones, tant en el context familiar com en el comunitari. Es tradueix, per exemple, en un nivell 

educatiu i de lectoescriptura comparativament menor que els dels homes; en la priorització de 

la cura d’altres membres de la família per sobre de la seva salut; en aspectes que tenen que 

veure amb la salut sexual i reproductiva o en el control i manca d’autonomia, en no pocs casos, 

a nivell familiar o comunitari. També, molt particularment, en la sobrecàrrega de les dones pel 

treball assignat dins de la llar, de manteniment i cures, al qual s’afegeix moltes vegades altres 

ocupacions externes (per exemple, la ferralla o la mendicitat). Aquesta s’expressa també, de 

forma combinada amb l’antigitanisme, en la relació amb la societat majoritària: per exemple, 

sofrint un major nombre de situacions de discriminació (en part per la seva visibilitat) o en un 

context on el suport davant situacions de violència masclista és encara més inaccessible que per 

la població en general.  

 

  No obstant això, ni molts d’aquests aspectes són òbviament exclusius d’aquestes poblacions 

o grups concrets, ni tampoc s’ha d’obviar l’agència i les resistències quotidianes que les rromnja 

practiquen vers aquests rols (tant dins com fora de la comunitat). És un aspecte crucial a tenir 

en compte en la intervenció, ja que de vegades, des de perspectives feministes i fins i tot 
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benintencionades (però etnocèntriques o que sovint no consideren el conjunt de subjeccions a 

les quals aquestes dones estan sotmeses) una insistència en certs tipus d’apoderament i la 

focalització exclusiva en les dones com a motor de canvi o millora de la situació familiar pot de 

fet acabar contribuint a aquesta sobrecàrrega o situar-les en posicions difícils a nivell intern.  

Matrimoni i descendència 

 

▪ Passant al matrimoni, aquest es fonamenta sobretot comunitàriament, independentment de la 

seva formalització legal (que en una part no desdenyable dels casos no es dona50). És, de fet, no 

només un procés de la pròpia parella, sinó també un lligam entre les famílies, que de vegades 

intervenen en la decisió (particularment si és el primer matrimoni). Això no vol dir que no sigui 

una decisió fonamentalment individual en la gran majoria de casos, però en un context on la 

família i la comunitat estan tan imbricats amb la concepció de la individualitat, aquesta última 

respon sovint, bastant aproblemàticament, als interessos familiars. Donada la patrilinealitat que 

explicàvem abans, es fa en part també una lectura des de la família de l’enllaç matrimonial com 

a pèrdua d’un membre (la dona) i de la seva descendència. En aquest sentit, alguns dels grups 

presents a l’AMB (en concret els Kangliari, de Țăndărei i Murgeni, però no Calvini) practiquen 

una compensació matrimonial o “preu de la núvia” (que pot ser de varis milers d’euros), pagat 

per la família del marit a la de la dona. Part d’aquesta quantitat s’inverteix en la pròpia 

celebració matrimonial, i serveix també per casar al següent fill baró.  

 

▪ Els matrimonis es realitzen encara a edats bastant baixes (16-18 anys de mitjana), tot i que la 

tendència global ha sigut la d’un augment d’aquestes. Té a veure amb múltiples factors, que van 

des de la importància de la reproducció familiar i el seu caràcter constitutiu de la condició 

d’adult, fins al control de la sexualitat exercit particularment sobre les noies joves. De fet, la 

virginitat abans del matrimoni és encara valorada per alguns grups (sobretot Țăndărei). No 

obstant això, és un debat molt complex i no s’hauria de llegir acrítica i automàticament aquest 

caràcter primerenc i la intervenció de les famílies o la compensació matrimonial com un 

matrimoni imposat o forçat (fet que no vol dir que no pugui passar en algun cas). 

 

▪ El nombre de fills, que ja hem tractat abans, és important també en el sentit que, pel tipus de 

subsistència i d’organització comunitària d’aquests rroma, és un avantatge comptar amb un 

grup familiar ampli. S’ha d’entendre també que en aquest sistema de circulació familiar 

patrilineal (més encara quan existeix la compensació matrimonial) existeix certa pressió en el 

sentit de que la descendència estigui composada de forma equilibrada entre nens i nenes. Això 

pot tenir, en certs grups, impacte en la alta natalitat i, en conseqüència, també en aspectes com 

la salut de les dones, afectada per l’elevat nombre d’embarassos.   

 

 

 
50 Aquest factor pot comportar certs problemas: per exemple, al registre civil per inscriure el nadó a nom del pare. Tot i 
que això també pot tenir avantatges com, per exemple, la possibilitat de viatjar només amb la mare sense necessitat d’una 
procură (poder notarial) que certifiqui el permís del pare, quan aquests estan separats.  
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Pautes residencials i xarxes transterritorials de suport 

▪ Tots aquests aspectes connecten directament les pautes residencials. En general, es pot dir que 

aquestes pautes són patrilocals, en el sentit de que -tot i no passar sempre- l’ideal dominant és 

que les parelles i els seus fills convisquin amb la família del marit després del matrimoni, almenys 

els primers anys. En aquest sentit, les llars rrom a Barcelona solen comprendre diverses 

generacions i nuclis familiars, amb la qual cosa el concepte de residència-cohabitació difereix 

de la perspectiva individual o aquella exclusivament centrada en la nuclearitat. És, de nou, una 

qüestió central que s’ha de considerar al fer intervenció: per exemple, es troba en la base del 

rebuig d’algunes de les ofertes de reallotjament, sobretot quan implica una separació.  

 

▪ Però, a causa d'aquests llaços familiars, es mantenen aliances i relacions fins i tot quan existeix 

una segmentació o l’àmbit territorial és molt ampli. Per exemple, una família pot tenir vincles 

forts i estables entre si malgrat els seus membres visquin a Regne Unit, França, Alemanya o 

Romania (com passa molt sovint). Hi ha un moviment permanent d’informació, recursos i 

persones entre els nuclis que composen la xarxa familiar extensa transterritorial que, alhora, 

serveix de suport pel manteniment d’aquesta i pel propi procés migratori. Això permet 

minimitzar les dificultats (sobretot en el primer assentament) i, més en general, una estructura 

amb la qual es pot comptar en cas de necessitat o en els moments importants. Alhora, també 

implica obligacions i s’imbrica amb una intensa mobilitat, particularment en les situacions més 

precàries, i això pot tenir conseqüències negatives (per exemple, la interrupció o segmentació 

dels processos d’escolarització en diversos països).  

 

▪ La contrapartida d’aquesta xarxa densa i extensa, la seva adaptabilitat i el rol primordial que 

compleix és que, de vegades, és el seu caràcter poc heterogeni. Combinat amb la necessitat de 

una part important dels segments de famílies rroma amb les quals hem treballat de trobar els 

mitjans de subsistència precisament dins de la seva xarxa més propera, i amb la discriminació i 

la poca experiència d’altres tipus de relació, fa que es reforci una certa endogàmia, imposada 

de vegades des de l’exterior, però també útil en la seva funció protectora i reproductora 

sociocultural i econòmicament. En aquest sentit, les famílies amb un arrelament més ferm, que 

han pogut desenvolupar també uns itineraris d’inclusió més llargs, mostren -o ho han fet 

mitjançant- unes xarxes més heterogènies que donen accés en major mesura a oportunitats en 

el context de destí.  

Estructura d’autoritat i pautes religioses  

▪ L’estructura d’autoritat es vehicula fonamentalment, de nou, en funció de l’edat i el gènere, i 

està molt arrelat en l’autoritat familiar (no només internament, sinó també en la consideració 

que la resta de famílies tenen d’aquesta). Un primer aspecte que és molt importar destacar és 

que aquest lideratge no és unívoc ni està excessivament formalitzat, sinó que s’exerceix i 

reconeix en la quotidianitat. Dit d’una altra manera, tot i existir figures molt reconegudes, 

aquestes conformen un arxipèlag d’autoritats sovint amb interessos encontrats, i és difícil 

trobar, particularment en el context post-migratori, una única persona que conciti el suport de 

tota la comunitat. De fet, el procés migratori i l’increment de desigualtats econòmiques dins de 
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les pròpies comunitats ha fet que les estructures més tradicionals d’autoritat s’hagin desdibuixat 

relativament. En tot cas, el respecte es guanya mitjançant la trajectòria, individual i familiar; en 

les exhibicions públiques de les posicions relatives dins de la comunitat (quotidianes o en 

esdeveniments especialment marcats) o en la mediació, sigui aquesta interna o externa.  

 

▪ Dins la comunitat, quan s'esgoten totes les altres vies de mediació i arranjament d'un conflicte 

o divergència, els grups més tradicionals (de nou Țăndărei i Murgeni, però no Calvini) es recorre 

a una institució coneguda com kris (o “judici gitano”), un procés de judici-mediació que 

generalment es desenvolupa de manera independent al sistema judicial no rrom. Aquest 

representa un procés d'arbitratge dut a terme per les persones l'autoritat, per tal de poder 

aconseguir una resolució d’un conflicte i mesures o compensacions que acceptin les parts 

implicades. Aquestes mediacions, que es fonamenten en el reconeixement de tota la comunitat, 

serveixen per un ampli ventall de temes, però tenen a veure en general amb diferents conflictes 

vinculats amb disputes econòmiques, relacions de parella o acords matrimonials.  

 

▪ Finalment, l'àmbit religiós és essencial tant per la banda identitària com per l’estructuració 

comunitària, sobretot en els darrers anys, en els quals s’ha donat un procés de conversió des 

del culte ortodox -majoritari a Romania- a cultes evangelistes (generalment pentecostals o 

adventistes, en els grups presents a Barcelona). Els segons són majoritaris ara mateix en el 

context post-migratori, tot i que encara queda un nombre significatiu de famílies ortodoxes. 

Aquest procés de conversió, que va començar ja als 90 però es va reforçar sobretot a partir del 

2000, té entre moltes altres explicacions el fet de que siguin els mateixos rroma els que 

autorganitzen i adapten el culte a les seves pròpies necessitats. De fet, en el context post-

migratori i d’origen, les esglésies evangelistes han permès una resignificació identitària i 

sobretot una pertinència i suport transterritorial que és fonamental.  

 

  La religió com a practica està molt estesa entre els grups amb els quals hem treballat i té 

dos vessants: una d'estructuració interna que propicia una certa estabilitat en un context social 

advers i canviant i una altra de trobada amb la comunitat guiada per la figura del pastor i els 

seus missatges. També ha tingut impactes molt significatius en diversos aspectes, com ara el 

suport i la sensació de pertinència transterritorial (amb comunicació i intercanvi entre esglésies 

a diferents països) o pràctiques concretes com el consum d’alcohol, que ha disminuït de manera 

molt evident en els darrers 15 anys. Malgrat a Barcelona no existeixen, ara mateix i fins a on 

coneixem, espais consolidats pel culte51 -sí a Badalona, per exemple-, aquest és un àmbit 

essencial pel que fa a la intervenció i la interlocució comunitària amb la població, així com la 

seva relació amb altres grups.   

 

 

 

 
51 Això fa que de vegades tant ortodoxos com evangelistes practicants facin servir esglésies d’altres confessions. Per 
exemple, com explicava Costel (ER6, Home, 43 anys): “Toda mi familia somos ortodoxos pero ahora vamos a ver a los 
Testigos de Jehová. Cada domingo cuando no tenemos trabajo vamos a esa iglesia.” 
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4.3. Marc legal-administratiu, jurídic i documental. 

 Bona part de la situació de la població rrom immigrada es veu condicionada pels diferents 

marcs legals als que està subjecta, que té un impacte definitiu en la inclusió o exclusió i la 

permanència en el territori. Aquest és un marc d’enorme complexitat, que com ja hem anat 

explicant es desenvolupa a diferents nivells: Unió Europea, Estat Romanès, Estat Espanyol, 

Generalitat de Catalunya i Ajuntament. Aquestes diferents administracions, sovint de forma 

combinada, poden produir que es faciliti o obstaculitzi l'accés a la documentació, i en conseqüència 

també a diversos drets fonamentals i de ciutadania.  

 En aquest sentit, sovint moltes famílies rrom enfronten no ja només una posició de partida 

comparativament pitjor (per desconeixement dels tràmits, la seva situació econòmica, el seu nivell 

educatiu formal o les condicions en que es dona la migració o l’assentament) sinó també 

procediments que no només no són facilitadors de l’adquisició de drets, sinó que s’articulen de 

vegades dificultant l’accés a aquests.  

Regularització de la residència  

 Un primer punt a aclarir és que la població rrom d’origen romanès (en aquest moment 

majoritària entre els rroma immigrats a Catalunya) té, des de l’ingrés de Romania a l’UE (2007), 

ciutadania comunitària i, per tant, es troba no només sota el marc general d’estrangeria52, sinó 

també de la Directiva Europea 2004/38. En aquest sentit, pot circular lliurement pel territori 

comunitari, tot i que per residir més de tres mesos ha de registrar-se com a Ciutadà Comunitari 

Resident53. Per fer-ho, ha d’obtenir a les seccions d’estrangeria de les Comissaries de Policia 

Nacional la fulla/carnet verd que l’acredita com a tal, i que consigna també el seu Numero 

d’Identificació d’Estranger (NIE). Aquest document, per no portar fotografia, ha d’acompanyar-se 

sempre d’un document d’identitat (Carta d’identitat romanesa o Passaport).    

 És habitual, tant entre els professionals i serveis -particularment en aquells no específics o no 

acostumats a treballar amb migració comunitària- com sobretot entre les famílies rrom, la confusió 

entre NIE i aquest Certificat de Residència de Ciutadà Comunitari. El primer seria simplement el 

número assignat; i l’anomenat “NIE Blanc” és en realitat només un document que mostra aquesta 

assignació, vàlid per 3 mesos. Però, tenir NIE no implica obtenir la residència, i només és útil en 

termes de prerequisit per aquesta i per algun tràmit específic54. Per obtenir-lo s’ha de justificar 

d’alguna manera (per exemple, per una compra-venda d’un vehicle) la seva necessitat. Per exemple, 

com explicava un dels entrevistats:  

 
52 Ley orgànica 4/2000, de 11 de enero, sobre Derechos y Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social, 
reformada posteriormente per altres LO (Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de 
septiembre i la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre) y Reales Decretos.  

53 Aquest va ser un canvi fonamental: si no intervé cap dels supòsits de la Directiva 2004/38 (ser una amenaça a l’ordre, la 
seguretat o la salut pública) en teoria la persona no pot ser expulsada del territori d’un altre país membre. Donat que no 
es controlen de forma estricta entrades i sortides (per marcar aquests suposats tres mesos d’estància) dins l’espai 
Schengen, al qual Romania encara no pertany, això va implicar la possibilitat de romandre, s’estigués registrat o no. 

54 Per exemple, moltes persones intenten tenir-lo per que és habitualment demanat per conduir amb el carnet romanès 
si es resideix de forma estable. Sense les dades consignades en aquest no es podria, per exemple, posar una multa de 
tràfic, i per tant existeix el risc de que s’immobilitzi el vehicle (un mitjà de subsistència bàsic per recollir ferralla o paper). 
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Tengo el buletin rumano y tengo un NIE de tres meses para poder inscribir mi coche, pero el NIE verde no 

lo tengo. Nos ha ayudado [Nom professional] con el empadronamiento. No tenemos cuenta en el banco. 

Y sé que para el NIE nos piden una cuenta bancaria. Mi hijo quiso hacer una cuenta y le pidieron muchos 

papeles. (ER6, Costel, home, 43 anys).  

  

 Continuant amb el Certificat en si mateix (conegut habitualment com “NIE verd”55), 

paradoxalment aquest registre posterior a 3 mesos d’estada és obligatori segons el propi marc legal, 

però l’evolució de tot aquest marc no ha estat ni molt menys exempta d’entrebancs: 

- En primer lloc, per la manca de documentació identificativa o de padró (aspectes que tractarem 

de seguida) que, en certa proporció, van fer difícil l’obtenció, fins i tot en els moments en que 

eren els únics requisits necessaris (fins al 2012).  

  
- D’altra banda, els anys posteriors a aquest ingrés de Romania a l’UE van estar marcats per 

successives moratòries al dret a treballar per compte aliè, que van condicionar enormement 

les possibilitats d’accés a feines en el mercat integrat56. Aquestes es van eliminar definitivament 

a finals de 2013, però durant bona part d’aquest període un ciutadà romanès (o búlgar), tot i 

estar registrat com a resident a Espanya, no podia accedir al mercat laboral de la mateixa 

manera que altres ciutadans comunitaris.  

 
- Posteriorment, al juliol de 2012 el govern espanyol (un dels pocs estats europeus que no ho 

havia fet encara) va començar a aplicar amb duresa la condicionalitat econòmica recollida a la 

directiva 2004/38. Això ha suposat, fins al moment actual, l’exclusió dels segments més 

vulnerables, condicionant l’obtenció del certificat a una oferta/contracte de treball o estalvis 

suficients, a més d’una assegurança privada de salut.  

 
- Les barreres per la tramitació del Certificat de Resident comunitari afecten no només a les 

persones que acaben d'arribar, sinó fins i tot a aquelles que porten anys aquí i que l’hagin 

perdut; o en aquells casos en que s'hagi deteriorat, atès que es tractava d'un full de paper57: per 

tal d’obtenir un duplicat, fins i tot disposant d'un original deteriorat, s'apliquen les condicions 

d'aquest moment, no les que existien quan es va obtenir. És a dir, sense mitjans econòmics 

demostrables o una oferta de treball, no podrà substituir o tornar a obtenir el document que ja 

tenia. Així mateix, si el fill d'una persona que ja el té vol obtenir-lo (té dret com a familiar), 

aquesta ha d'estar complint també els nous requisits. Així s’explicava en una entrevista:  

 

Llevo 8 o  9 años aquí y tengo NIE, empadronamiento. He estado aquí al principio con mi marido, pero 

después de seis meses ha fallecido en Rumania, luego me he quedado sola aquí. Tengo la tarjeta 

sanitaria aquí, yo y mis hijos. Pero no he necesitado ir al médico. Cuando he venido por primera vez a 

Barcelona, mi meta era trabajar, hacer algo de dinero. En aquel momento sí que nos dieron este NIE 

que ahora es muy difícil sacar, pero nosotros no sabíamos adónde ir para encontrar trabajo, qué 

 
55 O fins i tot “DNI”, per confusió amb la documentació espanyola per part d’algunes de les famílies entrevistades.  

56 Juntament amb la poca heterogeneïtat de les xarxes socials, poca experiència laboral prèvia i d’altres factors. De fet, 
aquesta inserció laboral, fins i tot en treballs irregulars (“en negre”) va ser bastant escassa.  

57 Fins fa aproximadament 5-6 anys, el document tenia una mida DIN-A4, per passar després al format actual (tipus carnet). 
En tot cas, no s’ha de confondre amb la Tarjeta d’Identitat d’Estranger (TIE) que obtenen les persones extracomunitàries. 
D’altra banda, és important assenyalar que cap dels formats consigna una data de caducitat, pel que el document segueix 
en teoria sent vàlid mentre no canviï la situació de residència (per exemple, més de 6 mesos de residència a l’estranger).  
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hacer, cómo hacerlo, no conocíamos nada aquí.  Cuando se murió mi marido yo he dejado por ahí los 

papeles porque no sabia que eran importante, estaba en Rumania, entonces no guardé los NIE. 

Cuando he vuelto a España he tenido que pedirlos por segunda vez y ha sido muy difícil sacarlos 

porque nos pedían contrato de trabajo. (ER16, Violeta, Dona, 38 anys). 

 

- Per últim, existeixen moltes arbitrarietats i divergències entre territoris i comissaries, 

començant pel procediment per obtenir cita, pràcticament bloquejat en els darrers temps (al 

menys per les sol·licituds fetes per particulars, en línia).  

 

 Els efectes d’aquest marc legal, europeu i estatal, es multipliquen quan s’articula amb altres 

nivells administratius. Per posar alguns exemples: sense el NIE verd no existeix la possibilitat 

d’inscriure’s com a demandants d’ocupació al SOC (de fet contravenint el que s’estableix a la seva 

pròpia plana web, que indica que en els primers tres mesos d’estada qualsevol persona comunitària 

ho pot fer només amb el passaport58), per tant, tampoc d’obtenir prestacions per atur de llarga 

durada i/o amb càrregues familiars.  Tampoc es pot tramitar o rebre reconeixement de cap tipus de 

discapacitat o dependència, sol·licitar una Renda Garantida de Ciutadania (abans RMI) o es dificulta 

la sol·licitud d’habitatges socials o d’urgència. A un nivell educatiu, també es donen entrebancs a 

l’hora de realitzar formacions o continuar l’itinerari educatiu a partir dels 16 anys (donat que bona 

part d’aquests es vehiculen actualment a través de la Garantia Juvenil, que requereix inscripció al 

SOC). Com explicava un dels joves entrevistats:  

He intentado todo. Mis padres no tienen NIE así que yo tampoco he tenido, cuando era pequeño. Yo no 

quiero trabajar con la chatarra como han tenido que hacer ellos. Así que busco, en un bar, en un negocio, 

donde sea. Ahora trabajo pintando pisos, pero no me pueden hacer contrato […] También fui a apuntarme 

a cursos, al paro, pero no pude por el papel, no tengo Garantía Juvenil. Sólo había de panadería, pero no 

era lo que yo quiero y no me daba trabajo después, y yo tengo que trabajar (ER26, Denis, Home, 18 anys). 

 No obstant això, també afecta altres àmbits: per exemple, obrir un compte bancari -prerequisit 

per contractacions o prestacions, a banda d’altres tràmits i de la pròpia gestió econòmica- és també 

difícil sense un NIE. Tot l’anterior crea dinàmiques circulars, particularment en el que fa a la 

formació i la incorporació al mercat de treball: sense una oferta no es pot aconseguir el Certificat 

de Resident Comunitari, però sense aquest tampoc es poden realitzar bona part de les formacions 

o inscriure’s al SOC, borses de treball o plans ocupacionals. I sense una primera inserció laboral que 

permeti començar a regularitzar el conjunt de la subsistència econòmica, és molt difícil deixar de 

banda les estratègies informals o marginals que, quotidianament, almenys l’asseguren (ni que sigui 

precàriament i en condicions molt dures).  

 Però, s’ha de destacar que sí és possible fer un contracte i regularitzar (tant a la Seguretat Social 

com al Registre d’Estrangers) partint només de la documentació romanesa: el problema és que el 

procediment és més complex, i amb els perfils i la situació actual (baix nivell educatiu formal i 

experiència laboral, en un context d’elevat índex d’atur, als quals s’ha d’afegir la discriminació) molt 

poques vegades es fa l’aposta (o aquesta es posposa fins que s’arribi a un nivell formatiu mitjançant 

cursos que degut a la situació de precarietat o la incertesa dels resultats sovint no s’acceptaran).  

 
58 Veure, per exemple: http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-
demandant-docupacio/  

http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
http://serveiocupacio.gencat.cat/ca/cercar-feina/demanda-docupacio/inscripcio-com-a-demandant-docupacio/
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Empadronament 

 També s’han donat dificultats a nivell local, amb un altre document fonamental com és la 

inscripció al padró municipal: no tots els municipis de l’AMB han tingut ni tenen articulats els 

procediments recollits al marc legal59 per empadronar quan no es dona una situació estàndard 

d’habitatge (ocupació, assentaments, etc.) i quan ho fan és un procediment sovint lent (de fins a 

tres mesos) i no massa clar i accessible (veure, per exemple, Síndic de Greuges, 2008). Aquest fet 

contribueix encara més a un deficitari reconeixement de la ciutadania de les persones rrom/gitanes 

immigrades en el nostre context: no només perquè l’empadronament és requisit pel mateix NIE verd 

sinó també perquè es fa servir sovint com a proba d’estància continuada i requisit en l’accés a 

d’altres drets a nivell municipal.  

 Fins i tot a Barcelona, on el procediment d’empadronament porta molt més temps establert i 

és significativament més accessible (en bona part pel rol actiu dels serveis d’intervenció, 

particularment en els darrers anys, i la seva capacitat actual per emetre l’informe de coneixement), 

encara queda feina per fer en l’agilització d’aquest procés, particularment en segments de població 

que, sense un acompanyament actiu, de vegades tenen problemes per realitzar el procediment a 

les Oficines d’Atenció Ciutadana (OAC): aquests van des del desconeixement de la manera per 

demanar cita a problemes de comunicació, passant per la manca d’algun document o d’acceptació 

d’aquells menys estandarditzats. El procediment és també més llarg i complex quan s’inicia 

autònomament (per registrar-se al domicili efectiu de residència) que quan es fa sense domicili fixe, 

opció sovint utilitzada des dels serveis (però que en alguna situació ha implicat alguna dificultat en 

tràmits posteriors, per no considerar-la una adreça vàlida). Pel primer cas, i en les situacions 

d’habitatge més precàries (inclosos pisos o locals ocupats), es fa de vegades complicat que arribin 

les comunicacions municipals, sobre tot quan aquestes poden trigar (per exemple, per que no 

existeix una bústia o ja s’ha canviat de domicili). Com relatava una de les persones entrevistades:  

Hemos hecho lo del padronamiento, allí, en la Primăria [Ajuntament], había mucha gente y hemos tenido 

que esperar mucho rato, que nos han dicho que con cita no esperas pero no sabemos pedirla bien. 

Pusimos los papeles, todo, todo, han apuntado en el ordenador y nos dicen “ya te llega una carta”. Hemos 

esperado semanas, no ha llegado, así que vamos otra vez. Han mirado ahí y dicen que ya lo han mandado, 

y después sí que ha llegado y entonces hemos ido otra vez para apuntarnos. Pero teníamos miedo que no 

llega, porque sabes que tenemos juicio del piso y nos van a dar fuera. (ER22, Dumitru, Home, 43 anys) 

  

 Un problema afegit és el de la renovació: existeixen procediments, pels estrangers sense 

autorització de residència permanent, per confirmar cada cert temps que es segueix a la mateixa 

adreça, cursant baixa de no respondre60. Sobretot per la precarietat de l’assentament i la mobilitat 

entre domicilis, sovint no s’arriben a conèixer aquestes baixes, que interrompen el registre i, per 

tant, poden arribar a invalidar drets que depenen del temps d’estada. Per exemple:  

 
59 Bàsicament, als darrers anys, lleis com la 7/1985 o la 4/2000; i resolucions com la del 4 de juliol de 1997 o, més 
recentment la del 16 de març del 2015. Totes estableixen que els municipis deuen registrar als estrangers que normalment 
resideixen en el municipi, i en els decrets s’especifica que l’infrahabitatge és vàlid per l’empadronament corresponent a 
les instàncies municipals que es designin el certificar-ho.  

60 En altres casos que hem conegut (cap entre les persones entrevistades) s’ha rebut una carta -en principi després de dos 
anys- per confirmar a l’àrea municipal corresponent que encara es residia allà. Amb la mobilitat entre habitatges que 
sovint es dona, generalment ni es rep la notificació.   
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Llevo en este sitio 8 años, pero en España llevo más, desde antes de 2007. Estuve al principio 

empadronado en casa de otro hombre gitano rumano, he vivido en su casa, luego me he quedado en la 

calle. Pero ahora dicen que no aparezco empadronado desde 2006 en el ordenador, he ido a pedir los 

papeles y me dicen que solo aparezco empadronado en los últimos dos años. Pero he estado 

empadronado y he tenido el NIE.  (ER7, Vasile, Home, 67 anys).  

  

 En definitiva, tot allò que envolta el procés d’empadronament s’hauria de flexibilitzar i fer molt 

més ràpid i garantista, evitant bloquejos i divergències i, en conjunt, encarnant un registre més 

proactiu com a primer pas pel reconeixement de la ciutadania. Aquest és encara més necessari en 

un context d’emergència habitacional com el que es produeix a la ciutat, especialment en aquestes 

capes de població61, per la qual no s’estan podent desplegar a nivell municipal totes les 

competències i mesures que caldrien. Per tant, representaria un aprofundiment en una perspectiva 

de drets en un àmbit que, a diferència dels factors estructurals que sovint el bloquegen (com la 

situació d’habitatge), si que està plenament en mà del municipi.   

 

 Una raó afegida és que el propi padró, però també alguns dels documents anteriors, són bàsics 

en l’accés a drets com educació i salut, a més especialment sensibles pels menors d’edat; i, per tant, 

objecte també dels propis programes d’atenció social municipal (en corresponsabilització amb altres 

institucions).  

 

 No podrem entrar aquí a desenvolupar el marc legal per cadascú d’ells, que a més ha sofert 

diverses reformes en els darrers anys (molt particularment pel que fa a l’acreditació sanitària). 

Només esmentar que, sense estar encara garantit totalment, en el primer s’han donat molts menys 

entrebancs en termes jurídics, probablement per l’oposició entre el dret i l’obligatorietat de 

l’escolarització fins el 16 anys. En el cas de l’obtenció de les Targetes Sanitàries (TSI), no només, però 

particularment a partir del RD 6/2012 es va obrir un període d’incerteses -amb reclamació de 

documentació de Romania, del propi NIE, etc.- que només ara sembla començar a garantir certa 

accessibilitat de nou. En tot cas, com comentarem més endavant, segueixen sent àmbits que sovint 

requereixen d’un acompanyament actiu per garantir que s’accedeix d’una manera adequada (també 

pel que fa a l’atenció posterior dins del propi sistema): per exemple, la fragmentació en alguns 

d’aquests serveis fonamentals (per exemple, entre titularitat de centres sanitaris; o entre escoles 

públiques i concertades) poden implicar diferències de tracte i/o de cost final en l’accés a un dret 

bàsic. Però, i això és fonamental, tota la indefinició jurídica, les retallades i sobrecàrregues que han 

patit molts d’aquests serveis i professionals són també un espai especialment propici per l’aparició 

d’arbitrarietats i dinàmiques expulsives (que afecten particularment a poblacions marginalitzades i 

discriminades com la rrom immigrada).  

Documentació romanesa i de tercers països  

 Finalment, és important apuntar breument alguns aspectes respecte a la documentació 

romanesa, que en part també apliquen a documents de tercers països (quan s’ha fet un itinerari 

migratori més llarg).  

 
61 I no perquè el fenomen dels assentaments, per exemple, sigui de més volum o més significatiu que en altres territoris 
a nivell de l’estat o europeus (a l’inrevés). Tampoc perquè sigui nou o hagi augmentat visiblement. De fet, contra el que 
s’ha afirmat als mitjans de comunicació i certs discursos polítics, és més aviat un fenomen fragmentat i de poc volum.  
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- Primer, que té un format diferent (per exemple, nom i cognom apareixen en ordre invers; o el 

fet que hi hagi només un cognom porta a confusió en la translació de la informació a documents 

aquí, per exemple al registre civil) i que els aplicatius no sempre estan preparats per poder 

recollir-la. També apareixen problemes a l'hora d'identificar la data de naixement (només visible 

dins del CNP, i també en un ordre invers al que es fa servir a Catalunya). Alhora, es donen de 

vegades certes arbitrarietats en l’acceptació del DNI Romanès per diferents tràmits (per 

exemple, per que no inclou la signatura), sol·licitant-se un passaport.  

 
- Segon, que no sempre les famílies disposen de tota la documentació: per exemple, passa de 

vegades que es perd o caduca, que depèn d’un tercer estat i per aquesta raó és complicat tornar-

la a aconseguir o que es deixa a origen62. En general, en adults és molt més comú el DNI romanès 

(també conegut com a “Buletin” o “Carte de Identitate”) que el passaport, i no sempre el tenen 

en vigor. Això requereix de diversos tràmits que s’han de fer bé al Consolat a Barcelona o a 

origen63, i que no sempre es poden portar a terme amb rapidesa o facilitat. Certament s’ha 

produït certa millora en el sentit de les taxes aplicades pel Consolat, ja que abans fins i tot 

documents com el Titlu de Călătorie (Títol de Viatge) tenien un cost, mentre ara són gratuïtes: 

només el passaport implica, ara mateix, el pagament d’una taxa de 59€. No obstant això, també 

s’han produït canvis en els darrers anys en la forma d’accés al Consolat que, tot i millorar la seva 

organització, fa difícil que algunes persones rroma hi accedeixin: per exemple, les cites només 

s’ofereixen per internet i impliquen emplenar tot un conjunt de dades en un formulari prou 

complex, possibilitat no sempre a l’abast de totes les famílies rroma amb les quals hem treballat.  

 
- Finalment, una dificultat afegida és la traducció i convalidació, en els dos sentits: documents de 

l'Estat espanyol que no són acceptats a Romania i documentació obtinguda allà que necessita 

d'algun tràmit per a ser admesa aquí. Tant la tramitació dels documents com, sobretot, la seva 

traducció es realitzen sovint a canvi de taxes i poden implicar una despesa important, que pot 

constituir una barrera per a les persones en una situació de major vulnerabilitat64.  

 

Generalment l’opinió sobre el Consolat -i altres actors institucionals implicats en aquests 

tràmits- de les famílies amb les quals hem treballat és ambivalent i diversa, malgrat es pot dir que 

moltes vegades traslladen també els models que freqüentment es donen en la pròpia societat 

romanesa. La percepció de que no reben un bon tracte és relativament comú -i no només entre 

famílies rrom- tot i que en general les queixes eren sobretot per les esperes, el preu d’algun tràmit 

i la dificultat per fer altres. Algun cop s’ha verbalitzat també que s’ha sentit que l’actitud era pitjor 

per ser rroma (d’una forma bastant equivalent a altres serveis). Però també, freqüentment, no 

només d’actituds discriminatòries en el sentit ètnic, sinó també de classe i conseqüència de la pròpia 

burocratització; en casos que sovint poden ser complexos documental i econòmicament.  

 
62 Per exemple: “De antes tenía la TSI, pero ya no. Las vacunas no tengo el papel, pero le pusieron en Francia cuando ha 
nacido. En Rumanía no porque hemos estado poco tiempo. Tiene pasaporte y tiene todo [El certificado de nacimiento no 
lo trajeron porque les daba miedo perderlo, según me cuenta después]” (ER20, Ana, Dona, 36 anys) 

63 En el cas del Document d’Identitat Romanès, generalment les opcions passen per un retorn a origen (sobretot quan és 
la primera expedició, després dels 14 anys) o per l’emissió d’un poder (procură). 

64 Alguns d’aquests problemes es podrien alleujar a partir de l’entrada en vigor, al febrer de 2019, d’algunes de les mesures 
contemplades al Reglament comunitari 2016/1191, que bàsicament implicaria l’acceptació, sense postil·la, taxes, etc. de 
documents públics de països de la UE a altres països membres.  
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5. Anàlisi dels fluxos i trajectòries migratoris  

5.1. Estimació quantitativa 

 No és objecte d’aquest estudi dimensionar el fenomen quantitativament, tasca difícil 

d’escometre sobretot per l’absència de dades macro fiables i sense una focalització específica en 

aquest objectiu, passant per l’accés a totes les fonts que poguessin servir per portar-lo a terme. No 

obstant això, de cara a tractar qualitativament aquests processos, com farem de seguida, és 

important almenys situar certes bases que com a mínim permetin contextualitzar-lo a un nivell 

global (català i estatal), així com delimitar mínimament el seu possible volum a la ciutat de 

Barcelona.  

 Considerant les dades existents, totes les estimacions i qualsevol que es pretengui fer, almenys 

basades en estadístiques, haurien de girar com a mínim al voltant de quatre aspectes:  

1. El pes demogràfic de la població rrom a Romania 

 
  Fent una revisió de les principals censos oficials i estimacions65 existeixen fortes 

divergències, degudes a interessos de tipus divers (per magnificar o minimitzar les xifres de 

població rrom), mètodes de recollida de les dades, processos d’invisibilització estratègica de la 

identitat (per exemple, a causa de la discriminació) i d’hetero i autoadscripció. En tot cas, si 

considerem la mitjana entre el darrer cens (2011: 3.09% de la població, 621.573 persones) i les 

estimacions més elevades dels darrers anys (que ronden un 10%, al voltant de 2 milions de 

persones), es podria estimar que la població rrom a Romania es troba al voltant d’un 6.5% 

(aproximadament 1.4 milions de persones, d’un total de 22 milions).  

2. La taxa comparativa de migració de població rrom i no-rrom des del país i en les diferents fases 

migratòries (és a dir, si els rroma com a grup poblacional ha migrat o s’ha establert més que, 

per exemple, la població romanesa majoritària). 

 
  Segons Vlase i Preoteasa (2012:3), seguint a Olivera (2010), les taxes migratòries de la 

població rroma romanesa preses des dels anys 90 tendirien a ser equivalents a les nacionals en 

general, d’aproximadament un 10%66. També Sandu (2005:16), fent una mitjana de dades 

quantitatives recollides a diferents comunitats, assenyala que un 9.4% haurien emigrat en algun 

moment, i un 5.2% ho eren en el moment de la recollida. De la mateixa manera, Tarnovschi et al. 

(2012:206) recullen dades d’un altre estudi de Sandu (2007) i plantegen que un 5% de persones 

rrom tenien en aquell moment a un dels seus membres fora, tot i que fins a un 25% hauria 

emigrat en algun moment.  

 
65 Censos de 1977, 1992, 2002 i 2011 (a Romania, a diferencia de l’Estat Espanyol, es recull l’adscripció ètnica). Respecte 
a les estimacions, veure entre d’altres Liegeois i Gheorghe  (1995), Reyniers (1995), Barany (2002), Petrova (2004), Sandu 
(2005), Creţan i Turnock (2009), Fosztó i Anăstăsoaie (2009) o Ilie et al. (2012).  

66 Aquesta taxa prové de dades del període 1990-2006 (Sandu, 2007:18). Ja entre 2008 i 2010 s’estimava que entre 2 i 3 

milions de ciutadans romanesos -al voltant d’un 13% de la població- havien migrat en algun moment (Viruela, 2008: 121; 
Ilie et al., 2012:233) i la població va baixar, del 2008 al 2014, entre un 3 i un 4% (Eurostat, 2014:31).  
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  Respecte als aspectes comparatius, Fleck i Rughiniș (2008:178-187), mostren una lleugera 

major intencionalitat i potencial migratori de la població rrom entre el total de població amb la 

qual van treballar, però que tampoc sembla confirmar que consistentment aquesta hagi migrat 

en major proporció que la no-rrom. Cal dir que la intenció d’emigrar òbviament no sempre acaba 

concretant-se -de vegades per manca de mitjans- i que de fet aquestes divergències podrien 

tenir a veure amb diferents moments migratoris de les dues poblacions. Per exemple, sembla 

contrastat per certes dades relacionades amb les peticions d’asil que durant els anys 90 podria 

haver-se donat una major proporció de població rrom que d’altres orígens ètnics de Romania 

(Macías, 2008) però que, com apunten els autors anteriors, aquest procés després s’equilibraria 

des de 2002 quan es va ampliar el flux migratori en taxes comparables a les de la població 

romanesa en general (que va augmentar la seva presència a Catalunya d’una manera 

significativa). També Tarnovschi et al. (2012) plantegen que es podria haver donat certa 

acceleració des de l’any 2007 (causada no només pel canvi de marc legal amb l’entrada de 

Romania a la UE, sinó també per l’articulació gradual d’estructures i xarxes comunitàries que 

facilitarien la mobilitat) quan va ser possible emprendre el procés migratori per segments -com 

part de la població rrom, en situació més precària- que prèviament haurien tingut més 

problemes per encarar-lo. En aquest sentit, la major concreció i intenció de migrar que 

assenyalen Fleck i Rughiniș (2008) podria respondre més a la “novetat” del procés, més que a 

una major taxa constant. En conseqüència, i davant l’absència de dades que ho confirmin (més 

aviat al contrari), sembla difícil assegurar que, pel període pres en el seu conjunt, hagi hagut de 

forma consistent una taxa migratòria cap a Catalunya o el conjunt de l’Estat Espanyol de la 

població rrom que hagi sigut molt major que la de la romanesa en general67. 

 

3. La proporció de població rrom romanesa empadronada (és a dir, que hi hagi part d’aquesta 

que no aparegui al padró, com a principal referència). 

 
  Com es recull a d’altres estudis (Peeters, 2005; Vincle, 2006; López i Sàez, 2009; López, 2018) 

almenys una part de la població rrom immigrada ha tingut dificultats diverses que han conduit 

a una manca de registre en els padrons municipals. Tot i les evidències de que en alguns 

moments, i/o en alguns municipis de l’AMB, la proporció de no empadronament, particularment 

en els segments més exclosos, ha pogut arribar a xifres tan elevades com del 50%, és raonable 

pensar que aquest tant per cent és en general menor. En concret, a Barcelona s’ha produït, en 

comparació amb municipis veïns, una accessibilitat superior, i el mateix pot aplicar-se a altres 

municipis catalans o d’altres territoris a nivell estatal. Malgrat això, el propi treball de camp 

portat a terme en aquest estudi mostra que encara existeixen casos de no empadronament, per 

manca de documentació, no detecció o d’altres dificultats. Per aquesta raó -a més de la possible 

evolució temporal de les barreres burocràtiques i la pròpia centralitat del padró en certs tràmits- 

situaríem temptativament aquest percentatge de no empadronats en un nivell d’entre un 10 i 

un 15%.  

 
67 Evidentment, això no vol dir que no hagi pogut donar-se en certs contextos específics, a nivell regional o local.   
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4. La seva visibilitat, per exemple marcada per la seva situació d’exclusió, que podria fer que no 

es comptabilitzés com a rroma a persones que “aparentment” no ho semblen o no es troben en 

les situacions esperades o atribuïdes per aquests, dins de les categories socialment més esteses.  

 

  La visibilitat/invisibilitat de la població rrom immigrada, en bona part relacionada amb la 

seva situació d’inclusió o exclusió, ha sigut central en moltes de les estimacions poblacionals 

que s’han fet. Certament, existeix un biaix que tendeix a ignorar els segments de població rrom 

immigrada en posicions relatives d’inclusió o socioeconòmicament millors i, al mateix temps, a 

donar certa visibilitat estereotipada als segments que no es troben en aquestes. No obstant 

això, les dades sobre la situació d’exclusió a Romania són abundants (i molt més sòlides que les 

existents respecte a la situació als llocs de destinació)68 i mostren que aquesta afecta i ha afectat 

persistentment, en les darreres dècades, a part important de la població rrom.  

  En contrast, existeixen poques dades respecte a com aquesta desigualtat socioeconòmica 

afecta a la taxa migratòria. Però, per posar un, el ja citat de Sandu (2005:16) assenyala 

diferències importants entre comunitats, segons el seu nivell de pobresa: per exemple, mostra 

que tant el percentatge de persones que han sigut emigrants com que es troben en un procés 

migratori en el moment de la recollida de dades, de fet augmenten gradualment en funció d’una 

millor situació de partida. Per tant, no serien aquells que es troben en una situació de pobresa 

més acusada els que haurien migrat més, tot i que tampoc es pot afirmar que no ho hagin fet 

en una proporció significativa69.  

  En conseqüència, davant l’absència de dades que indiquin clarament el contrari i donada la 

situació de forta exclusió que encara pateix bona part de la població rrom a romania, no sembla 

raonable sostenir que la majoria de població rrom immigrada a Catalunya no es trobi en situació 

d’exclusió, o, dit d’una altra manera, que aquells que es troben en dites situacions siguin només 

una petita proporció. Fer-ho implicaria, al mateix temps, mantenir dues coses: que aquells 

exclosos haurien migrat molt poc o res, i que les xifres de rroma romanesos a Catalunya o l’Estat 

Espanyol -donat que el mateix postulat sembla mantindré que s’estima sobretot respecte als 

“visibles/exclosos”- serien absolutament desproporcionades.  

 Recapitulant, els paràmetres anteriors es resumirien en que 1) una proporció d’un màxim del 

10% de la població romanesa és rrom; 2) que ha migrat de forma més o menys consistent (amb 

períodes de més flux que s’equilibren amb altres de menys) i en una taxa equivalent a la població 

romanesa en general (donat que alguns factors, com els legals, són comuns; i que també existiria 

certa proporció de població rrom propera a aquesta en les seves pautes i situació socioeconòmica); 

3) que almenys un 15% no està empadronada per diverses raons.  

 
68 Veure, entre d’altres, Zamfir i Preda (2002), Ringold et al. (2005), Fleck i Rughiniș (2008), Ivanov et al (2012) o Vincze 
et al. (2013).  

69 Resumint molt, els dos percentatges serien del doble en les comunitats menys pobres, en comparació amb les més 
desafavorides (l’estudi classifica totes les comunitats en quatre categories). En concret, d’un 12.4% (han emigrat) i un 6.9% 
(actualment emigrant), davant d’un 5.1% i un 2.8%, respectivament. Però, aquestes dades són prèvies a 2007, quan, com 
hem apuntat abans, es podria haver produït una facilitació també pels segments més exclosos, i que en tot cas es tracta 
d’un contínuum on els que estan en pitjor situació “només” migraven aproximadament la meitat que els que ho feien més.  
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 Assumint que tot l’anterior és correcte, partint de les dades del padró, obtindríem unes dades 

per Catalunya d’unes 10.000-11.000 persones rrom immigrades d’origen romanès en els darrers 

anys70. En termes generals, la dinàmica hauria sigut ascendent fins al 2012 (amb un màxim d’unes 

12.000 persones) per anar disminuint lleugerament des de llavors.  

 Òbviament, aquest exercici no és més que una aproximació temptativa a un procés viu i divers 

del qual no podem conèixer ni volum ni evolució exacta, i les xifres sens dubte poden tenir un marge 

d’error considerable. Una raó central, a banda de la complexitat i heterogeneïtat identitària, es 

troba en que els fluxos migratoris de població rroma romanesa, com expliquem a continuació, tot i 

tenir molts trets comuns als de la població majoritària d’aquell país presenten també especificitats. 

Una altra és, evidentment, la distribució territorial, que pot no ser homogènia quan s’observa, per 

exemple, a nivell municipal: les dinàmiques d’atracció/expulsió i possibilitats d’assentament no són 

les mateixes a tots els municipis pels diferents perfils de població, i es poden donar divergències 

importants entre població romanesa rrom i no-rrom.  

 Pels pocs estudis existents, citats prèviament, i la pròpia experiència de treball de camp 

continuat que hem conduit en els darrers anys (López 2018:285 i ss.) del nombre total mencionat fa 

un moment, probablement la meitat o més (per tant, al voltant de 5.000 persones) s’hauria establert 

fonamentalment a municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Però, és difícil establir amb 

precisió el fenomen a Barcelona, on si atenguéssim només a les dades del padró, tindríem un 

nombre que sembla massa conservador71. Això passa per vàries raons, entre d’altres:  

- En primer lloc, existeix una dispersió per barris i districtes molt més amplia, malgrat alguns (Sant 

Martí, particularment) si han presentat nuclis identificables durant anys.  

 
- En segon lloc, existeix una enorme capil·laritat entre Barcelona i els municipis del costat, i no ja 

només en termes de residència: malgrat el desplaçament de llars es produeix en les dues 

direccions (és a dir, de Barcelona cap a altres municipis de l’AMB i viceversa), en el que és el 

desenvolupament de treballs de tipus marginal a l’espai públic (mendicitat a zones cèntriques 

de la ciutat, recollida de paper i ferralla, músics als transports públics, etc.), Barcelona és sens 

dubte un pol d’atracció. Això fa que existeixi una visibilitat a nivell de carrer que potser no es 

correspon enterament amb el nombre de persones que resideixen efectivament.  

 
- En tercer lloc, per les dades recollides en altres municipis de l’AMB, el fenomen dels 

assentaments si que seria relativament compartit o fins i tot més significatiu a Barcelona. Això 

contrasta amb altres territoris urbans equiparables, en el sentit de ser la capital de l’Àrea 

Metropolitana, i no els municipis més perifèrics, la que presenta aquest fenomen; i sobretot 

respecte al fet de que sigui un fenomen dispers i no de grans concentracions72. Les raons són 

variades i superen el que podem analitzar aquí, però van des de la major disponibilitat de 

pisos/locals susceptibles d’ocupar (tant a Barcelona com especialment a altres municipis), fins 

 
70 El càlcul consisteix en prendre un 10% del total de població romanesa empadronada (per la proporció estimada en 
Romania, i assumint que ha migrat en una mesura similar) i afegir el 15% que pogués no estar empadronat. Per exemple, 
pel 2017, de 89.071 persones de nacionalitat romanesa empadronades a Catalunya (a 1 de gener), 10.243 serien rroma.   

71 Si extrapolem a Barcelona, de 6.985 persones de nacionalitat romanesa (a 1/01/2017), 803 serien rroma. 

72 Particularment si ho comparem, per exemple, amb l’extraradi de ciutats com Madrid, Paris, etc.  
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al fet de que no hi hagi grans espais sense urbanitzar, però sí certes àrees (com ara Glòries o 

Poblenou) que estiguin en un procés de reforma que proveeixi d’espais per que es pugui donar.  

 
- Finalment, s’han fet moltes menys estimacions -de diversos tipus, fins i tot en premsa- que 

puguin servir de referència, en comparació, per exemple, amb Badalona. I les dades proveïdes 

en els darrers anys pels Serveis en general (especialment SISFArom per la seva trajectòria i 

focalització, i per l’OPAI en la seva funció d’observatori) sí que poden ser de molta utilitat, però 

estan centrades particularment en el fenomen dels assentaments.  

 

 En tot cas, pensem que el nombre hauria tendit en els darrers anys probablement a situar-se 

entre les 1.500 i 2.500 persones, fluctuant depenent del moment i de dinàmiques concretes als 

barris o subgrups. Cal insistir en que estem parlant de població total, i no només dels segments més 

“visibles” o amb més contacte amb els serveis73.  

 Tampoc existeixen dades concloents sobre si aquesta presència s’ha incrementat o no: és 

evident que ho va fer si observem un arc temporal ampli (des de 2002, per exemple), però no tant 

pel que fa als darrers anys (on també s’han donat mobilitats de retorn o cap a altres països de l’UE). 

S’ha de dir que aquest supòsit no apareix gaire en les entrevistes amb participants rrom (és a dir, no 

tenen la percepció de que molts més compatriotes hagin arribat) però si ho fa una mica més en les 

dels serveis o en les respostes de professionals a l’enquesta74. Una possible explicació és que els 

serveis que han anat articulant vies més efectives de detecció o s’hagin reorientat cap a població 

rrom romanesa (com ha passat, per exemple, amb OPAI), i efectivament cada vegada visibilitzin més 

un fenomen que abans potser quedava una mica més fora de l’itinerari de Serveis Socials. En tot cas, 

tendim a pensar que s’ha donat més aviat un degoteig més o menys constant, acompanyat d’una 

substitució de poblacions d’orígens diferents. Ho tractarem més endavant.  

 Tot l’anterior sí serveix per extreure certes conclusions o almenys delimitar mínimament el 

fenomen: per exemple, a diferència de la idea de vegades dominant socialment, és altament 

improbable que la població rrom a la ciutat de Barcelona (i a Catalunya) sigui la majoritària entre la 

població romanesa present a la ciutat. En aquest sentit, algunes de les “alarmes” (o fins i tot 

estimacions exagerades) han contribuït a magnificar el volum d’un procés migratori probablement 

no tan nombrós ni sempre en un clar ascens. També qüestiona fins a un cert punt que Barcelona 

sigui, comparativament, un dels territoris amb major proporció de població. Potser ho fa en termes 

absoluts (és a dir, en nombre de persones), però si parlem de residència, municipis propers (com 

Badalona o Santa Coloma de Gramenet) tenen també un nombre molt significatiu amb una població 

total molt menor. No obstant això, la mobilitat des d’altres municipis de l’AMB, especialment 

quotidiana i a l’espai públic, és un diferencial important a considerar (també pel que té a veure amb 

el treball dels serveis socials i altres àrees municipals). En aquest sentit, el fenomen segueix 

presentant reptes o situacions específiques, però situar-lo dins d’aquests paràmetres si serveix, 

almenys, per refutar possibles discursos alarmistes a un nivell quantitatiu.  

 
73 En conseqüència aquesta estimació, tot i sobrepassar-les, no seria incoherent amb els indicadors exposats a les 
memòries dels programes i serveis (per exemple, pel 2017, les 396 persones ateses al 2017 per SISFA rom; les 174 ateses 
per OPAI o les 187 ateses per FSG).  

74 On a la pregunta sobre si el flux s’havia incrementat va puntuar amb un 4.38 sobre 7 (és a dir, lleugerament d’acord) i 
una mica més alta en els Serveis Públics (4.88) en comparació amb els programes del Tercer Sector (3.75).  
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5.2. Motivació i factors per l’inici i/o continuació del procés migratori 

 Evidentment, per que existeixi una mobilitat transnacional han d’existir, generalment, factors, 

motivacions o causes que la provoquin: els rroma, com qualsevol grup, no solen deixar el seu lloc de 

naixement o residència simplement per un desig de moure’s (menys encara per una suposada 

“pulsió cultural” i per persones en una situació de precarietat). Pot semblar una obvietat dir-ho, 

però no és estrany que això s’oblidi o quedi en un segon pla, atribuint-lo a una mera qüestió de 

voluntat o inclús minimitzant els costs o la dificultat que aquesta dificultat suposa per algunes 

famílies, equiparant-la amb mobilitats molt més aproblemàtiques75.   

 Aquestes causes poden ser variades, i de fet, donada la situació a origen i les pautes que hem 

descrit, podrien tenir a veure amb molts elements, específics de la població rrom o generals per tota 

la població romanesa76. No obstant això, en la practica totalitat dels casos, els motius migratoris 

han sigut definitivament de millora de les condicions de vida i econòmiques-laborals, i en menor 

mesura, raons familiars. I tampoc és que els dos puguin sempre separar-se estrictament, com ja hem 

vist: el procés migratori ha produït, en el seu conjunt, complexes dinàmiques territorials de 

circulació de recursos, generalment orientades a les localitats d’origen en forma de remeses. 

 Les raons per a aquesta motivació eminentment socioeconòmica, però combinada amb altres, 

que ha sorgit en totes les entrevistes realitzades amb participants rrom, s’han d’ubicar en la 

desigualtat existent, segregació i exclusió que hem explicat en apartats anteriors. Apareix molt 

visiblement, per exemple, en les cites següents, sobre les condicions de vida a les localitats d’origen 

durant la seva infància (i com d’alguna manera s’han modificat després dels impactes de la 

migració):   

Mi pueblo, por mí, es el mejor país como me acuerdo… porque ahí me jugaba con los niños y todo, porque 

estaba toda la familia. Pero el barrio estaba, madre mía, no me viene a contar como estaba ahí. Ha 

cambiado bastante. Íbamos sin zapatos por la calle, todas de tierra, no teníamos ni con qué cosas jugar. 

Las casas sin agua, sin luz, sin nada. Las familias que no han salido fuera todavía están pobres. Pero son 

poca gente, la mayoría está fuera. (ER13, Sebastian, Home, 32 anys).  

Nosotros hemos nacido en la Strachina, era un barrio pequeño de la Țăndărei. Bueno, pequeño, hace unos 

años se calculaba que había como 5000 gitanos allí, pero no viven allí mucho. Strachina era muy jodido… 

pasábamos muy mal. Había mucha miseria, mucha hambre también. Ahora la mayoría está fuera, la 

gente ha ido a Barcelona, a España, Inglaterra, Irlanda del norte… Y hay poquita gente en Italia, en 

Francia… La relación con los gadje, cuando yo he nacido, la relación no era muy buena pero sí que 

podíamos estar en el centro, estar en la escuela del centro. Hay una escuela en el barrio de Strachina que 

permite hacer desde primero hasta cuarto, pero en quinto había que ir al centro, en el primer año había 

una clase de todos los gitanos. Siempre el primer año… entonces tu ibas a la clase donde iban todos los 

gitanos, después en el sexto, una parte quedaba repitiendo y otra parte pasaba, siempre habíamos 4 o 5 

que pasábamos mezclado con los gadje. (ER21, Liviu, Home, 34 anys).  

 
75 En el sentit del que suposa comparar, per exemple, processos migratoris que altres poblacions pogut tenir, òbviament 
també amb els seus reptes (en algun cas amb dificultats molts majors pel trànsit), però difícilment equiparables, almenys 
en les posicions de marginació i com a minoria a origen i destí. 

76 Per exemple, entre els específics, la discriminació al país d’origen (Crowe, 2003; Sandu, 2005:560), particularment en 

alguns moments amb els atacs a assentaments. O entre els compartits, la desconfiança en l’estructura social i les 

institucions (Matras, 2000) o la cerca d’un increment de valoració social i estatus (Marcu, 2008:146-150), per citar alguns.  
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 Un aspecte que es repeteix sistemàticament és el de les conseqüències del canvi polític i 

econòmic experimentat pel país des dels 90, individualment (en el cas dels informants que ja eren 

adults en aquell moment) o familiarment. Una proporció molt significativa de les persones 

entrevistades relaten per exemple els treballs previs (seus o dels pares) i com els van perdre a causa 

de les crisis econòmiques a Romania:  

Todas las calles eran sin urbanización, la agua la tomábamos de la fuente…Había electricidad, pero agua 

no.  Antes había trabajo, pasábamos mal pero había trabajo allí. Luego nos hemos ido a buscar en otro 

país porque ya desde el 90 la cosa fue mal mal. Mi madre no pudo trabajar, y a mí me creció mi abuela. 

Tengo una hermana de madre y padre, y 3 hermanos que son solo de padre, estaba enfermo y se murió. 

Mi madre iba a pedir por ahí, a Iasi, Moldova, Bucarest… estaba una semana y luego volvía. (ER12, 

Razvan, Home, 37 anys).  

La vida allí está complicada, con mi familia. […] No teníamos trabajo, nada, con pensia i alocatie [pensión 

y ayudas] Con eso nos ha criado mi madre, cuando se murió mi padre. Mi padre trabajó, plantando 

árboles, en un campo, creciendo árboles… le pagaba el estado. Cuando estaba el dinero antiguo, cuando 

el Ceaușescu. Después no ha trabajado nada, nunca. Solo alocaţie y con cerdos, gallinas… a veces venden, 

a veces lo mataban, lo cortaban para que comen ellos… Antes había la gente pobres […] Antes no se vivía 

bien, estaban pobres. Ahora también, no son ricos ahora. Los ricos están otros, los que tienen los dólares, 

los millones. (ER3, Camelia, Dona, 38 anys).  

Yo he estudiado hace que he ido a la mili, luego he regresado a casa y desde allí a Timișoara donde he 

trabajado durante unos 13 años en una fábrica. Desde allí he ido a otra fábrica alemana después de la 

revolución. Luego han dejado de pagar estos de la fábrica, tengo unos 20 y pico años trabajados en 

Rumania, espero poder tener una jubilación, con la ayuda de Dios. Aquí en España solo he hecho chatarra 

y mendigar. […] En mi familia todos han trabajado, mi padre tiene una jubilación. Con Ceaușescu el dinero 

era dinero, podías comer con él. […] En Medgidia he trabajado como soldador, porque había hecho una 

profesional de un año y medio. Había hecho 10 clases y luego he ido a una escuela profesional, porque 

con el instituto no haces nada. Tenías beca durante la escuela profesional.  (ER5, Ioan, Home, 60 anys).  

Tuvimos la suerte que justo construía la fábrica de azúcar, de aceite, de las baldosas esta… caramida… la 

fábrica que hacía la levadura, la fábrica de pan, y luego también había como la Mercabarna, de frutas. Y 

uno de esos de animales, un complexo de cabras, vacas, ovejas… Mayoría de los gitanos estaban 

trabajando… Unos 10 o 15 años duró que muchos estaban trabajando, hasta el 90 y pico… Luego cerró. 

Mi padre estaba de vigilante hasta 95 o 96, un tío mío estaba trabajando en las vías, en CFR.  Del 95 

después, nos hemos dedicado sobre todo a venta ambulante, lo hemos hecho mucho. Salir y hacer venta 

ambulante en ciudades más grandes: ropa, chanclas, cosas de casa, de jugar. Los padres nuestros, porque 

nosotros éramos pequeños. Mi madre, mi abuela también iba a pedir… Iban en grupo, una semana y 

volvían. Le pagaban cada noche un poquito. (ER21, Liviu, Home, 34 anys).  

Nosotras también hemos ido a trabajar en la granja, trabajábamos allí y cobrábamos cada dos semanas 

o cada mes. De pequeña he empezado a trabajar, en el campo, en la granja, de muy pequeña. Al principio 

el dinero tenia un valor en Rumania y entonces trabajábamos y el dinero servía para algo. Pero luego el 

dinero ya no valía nada. Antes mi vida estaba mejor. (ER10, Iulia, Dona, 43 anys). 
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 Aquesta manca d’oportunitats es continua descrivint en el cas d’aquests arribats en els darrers 

anys: en contrast amb els seus pares o avis (part dels quals no han migrat) les noves generacions, 

freqüentment, ja han tingut molt poca o cap experiència laboral formal (han treballat amb les seves 

famílies en economia de subsistència, com a jornalers, etc.).  

Yo no tenía nada que hacer en Rumanía, porque no tenía ni trabajo ni dinero, y además los rumanos son 

como son, con nosotros. Antes mi familia trabajó en CFR [Companyia de Ferrocarrils de Romania] y en la 

limpieza de basura antes de 1989, pero yo nunca he encontrado nada […] Allí tengo una casa, pero no 

tengo para mantenerla, era un piso de una habitación donde vivimos 7 personas. (ER1, Sorin, Home, 27 

anys). 

En casa en Rumania no podemos ganar dinero, nosotros íbamos a recoger nueces, íbamos en coches, 

pero después se han puesto grandes tasas y no podemos ganar más dinero.  En mi familia en los últimos 

15 años recogíamos nueces y hacíamos ollas. He ido a clase hasta la secundaria, pero después de 8 clases 

no podía seguir, no había dinero, había que trabajar. (ER6, Costel, Home, 43 anys). 

 
 Tampoc de vegades han pogut assolir el mateix nivell educatiu que la generació anterior, tant 

per la manca de suport i mesures adequades a Romania, que sovint van comportar que es deixés 

l’escola (fins i tot en etapes preobligatòries) per a realitzar alguna activitat econòmica, com pels 

propis impactes d’un projecte migratori inestable i precari, sovint a diversos països, emprès després 

per part d’ells mateixos o dels seus pares:  

Cuando he cumplido los 14 años para sacarme el buletin ya está, ya he dejado la escuela. Sabes cómo 

son los niños, cuando eres niño no te das cuenta lo que haces. Cuando eres mayor te das cuenta lo que 

has hecho con tu vida. […] Claro, también para trabajar, porque hacía falta. Pero como tenía 14 años no 

me querían dar de trabajo. Mi madre que en paz descanse me protegía, me decía no haces nada, me 

cuidaba.  Con la chatarra empecé aquí en 2000… En Rumanía ayudaba a mi padre, traíamos en el verano… 

porque cuando se acaba el verano nosotros sacamos maíz y lo abrimos, lo preparamos… También 

recogemos leña para el invierno, sabes cómo está en Rumanía el invierno. […] Así, hasta que entré aquí… 

en el año 2002, 2003 empecé con el carro de la chatarra y no lo dejé hasta ahora. Aquí sólo este trabajo 

he tenido, nada más. (ER3, Iosif, Home, 38 anys).  

Toda mi familia hicieron las clases, mi padre y mi madre, mis tíos, mis hermanos mayores. Yo también fui 

cuando era pequeño, pero luego he dejado porque la cosa se puso peor y tenía que trabajar. Por eso he 

venido a la España, para trabajar.  (ER23, Vlad, Home, 29 anys).  

En Rumania he hecho 8 clases. He empezado a trabajar desde pequeña, a los 17, 18 años ya trabajaba 

mucho con los míos. En Rumania el trabajo ha empeorado, no hay trabajo. He venido a Barcelona para 

una vida mejor para mis hijos sobre todo. Sé que el dinero se hace más fácil, más fácil entre comillas, 

porque la vida es cara también, pero sobre todo sé que es otra vida. Y sobre todo a mis hijos quiero 

ofrecerles esta vida diferente. Tal vez encuentre trabajo, y si trabajo ahorro aunque sé que se paga poco. 

Tal vez poco a poco encuentre trabajo. He ido una vez a Inglaterra porque mi marido hacia la chatarra, 

pero luego hemos venido a Barcelona. (ER14, Mirabela, Dona, 26 anys).  

De pequeña he ido la escuela en Rumanía, sí, siempre. Pero luego cuando nos hemos ido ya no, he ido un 

poco aquí pero no entendía bien y después ya no he ido nunca más. [...] Ahora espero que me metan en 

un curso y espero que luego me salgan los papeles para que puedan ir a trabajar. (ER9, Andreea, Dona, 

17 anys). 
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Plantejament del procés migratori 

  

 Ara bé, com s’entén el procés migratori i es concreta aquesta motivació de millora de les 

condicions de vida? S’ha de començar dient que poques vegades amb objectius del tot específics i 

definits, com tampoc vinculats amb un únic àmbit.  

 

 Però, certament, entre la millora de les condicions de vida es troben clarament els aspectes 

econòmics, i aquests tenen un pes fonamental. La migració és llegida com un motor de millora i 

canvi socioeconòmic. Ja ho era en l’expectativa inicial i ho segueix sent ara, quan es compara la 

millora d’aquells que han migrat amb la situació dels que no ho van fer (siguin gadje o rroma):  

Cuando yo nací estaba muy bien, porque estaba mi familia toda. Luego se quedó mi madre sóla, cuando 

yo tenía 13 años. En el barrio que vivía yo estaba de gitano, unos estaban muy mal otros estaban muy 

bien, con la piso, casa. Mi casa estaba mala, y tenía muchos niños. Luego poco a poco, hijos de ella han 

venido a España… Centro estaba arreglado, pero donde vivía yo, no había calle, no había agua la casa, 

sólo un robinet [grifo] al lado de la casa, baño fuera de la casa. Ahora todos está en Alemania, en 

Inglaterra, están cristianos, tienen casas buenas. También ha comprado casas en Murgeni, ahora algunos 

rroma tienen más dinero, como los gadje. Cuando se va, tiene dinero, que no se va, no tiene, ¿entiendes? 

(ER11, Ramona, Dona, 45 anys).  

 Sobretot, a l’inici del projecte migratori, es vehiculen mitjançant un desig d’inserció laboral, 

sovint relacionat amb l’experiència a origen. En aquest sentit, moltes de les persones entrevistades 

assenyalen treballs en construcció o en neteja, tant com a referència per haver-los efectuat a les 

localitats d’origen -sobretot fa anys- com aquí, particularment en els casos arribats abans de 2007 

(quan si es va donar certa inserció laboral). Per exemple:  

Estoy de alquiler, porque cobro un PIRMI, estuve trabajando en construcción muchos años. Estuve 

trabajando 5 años, en una empresa, en otra empresa, cambiando. Quedé en el paro cuando vino la crisis, 

con la construcción. Me quedé hecho polvo, busqué y busqué pero nada. Cobré el paro, se acabó el paro 

y ahora con esto. Cojo también alocatie de Rumanía, por los niños, pero es muy poquito. Mi mujer está 

trabajando en negro, dos veces a la semana, en casa de una mujer española de aquí, de limpieza. Está 

haciendo trabajo doméstico. (ER13, Sebastian, home, 32 anys).  

 No hem trobat més que dos casos entre les persones entrevistades que hagin pogut mantenir 

o accedir a una oferta laboral posteriorment a 2012, malgrat hem conegut a traves del treball de 

camp més ampli alguns exemples més -no gaire nombrosos, en tot cas-. Dit d’una altra manera, 

moltes de les ocupacions marginals que s’efectuen a destí (que són majoria entre la població 

d’estudi) no són pròpiament portades des del context d’origen, sinó fruit del estret marge de 

possibilitats trobat a destí que ja hem descrit en apartats anteriors.  

En el extranjero yo he estado solo en Barcelona, he venido directamente aquí, nunca había vivido en otro 

lugar en el extranjero. La gente me dijo que se podía encontrar trabajo.  Al principio he venido yo solo, no 

he venido con los hijos, ni con mi mujer y ha sido muy difícil, y me he puesto a hacer chatarra, que yo 

nunca había hecho. ¿Por qué he aguantado? Hacía unos 100 euros y los mandaba a Rumania, ¿qué iba a 

hacer en Rumania? ¿Y qué puedo hacer ahora allí? No hay trabajo y todo es muy caro. (ER18, Claudiu, 

Home, 43 anys).  
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 En tot cas, i tornant a les expectatives, no es pot ometre que existeix certa perspectiva sobre el 

suport i les ajudes econòmiques, alimentada tant per dinàmiques d’assistencialisme prèvies, com 

pels rumors i la transmissió d’informació que sovint es produeix. Tot i així, són de nou bastant 

abstractes, i si no existeixen altres motivacions (per exemple, la presència d’altres familiars o la 

possibilitat de recórrer a altres tipus d’estratègies de subsistència) no solen comportar per si 

mateixes una mobilitat aïllada, amb totes les incerteses que comporta. De fet, és patent que són 

pocs els casos que aconsegueixen algun tipus de prestació estable (sobretot per la seva situació 

documental)77 i menys encara els que arriben a “aprofitar-se” d’ajuts a diferents contextos78. 

 Un altre indicador d’aquest caràcter econòmic són les remeses. En general, pels segments més 

precaris, solen ser petites quantitats setmanals/mensuals (50-100€), que majoritàriament es 

destinen a manutenció o despeses bàsiques dels familiars (de vegades, els propis fills que romanen 

a origen amb els avis).  

Hay veces que no saco nada, que voy vacío, vacío. Menos mal que encontré un amigo que me dio 20€ pa 

comer […] Hay veces que gano 20€, 30€, 40€… pero a veces 12€. […] Cada mes he ganado 200-300€, más 

no. Yo nunca he subido 600 o 700€ al mes. Al principio sí, cuando estuvo aquí en el año 2003 he ganado 

dinero aquí, he ganado dinero. Pero como estaba mi padre… ya sabes, tienes que ayudar a la familia. Le 

mandaba a mi padre, cada fin de semana, 200€, 300€, lo que podía. Me dejaba a mi para comer y lo 

demás lo mandaba a mis hermanos… mi madre está muerta, mi padre está sólo, mi hermano era 

pequeño… pero ahora son mayores también y también pueden mandar ellos. (ER3, Iosif, Home, 38 anys). 

 

 Però, quan el projecte migratori es consolida, poden ser majors i destinar-se també a inversions 

(com reformar o construir una casa a poc a poc; o invertir en un negoci, tot i que això passa en molta 

menor mesura). 

En cuanto al trabajo… mendigar, a veces hacíamos entre los dos 400 o 500 euros al mes, a veces menos. 

Fumar, comida, agua, una bombona, medicinas, se acaba rápido el dinero. A veces he mandado dinero a 

mis hijos en Rumania: cómo no los voy a ayudar, sobre todo en invierno cuando ellos tienen allí gastos. 8 

años he vivido en aquel piso ocupado y al principio estuve viviendo en una barraca durante 8 años, en un 

terreno por aquí, la paraseală. […] En Rumania tengo casa con huerto, sí, es mejor que aquí. A mi hijo 

mayor le ha gustado construir, arreglar la casa, por eso yo mandaba dinero y el arreglaba la casa. No, no 

me da vergüenza de mis años aquí, siempre le digo eso. (ER7, Vasile, Home, 67 anys).  

He pedido ayuda social, pero no tengo ninguna. He pedido pero no sé si me lo dan o no. He cobrado el 

paro aquel, de cuando salí de prisión… Pero ya sabes, cuando tienes familia tienes problema, tienes que 

mandar, no vale nada 400€ ahora mismo… Pero con algo de ese dinero me he comprado la casa, la de mi 

padre. He guardado poco a poco. […] Me voy a poner ahí gallinas, cerdos… Aquí en España compré un 

coche pequeña pero… si me para la policía me va a poner embargo de la multa por ella, y por eso ya no 

tengo coche. (ER3, Iosif, Home, 38 anys) 

 
77 Aquest extrem es recull amb nitidesa a les memòries dels serveis: per exemple, a la memòria anual de SISFA rom, dels 
casos atesos de població rrom romanesa, només un 1% estava rebent algun tipus de prestació estable (tipus RMI).  

78 Com expressava una persona entrevistada: “En Rumanía no cobramos la alocatie [ajudes socials], como hacen otros 
rumanos. Si los niños estaban aquí, no podía. Pero yo no tengo ayuda ni de aquí ni de allí, ni de otro sitio.” (ER15, Mirela, 
Dona, 36 anys). Això no vol dir que no passi en algun cas, però infinitament menys de l’estereotip (que també pateixen 
altres poblacions immigrades) i generalment no en els segments en situació precària (que són majoria) i en els quals com 
a màxim els familiars a Romania poden subsistir a partir d’alguna ajuda per menor a càrrec, que a més és poc quantiosa.  
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 A moltes de les entrevistes la motivació migratòria s’expressa, igualment, en termes de 

benestar pels fills. I amb una lectura de que aquí aquests podrien gaudir d’unes oportunitats que 

ells no han pogut tenir a origen. En tot cas, com passa amb l’expectativa de suport econòmic, aquest 

desig no es tradueix en una pauta enterament definida: es segueix pensant més en Romania79, 

sobretot després de constatar les dificultats per establir-se aquí.  

Yo quiero establecerme en Barcelona, me gustaría porque es mejor, pero que tenga mi trabajo, que mi 

hija vaya a la escuela y tenga lo que tiene un niño normal. Pero ha sido muy difícil todos estos años: he 

ido al medico, tengo dolores de estómago y ataque de pánico, tengo miedo siempre, cuando voy a un 

sitio tengo miedo que me voy a caer al suelo.. (ER8, Simona, Dona, 32 anys). 

Si había manera de vivir bien yo me quedaría, pero con chatarra estoy harto… si hay un trabajo, si 

conseguiría un trabajo pa vivir... Porque con el trabajo puedes vivir de otra manera, te ganas tu sueldo, 

puedes pagar un alquiler, no puedes vivir en una casa de patada, pero no hay agua, no hay luz, no hay… 

como si fueras un perro tirado. No puedo vivir así. Si me voy a mi país, me quedo tranquilo a mi país. 

Normal. Tranquilo, con mi casa, con mi familia, puedo cuidar a mi familia. Ojalá se pudiera hacer esto 

ahora pero no se puede hacer… (ER3, Iosif, Home, 38 anys).  

Mi vida… yo empezó de trabajar de 11 o 12 años, y no creo que mi vida ha estado buena. Sí, creo que la 

de mis hijos va a ser mejor, les estoy dando cosas que yo no podía tener. Yo quería tener una bici o unas 

bambas y no la podía tener, no había dinero, no… de educación sí que yo he ido al colegio. Yo tengo 6 

clases80, pero después lo he dejado todo. Yo quería hacer 8 clases, pero después me fui para España y ya 

está. (ER13, Sebastian, Home, 32 anys).  

En el año 2003 vine, ya era Schengen y ya vine con mi mujer, ya era más fácil que con visado de antes. De 

momento no quiero volverme, quiero que los niños crezcan, y que puedan estar estables y tal, y una vez 

que se casan volverme a Rumanía. Quiero ofrecerle a mis hijos todo lo que yo no pude, porque fui 

huérfano. (ER12, Razvan, Home, 37 anys).  

 En contrast, altres aspectes sobre els que ens interrogàvem apareixen molt menys. Per 

exemple, ha sigut relativament comú en els discursos públics i imaginaris socials sobre la població 

la menció al “turisme educatiu o sanitari” (sobretot el segon) i la seva vinculació amb un cert efecte 

crida relacionat amb la millor atenció en aquests àmbits en el context de destí. També ha aparegut, 

fins a un cert punt, en les entrevistes amb professionals efectuades i a les respostes de l’enquesta81.  

 Òbviament existeix preocupació per aquests temes entre els rroma, en la mesura en que són 

bàsics per qualsevol persona. No obstant això, al llarg de tots aquests anys de treball de camp i 

també en les entrevistes efectuades per aquest estudi, no hem trobat més que un ínfim nombre de 

casos on aquestes fossin les motivacions principals82. Quan ha sigut així, per exemple en el cas de la 

 
79 O en altres contextos: també en no pocs casos durant el treball de camp ha aparegut la referència a altres familiars que, 
en altres països de l’UE (particularment Regne Unit, França i Alemanya) si han aconseguit aquesta estabilitat (mitjançant 
una combinació d’ajuts, treballs integrats i accés a un habitatge en unes condicions millors).  

80 Equivaldria al final de primària. Les etapes educatives han sigut una mica diferents a Romania: fa anys les etapes 
obligatòries començaven als 7, posteriorment va passar als 6 (2003) i després als 5 (2012). L’etapa obligatòria va de la 0 a 
la X, per un total de 10 anys, dividits en primària, secundaria inferior i els dos primers cursos de batxillerat.  

81 Per exemple, davant la pregunta de si els ajuts socials, prestacions, etc. provocava un efecte crida, les respostes estaven 
dividides (un 3.56 de 7; és a dir, ni d’acord ni en desacord). Sobre si ho feia l’atenció a programes i serveis les persones 
enquestades van respondre lleugerament en desacord (3.11).  

82 Fins i tot, amb una mica més de freqüència, exemples del contrari: persones que desconeixien que podien tenir dret i 
que mai havien fet servir els Serveis Sanitaris. Un exemple significatiu (pel temps d’estada) pot ser el següent: “La tarjeta 
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salut, ha vingut generalment, de nou, de la mà d’una xarxa familiar ja present (i migrada per motius 

socioeconòmics) que d’alguna manera aconsellava que es vingués ja no només per accedir a 

tractaments que, efectivament, a Romania poden tenir un cost major, sinó també per tenir cura 

d’aquell familiar. És més, com vàrem explicar en un estudi específic sobre salut (López i Sàez, 2009) 

és molt possible que siguin tants els exemples d’aquest tipus de mobilitat com de la que es dóna en 

sentit contrari: persones que per diverses raons (una major percepció de control sobre el l’itinerari 

terapèutic, suport familiar, facilitat de comunicació, inclús la cerca de tractaments específics als 

quals estan acostumats) marxen a Romania per motius de salut.   

 Finalment, apareixen, fins a un cert punt, altres motivacions variades, que poden anar de la 

proximitat cultural o lingüística al clima, passant també per una valoració positiva en general de la 

població majoritària a Catalunya i Espanya. A vàries entrevistes es destaquen les bones relacions, 

una estima pel context i els veïns i en algunes s’assenyala un patiment de situacions de discriminació 

que, sense ser inexistents, es percep de vegades com menor que a altres contextos. Per exemple:  

Hay racismo también, hay gente de que cuando escuchan “gitano”… uf. Pero luego hay gente buena que 

te da una oportunidad también. Y yo creo que los españoles son buenos, nos ayudaron mucho. Me 

acuerdo al principio, con la farola, la gente lloraba… mira que me ven que no tenemos nada, y le daban 

de todo, ropa, etc. Pero luego cuando hay también algunas familias muchas que están juntas, o algunas 

que hacen algo malo, pues la gente empieza a pensar mal. Y con los gitanos de aquí muy bien, ha habido 

algún problemilla… pero muy bien. Con los rumanos en general aquí también la relación es buena. (ER12, 

Razvan, Home, 37 anys). 

Tenemos buenas relaciones con los españoles, pero si nos ven solo con el carro buscando en la chatarra… 

la gente nos mira y nosotros nos sentimos mal. Ellos saben qué mierda tiran y nosotros buscamos allí. 

Pero debes buscar porque si no te mueres de hambre. Claro que me siento mal cuando nos miran. (ER10, 

Iulia, Dona, 43 anys). 

 No obstant això, moltes de les persones entrevistades també refereixen situacions de 

discriminació intenses aquí, incloent agressions físiques i verbals o maltractament a diferents espais 

públics i privats; i fins i tot consideren que les han viscut més que a Romania. En concret és molt 

visible en un cas que va viure els esdeveniments a Badalona a l’any 200783:  

Sí, claro que había racismo… me acuerdo, que han dicho venga con los rumanos fuera … me acuerdo 

cuando han hecho la huelga. Sí, yo estaba allí, salían a la calle con las cazuelas, fuera rumanos, todo el 

mundo… toda la policía… tenía miedo que me van a coger por la calle y me llevan en el avión, que nos 

van a exportar… cuando entró en la Unión Europea ya no podían hacer nada. Cualquier persona, si tú 

estuvieras en mi lugar también tendrías miedo. Hay también en Rumanía, pero más aquí… En otros países 

no sé, estuve poco tiempo. (ER3, Iosif, Home, 38 anys). 

 De fet, a banda de la verbalització o no de dites situacions, el treball de camp i la resta de dades 

i fonts disponibles, semblen indicar que probablement la població rrom immigrada és, en el context 

de la ciutat, una de les més estigmatitzades i discriminades (si no la que més).   

 
me la han hecho este año a través de los servicios del Ayuntamiento, han venido a buscarme y cuando les he dicho que no 
tenia tarjeta me la hicieron […] Si hubiera sabido, ahora hubiera tenido incluso el NIE. Nadie me dijo que tenía que tramitar 
el padrón, que puedo tener la TSI, simplemente no he sabido. En 12 años nunca he ido al médico. (Claudiu, Home, 43 anys).  

83 Ens referim a les manifestacions d’alguns veïns en contra dels rroma immigrats i la sobreocupació d’habitatges, aspecte 
que després es va convertir en un dels leitmotivs de la campanya de García-Albiol (PP). 



Fluxos migratoris de població rrom/gitana romanesa a Barcelona i dinàmiques d’assentament 

59 
 

5.3. Fases i pautes de retorn i estada 

 Els fluxos de migració rrom a la ciutat s’han estructurat fonamentalment de manera 

comunitària, per localitats d’origen: primer, amb una presència molt important de famílies de 

Ialomiţa, que es va iniciar sobretot a partir de 2001-2002 i va minvar des de 2007-2008; 

posteriorment, amb famílies de Vaslui (a partir de 2005-2006), decreixent en els darrers anys; i 

finalment, amb l’arribada de famílies de Buzău (i també d’Alba i d’altres orígens) sobretot a partir 

de 2011-2012. Resumint, a banda de segments més diversos que també hi arriben, actualment 

tindríem dos fluxos tradicionalment importants en clar retrocés (Ialomiţa i Vaslui), un flux 

consolidat (Buzău) i un altre que sembla estar en augment (Alba). 

 Lògicament també el temps d’estada, a nivell general i per grups, té a veure amb la qüestió 

anterior: malgrat existeixen variacions individuals o familiars, aquest caràcter comunitari fa que fins 

a un cert punt es compassin. Com en la majoria de fluxos migratoris, són primer algunes famílies, 

que podríem considerar “precursores” les que emprenen viatge cap a un determinat país o ciutat, i 

després altres que les segueixen84. Si l’empresa és exitosa, i a traves de les extenses xarxes de 

parentiu/comunitàries, aquest procés es reprodueix, amplia i consolida. En coherència amb allò 

observat, són molt poques, per exemple, les noves famílies de Țăndărei que han arribat en els 

darrers 5 o 6 anys, de la mateixa manera que són molt escasses les famílies de Buzău que ho van fer 

fa més de 10 o 12. Aquesta correlació entre temps d’estada i grup apareix a gairebé totes les 

entrevistes. Per exemple:  

La primera vez que llegué a España fue como hace 11 o 12 años, así, en 2002, para probar como era aquí, 

no sabia nada. He estado en el sur, en otros sitios donde iban mis paisanos y a Barcelona vine en 2014. 

Nunca en otro país, siempre en España, luego en Rumanía, y luego he vuelto. A Barcelona también he 

venido porque tenía mucha gente que conocía de mi pueblo aquí, que me han contado. Tengo familia en 

otros sitios de España, en Madrid. Vine porque en Rumanía la cosa está mal, para poder vivir mejor con 

mi mujer y mis hijos. Si aquí está la cosa bien, yo me quedo, he estado dos años y me he ido unos meses 

porque me echaron, pero allí tampoco se puede estar. (ER15, Mirela, Dona, 39 anys).  

 Es pot dir el mateix, globalment, sobre qualsevol dels grups principals que acabem d’esmentar, 

i sembla lògic pensar que també ho faci per qualsevol altre que, en el futur, comenci a arribar de 

forma significativa. I quelcom semblant passa amb la marxa des de Barcelona cap a altres països: 

per exemple, per les famílies de Ţăndărei, ja abans de 2007 algunes s’havien anat des d’aquí, des 

d’altres ciutats de l’estat o des de Romania, cap al Regne Unit i Alemanya. Però, per les que residien 

a Barcelona i rodalies, a partir d’aquell any es va donar un flux constant, consolidat en els anys 

següents i que avui fa que la seva presència sigui molt més escassa, i que les que han restat ho facin 

per motius molt específics (una feina o prestació, inserció dels seus fills si són ja adults, fins i tot un 

caràcter més independent respecte a la pròpia comunitat, etc.).  

 En tot cas, la dinàmica és de retroalimentació: a major presència i densitat de la xarxa, majors 

oportunitats per sustentar un procés que, en el cas de les primeres famílies, és sempre en termes 

relatius molt més precari. Això es veu reflectit a moltes de les entrevistes:  

 
84 Per exemple, per l’AMB i les famílies de Țăndărei, a principis dels 2000, en bastants casos ja procedents de Madrid. 
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Vine en 2004 con mi marido. He vivido en Santa Coloma, en muchos pisos, en la Badalona, en la Barcelona. 

Cada mes pagábamos por la camera [habitación], viene la pakistanía, rumano, coge dinero de la otros 

rumanos… Estabas muchos rumanos antes. Guardabas dinero, tu con tu mujer coges 300€, el otro 50€. 

Cuando estuve aquí la primera vez estaba todo Țăndărei, luego más Murgeni. La primera vez que vine, 

vine directo. No he estado en otro país. Vine para ganar dinero, para mi madre, que estaba muy mala, 

con la casa que tenía, del abuelo, que caia agua. Todos los niños estaba pequeñito, comer, escuela… Por 

eso he venido, para que se sienta más bien. He estado aquí montones de años, y un poco la Rumanía. En 

Francia, Alemania, en la Anglia hay montones de rumanos de la Murgeni, de la Bacesti. Todos que tienen 

niños, que le ayudan mucho de los niños. Se van la escuela y le pagan, cada mes le pagan, y hombres se 

van la trabajar. Yo me estoy pensando que me voy también la Anglia. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys).  

 De fet, es veu clarament a moltes de les entrevistes que, en els primers anys, les dinàmiques 

sempre han sigut més temptatives, i d’anada i de retorn més o menys constant. També intervé en 

aquest sentit -i és a la vegada conseqüència- el fet de portar els fills, i fins a un cert punt, quan 

aquests es fan grans, també poden intervenir (tot i que encara no amb molta nitidesa) en un major 

arrelament i un menor retorn. Però, és generalment només quan a un nivell comunitari s’arriba a 

una presència significativa, quan aquest arrelament es consolida:  

Primera vez he venido en 2007 no he estado mucho, me he quedado 2 meses y me he ido a casa. Cuando 

he venido ya lo sabia que venia aquí para hierro, papel, ya sabíamos que venimos para la chatarra. Pero 

si no corres mucho no ganas. Tienes que correr: con el carro, a pie, pero debes correr. [...] Vine porque 

todos nuestros gitanos estaban aquí, aunque ahora muchos están en Alemania. No hay nadie ahora que 

esté sólo en Rumania, solo los mayores que no pueden venir. Y viven de la ayuda social […] Ahora en 

agosto hago 2 años desde que estoy aquí. He ido un mes a Rumania. (ER6, Costel, Home, 43 anys). 

Tengo 7 años en Barcelona, pero al principio estaba dos tres meses y regresaba. Desde que ha nacido mi 

hijo y he traído a mis hijas ya no regreso tan a menudo. Cuando nació el niño ya me he metido en el local. 

Pero los primeros cinco años he vivido en solares aquí, en la calle. (ER19, Lavinia, Dona, 27 anys). 

 

 Com hem anat explicant ho fan en una dinàmica de pols d’atracció, en que les oportunitats o 

el marc legal juguen un rol central però que no sempre fa visible aquest element: el que la pròpia 

presència arribi a un determinat punt acumulatiu és determinant i que també, fins a un cert punt, 

la retirada o canvi de tendència en el flux migratori d’un grup deixa de vegades alguns espais per 

l’ampliació i consolidació d’altres85. Alhora, no és que la presència sigui mútuament excloent, menys 

encara en un context territorial tant ampli. Es tracta d’un procés complex, però que no té a veure 

només amb dinàmiques que lògicament també afecten a altres poblacions (per exemple, les xarxes 

de suport en general) sinó amb l’especificitat -per començar, la gran interdependència i informalitat- 

de part de les estratègies de subsistència que desenvolupen aquests grups rrom.  

 Tanmateix, el de la localitat d’origen no és un aspecte que, d’acord amb els serveis consultats, 

es reculli sistemàticament en molts d’ells o es tingui sempre en compte, malgrat és bàsic, tant pel 

coneixement i predicció del fenomen com per la intervenció en si mateixa: per exemple, donades 

les diferents pautes i diversitats que explicàvem a la secció anterior, existeix molta informació bàsica 

sobre cada origen que es podria tenir en compte d’inici i que probablement permetria un abordatge 

més complet del cas i, per tant, una major efectivitat.  

 
85 S’observa en el cas, per exemple, de la marxa de famílies de Țăndărei, que va coincidir amb l’increment de Murgeni.  
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Itinerari migratori, arrelament i retorn 

 Com acabem de dir, els processos de mobilitat, inclosos els migratoris, rarament són 

unidireccionals, sinó que impliquen també processos de retorn, temporal o definitiu, als llocs 

d’origen; la migració des d’altres països; o a altres territoris del país (o països) receptors.  

 Aquests itineraris són tants com persones o famílies hem entrevistat i, per tant, seria impossible 

reflectir-los en tota la seva complexitat. No obstant això, tenen elements comuns: la majoria parla 

de la complexa sortida de Romania (quan es va fer abans del 2007); de l’itinerari requerit per la 

impossibilitat de viatjar directa i regularment; i de les necessitats subseqüents de complir, tant amb 

la família en origen i en altres territoris com amb la reagrupació o l’acollida de familiars que venen. 

Òbviament, aquells que van migrar quan les fronteres externes de l’UE i l’espai Schengen afectaven 

en major mesura el procés, relaten itineraris molt més complexos i temptatius que altres que ja van 

migrar directament, pràcticament només amb el seu DNI romanès (i que ja ho van fer amb una 

cadena migratòria ben establerta).  

Yo he emigrado en el año 2001, mi hermano en 2002. Los gitanos de Strachina empezaron a emigrar la 

primera vez en el año 90 y 91 a Germania, estuvieron dos o tres años ahí y luego los echaron a todos. 

Pero yo ya emigré muy tarde en el 2001 directamente hacia España. Yo vine a España sólo, sin mujer sin 

nada, con un visado. Luego en 2002 diciembre ha habido aquel convenio de espacio Schengen que 

Rumanía ya entró y que pudo venir más gente.  Después de España en 2003, me he ido de España a 

Bélgica, porque quería pasar de Bélgica a Inglaterra y de Bélgica nos echaron a Rumanía. Estuve un año 

a Rumanía, en 2003, después de expulsarme, y luego ya desde 2004 en Barcelona. Tanto yo como los 

demás hemos vuelto algunas veces a Rumanía, pero estábamos aquí.  Barcelona para mí ha sido pan de 

dios, como se dice… nos ayudó mucho. (ER21, Liviu, Home, 34 anys).  

He venido a España con 18 años, a Valencia a mi cuñada. Mi cuñada trabajaba como costurera y cuando 

ella iba a trabajar yo estaba cuidando de su hija, allí he estado así unos 2 años y luego he venido aquí 

donde he estado 5 años. Quería venir antes de los 18, pero me dijeron que no podía ir porque me cogía 

la policía que era menor y yo no sabía español ni nada y me hubiera cogido la policía. Primero he vivido 

en Valencia con la cuñada, luego he venido a Barcelona con mi madre. Mi madre ha venido e ido durante 

los 10 años aquí, sobre todo ha tenido que mendigar para vivir.  (ER19, Lavinia, Dona, 27 anys).  

 Un altre aspecte central vinculat amb el trajecte és, com es llegeix a les entrevistes anteriors, si 

ha sigut o no directe (o des de tercers països) la primera vegada que va venir a Espanya o Catalunya. 

S’ha de dir que en la majoria dels casos entrevistats, excepte alguns d’aquells amb una major 

antiguitat en la presència al territori, la migració es va efectuar directament des de Romania, i 

fonamentalment per la presència d’algun familiar.  

La primera vez que vine, vine directo, no otro país. Me vine porque pensaba que voy a vivir un poco mejor, 

pero… no hay manera de vivir, porque no hay trabajo, no consigo trabajo… Quiero trabajar pero no lo 

encuentro, no encuentro lo que necesito. […] Para puedo mantener a mi familia. Antes estaba… la 

Barcelona había manera de vivir bien pero cuando se cambió la tema. No sabía hablar antes española… 

No, porque antes había rumanos, familia mías aquí… el único mi hermano, antes de morir mi hermano 

que descanse en paz, el estuvo primera vez aquí, por él, el me llamó, me mandó dinero, me dijo “tráeme 

a mi hermano”. (ER3, Iosif, Home, 38 anys). 
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Yo he estado aquí hace muchos años, vine porque tenía un primo. Era de los primeros del pueblo que ha 

venido, luego ya venían muchos más. Después me he ido, estuve en Rumanía y también en Francia mucho 

tiempo, 3 años o así. Y ahora hace un año y medio… no, un poco más, que volví a venir porque tenía aquí 

mis dos hermanos. Pero yo estoy aquí para sacar un poco con la chatarra, con el hierro, y para mandar a 

mi padre que es mayor y vive en el pueblo. Para que él viva un poco mejor. Y para arreglar un poco de la 

casa allí, así un día me puedo volver. (ER23, Vlad, Home, 29 anys) 

 Certament, malgrat això, aquesta mobilitat ha pogut produir-se posteriorment a 

l’abandonament d’un altre país on s’estava migrant, i això passa en alguna mesura en el cas 

d’algunes de les persones entrevistades. Però, els motius són sovint similars als que poden haver 

provocat la mobilitat des de Barcelona a altres contextos.  

 De fet, i és un aspecte que de vegades s’obvia per que ens focalitzem en les arribades, es 

produeixen moltes d’aquestes mobilitats post-migratòries des de Barcelona, molt particularment 

estacionals i de retorn al país d’origen (i/o de “prova” a altres territoris) que de vegades adquireixen 

certa circularitat: per exemple, després d’anys a Romania o a França, dos dels casos entrevistats que 

ja havien estat a Barcelona al 2005 o 2006 havien tornat a venir fa poc. De fet, d’entre el conjunt de 

la població són minoria els que no han retornat mai a Romania durant el temps de procés migratori. 

D’aquests, la gran majoria ho voldria haver fet, però no ha pogut per diverses raons86. De la resta, 

la majoria, les situacions més comunes són un o diversos viatges curts (de menys de tres mesos): la 

proximitat de Romania (també el preu del viatge) i les facilitats per transitar per l’espai UE, a pesar 

de que Romania no pertany a Schengen, sens dubte afecten aquesta freqüència i fan que sigui 

probablement major que per altres poblacions.  

 Com ja hem comentat, aquest tipus de mobilitats poden sens dubte fer més complexes certs 

itineraris (per exemple, els educatius) i, per tant, són sovint mencionades i tingudes en compte pels 

serveis. Van aparèixer a moltes de les entrevistes amb figures professionals i, per exemple, les 

respostes de l’enquesta a si “el nomadisme dificultava la intervenció” van puntuar com bastant 

d’acord (un 4.87 de 7). Però, van més enllà d’un desig (o d’aquesta definició com a “nomàdiques”) 

complint funcions relativament lògiques per les famílies rrom. Entre els motius per aquest breu 

retorn destaquen els econòmics: les dificultats aquí, que empeny a un retorn a un context en que 

es poden tenir una mica més cobertes certes necessitats (per exemple, d’habitatge, després d’un 

desnonament) o comptar amb més suport. Per exemple, com s’explicava a una de les entrevistes: 

Mis hijos están ahora en Rumanía, era muy caro para traer. Nos hemos ido en junio porque nos daban 

fuera, a nosotros, todos en la calle y qué hacemos. Después allí no teníamos dinero para volver, hasta 

ahora. A ver si los traigo para la escuela, allí no están en la escuela, si saco dinero va a ir, con una procura 

para viajar, o voy yo, y vienen ahora pronto. (ER15, Mirela, Dona, 39 anys).  

 Paradoxalment -donat que de vegades és verbalitzat com a argument per la no intervenció- 

aquesta és la raó més central per aquestes mobilitats de retorn: la fallida del projecte migratori, o 

la percepció d’un risc d’exclusió o precarietat inassumible, sense una xarxa de suport (pròpia o 

 
86 Particularment econòmiques: no tenir mitjans pel bitllet, no saber si els tindran per efectuar la tornada, no poder 
permetre’s deixar d’obtenir els ingressos de subsistència que fan aquí, etc. Però també familiars (no poder afrontar el cost 
d’anar-se tots), d’estatus (no haver estalviat suficient com per mostrar cert nivell econòmic al poble) o d’altres (com per 
exemple no tenir ja una casa o familiars directes allà).  



Fluxos migratoris de població rrom/gitana romanesa a Barcelona i dinàmiques d’assentament 

63 
 

aliena) que ho pugui minimitzar. Cal destacar que, tot i tenir xarxes comunitàries i familiars fortes, 

contra allò que de vegades es pensa (i que, de nou, serveix en ocasions per alleujar la sensació de 

no estar donant resposta) no sempre, ni per tots els participants, existeix la possibilitat de “buscar-

se la vida” davant un cop inesperat o una situació de precarietat sobrevinguda. Això és molt visible 

particularment en les persones soles o amb una xarxa familiar molt estreta a destí, que sovint 

depenen només d’ells mateixos. Per posar un exemple:     

Solo tenía el buletin, no tenía un trabajo, ni un lugar para dormir, dormía en los parques. No tenía a nadie 

aquí, me ha resultado muy difícil en estos años. No he trabajado nunca aquí con un contrato. Nunca he 

tenido un NIE, si hubiera tenido, podía conseguir un contrato. Solo me he dedicado a la chatarra, hacía 

cada día a pie 12 estaciones de metro, desde aquí hasta Can Serra y Pubilla Casas. Me paseaba toda la 

línea azul de metro a pie. Me iba desde aquí con la mercancía y regresaba con mercancía, vendía allí y 

regresaba con mercancía. Si se hacía de noche y me pillaba la noche allí, allí me dormía, en algún parque, 

en un banco, en la otra punta de la ciudad. Ha sido muy duro durante muchos años. (ER18, Claudiu, home, 

43 anys) 

 També són motius per aquestes mobilitats de retorn la cerca d’oportunitats en forma d’alguna 

ocupació, tracte o compra-venda i la gestió de alocaţie (ajudes) que poden requerir de presència 

física. D’altra banda, les motivacions jurídiques o legals s’expliquen per si mateixes: com hem 

explicat abans, per tramitar alguna documentació bàsica l’opció més viable -o única- és de vegades 

viatjar a Romania, per requerir d’una presencia física. A partir d’aquí tindríem una constel·lació de 

causes, que poden tenir a veure amb la por a possibles conseqüències per alguns procediments 

(multes, judicis, expedients de protecció, etc.) o amb situacions més excepcionals (com la mort d’un 

familiar). De fet, els motius relacionats amb el suport, la cura (d’una persona malalta), el matrimoni 

i, en general, la família, són probablement els tercers en importància.  

 Recapitulant, no hem trobat entre els entrevistats o al treball de camp un “efecte crida” 

consolidat (tot i que sí certes expectatives i d’altres factors que modulen el projecte migratori). En 

contrast, sí que es donen molts casos de retorn (degut a la precarietat i/o la manca de suport en 

determinades situacions), que en tot cas sovint són temporals més que definitives.  

 Tampoc es donen, en general, casos d’arribada directa posteriorment a una expulsió (en el 

sentit d’una efectuada per les autoritats) i només alguns casos en els que s’ha donat una arribada 

des de Romania després d’una marxa d’un altre país per manca d’oportunitats o d’habitatge, fent 

servir el país d’origen com a “trampolí”. Per exemple:  

He venido a Barcelona la primera vez, la Santa Coloma, en 2005 o 2006. Luego me fui en 2009, he estado 

en Francia y en Rumanía muchos años, hasta ahora en junio que he vuelto, porque en Francia se estaba 

la cosa mal. Vivíamos en una caravana y no estaba bien allí, antes ha muerto mi madre y por eso me fui 

rápido a Rumanía, luego cuando he pensado donde volver, aquí tenía mi familia y hablo un poco de 

español y por eso me he venido para aquí. [...] Tengo aquí a mi cuñada y también dos hermanos, que 

viven en Santa Coloma. Yo estoy en la chabola que me he hecho al lado de donde vive mi cuñada. No está 

bien pero en la otra casa era mucha gente y allí no nos podemos quedar. Tengo 7 hijos, pero ahora sólo 

vengo con la más pequeñita, que tiene un año y unos meses, los más grandes unos ya están casados, 

tiene hijo, están en Francia o en Rumanía. (ER20, Ana, Dona, 36 anys). 
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 Semblaria que tampoc la majoria de serveis han detectat aquests fenòmens d’expulsió directa, 

donat que ha sigut poc mencionat més que en casos excepcionals en les entrevistes, i les respostes 

de l’enquesta només estaven molt lleugerament d’acord en que s’hauria produït una major arribada 

en els darrers mesos degut a expulsions d’altres territoris (3.78 sobre 7). De fet, no han existit 

tampoc, a jutjar pel treball de camp més ampli, períodes on es pugui dir que s’han donat amb 

claredat aquests fenòmens d’una “arribada massiva posterior a una expulsió”; dit d’una altra 

manera, que bona part de la mobilitat es no es dóna a cop d’evacuació i en onades nombroses i 

clarament identificables. No es van donar significativament, per exemple, ni en els esdeveniments 

a Itàlia (al 2008) ni amb França (2010), on les expulsions van ser sistemàtiques.  

 No obstant això, que no hagi passat prèviament no vol dir, evidentment, que no existeixi alguna 

possibilitat de que es produeixin en algun moment dinàmiques de mobilitat relacionades amb la 

situació en altres territoris:   

- Per exemple, en el període actual i per diferents raons, es poden identificar amb certa facilitat 

els riscos que pot suposar la situació política en alguns dels països d’Europa Occidental (l’anunci 

fa uns mesos d’un “cens ètnic” pels rroma migrats a Itàlia, tot i que després no ha tingut una 

concreció visible; o el Regne Unit, que en cas d’un acord pel Brexit molt restrictiu pels ciutadans 

UE pot tenir impactes sobre la seva residència). En aquests casos serien països d’on pot arribar 

població migrada originalment allà des de Romania, o que ja havia abandonat Barcelona per 

anar-se’n (seria el cas, per exemple, del Regne Unit).  

 

- Aquests riscos poden cristal·litzar també en la situació d’altres estats d’Europa Central i de l’Est, 

amb població rrom nacional d’aquells països (amb presència molt poc significativa a Barcelona 

en el moment actual), que comenci a emigrar o canviï les pautes de mobilitat que ja tenia cap a 

altres països. Es podrien posar molts exemples, però són particularment visibles les derives a 

Hongria, sota el govern de Viktor Orban; o els recents progroms (atacs violents contra 

assentaments) a Ucraïna.  

 

- Tampoc es pot descartar un empitjorament de qualsevol tipus en les condicions -ja precàries- a 

Romania, o algun esdeveniment concret en alguna de les localitats d’origen.  

 

 En tot cas, per concloure, res sembla indicar que aquestes mobilitats poguessin prendre -com 

no ho han fet abans amb esdeveniments similars- un caràcter massiu i sobtat. I, més rellevant pels 

objectius d’aquest estudi, tampoc l’Estat espanyol i Catalunya o Barcelona en concret tindrien per 

què ser necessàriament punts d’arribada preferents o exclusius en aquests moments, o almenys 

no ho són com fa anys en el imaginari de moltes de les persones entrevistades. Abordarem aquest 

tema de nou al darrer punt de l’apartat 6.  
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6. Anàlisi de les relacions entre participants i serveis 

 El de les relacions entre participants i serveis (en tot el ventall de perspectives que admet: des 

de les percepcions i expectatives, fins a l’aplicació d’estratègies metodològiques) és, sens dubte, un 

punt fonamental tant pel diagnòstic del fenomen com pel treball pràctic dels propis programes i 

serveis. Això s’ha visibilitzat a l’estudi: ja no només en la recollida d’informació amb els participants, 

sinó també en la importància que, en molts casos, aquests temes van adquirir en les entrevistes amb 

les figures tècniques i de coordinació.  

 En aquest sentit, durant el procés de recerca hem recollit diferents concepcions i punts de 

coincidència, tant entre els participants i programes com entre els propis serveis, pel que fa a (entre 

d’altres) a: les necessitats, demandes i barreres principals; la comunicació; les percepcions mútues; 

el que han d’implicar diferents elements metodològics (com ara la proximitat, l’apoderament, 

l’acompanyament, la integralitat o l’autonomia; però també l’especificitat o universalitat dels 

serveis, els perfils que determinen l’atenció, etc.); o, més en general, les expectatives, trajectòries i 

possibilitats respecte als processos d’inclusió (o vitals i migratoris globalment).  

 Tots ells són aspectes que es troben imbricats, pel que segmentar-los és sempre complex. 

Tanmateix ho fem, de cara a facilitar la reflexió, seguint aproximadament el llistat anterior i en sis 

apartats diferenciats. Òbviament, no esgoten el tema, ni en sí mateixos ni en el conjunt d’altres 

subjectes amb els quals es podrien abordar conjuntament: per aquesta raó, més que “donar 

respostes” o valorar resultats, els punts següents tracten d’incidir en la necessitat de continuar 

reflexionant de manera fonamentada sobre aspectes que, sovint, es plantegen en les intervencions 

però que no sempre en la quotidianitat, particularment en situacions d’urgència social, tenen 

oportunitat de tractar-se.  

 

6.1.  Demandes, necessitats i barreres percebudes  

 

 Començant per les demandes i necessitats percebudes, evidentment venen molt condicionades 

per la situació d’exclusió i pobresa que hem anat descrivint en apartats anteriors. Certament, com 

ja hem dit, aquesta no és monolítica, i existeixen segments de rroma immigrats que en major o 

menor mesura parteixen d’altres posicions, però tant en general com -evidentment- parlant en 

concret de persones usuàries dels serveis d’atenció social, es pot afirmar que una part significativa 

encara tenen i expressen un conjunt de necessitats i demandes molt visibles.  

 Dins les entrevistes, i en el treball de camp en general, les demandes que apareixen com més 

habituals són (no necessàriament en aquest ordre) de: 1) suport econòmic i material (o de vies per 

l’accés a mitjans de subsistència), 2) d’habitatge i 3) d’aspectes documentals o altres tràmits.  

 Les primeres s’expressen de vegades de forma molt concreta, respecte a alimentació, roba, 

articles d’higiene, per la cura dels nens, etc. Certament, en els casos que estan sent atesos, 

habitualment es refereix que part d’aquestes necessitats ja estan sent objecte de suport per part 

dels serveis, tot i que aquesta es valora en alguns casos com insuficient. D’una banda, per la 

quantitat rebuda (per exemple d’aliments, però també de roba i calçat), en el cas de famílies 
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nombroses87. D’una altra, pel seu tipus o qualitat: per exemple, per no ser aliments als quals les 

famílies estan acostumades, que no formen part de la seva dieta habitual88; o per que s’interpreten 

com de baixa qualitat o fins i tot no consumibles o utilitzables89.  

 Per aquestes raons, entre d’altres, és patent que generalment es prefereix obtenir aquest tipus 

de suport en forma econòmica. Cal dir que, generalment, quan es dóna, s’orienta igualment a 

aquestes mateixes necessitats. Però, no és menys cert que també passa d’aquesta forma a 

complementar els ingressos de la persona/família obtinguts per altres vies, generalment menys 

estables i, per tant, permet un cert grau d’autonomia ja no només en el tipus de productes sinó 

també en el seu ús com a remeses. També influeix en aquest sentit que els itineraris i l’oferta (per 

exemple d’alguns dels bancs d’aliments o similars, o dels espais on poder obtenir roba), constrenyen 

l’oferta: sobretot, impliquen de vegades procediments més pautats i complexos (de renovació, de 

necessitat d’anar a llocs desconeguts o més allunyats dels domicilis, etc.) que són més costosos en 

termes de temps i, fins i tot, econòmics que l’ús dels establiments on habitualment acudeixen.  

 Tot això fa que, en conjunt, de vegades aquests recursos, tot i ser valorats positivament, 

s’utilitzin de forma més esporàdica, o com a part d’una equació immediata de cost-benefici (que 

de fet tothom faria en la mateixa situació) fins i tot rebutjant-los. No obstant, quan passa, solen 

existir raons molt concretes que caldria explorar més durant els processos d’intervenció: de fet, 

poques vegades la lectura del professional hauria de ser -com alguna vegada passa- que “no es 

necessiten” o que la persona no valora o coneix les seves necessitats.  

 Això és molt visible, per exemple, en l’accés a recursos com els menjadors socials: primer, 

només solen respondre a un perfil molt específic (individus en situació de sensellarisme) que no és 

el majoritari entre els rroma immigrats a la ciutat; comporten també un conjunt de pautes (prèvies, 

com el prerequisit de fer-se certes proves mèdiques; o per l’accés, horaris, etc.) i un nombre limitat 

de espais que molt sovint col·lisionen amb les pautes de subsistència90. Certament, moltes de les 

persones en assentaments i que obtenen petits ingressos al dia, recollint ferralla o paper a peu, 

podrien aprofitar un menjar millor del que habitualment es poden permetre. Però, fer servir el 

temps necessari per anar a un dels pocs recursos d’aquest tipus surt, en conjunt, pitjor 

econòmicament que pagar-se el seu propi menjar.    

 La demanda d’aquest tipus d’ajuts i la manera en que s’expressen tampoc es deu interpretar 

com a un tret cultural, sinó més aviat com a una herència de la forma en que s’han gestionat en 

Romania (i fins a un cert punt, també aquí), des d’un punt de vista més aviat assistencialista. 

 
87 Per exemple: “Me ha dado una hoja para comprar ropa de Caritas y he ido 5 veces y nunca he encontrado nada para 
vestir a mis hijas.” (Iulia, Dona, 43 anys).  

88 Un exemple paradigmàtic és el d’algunes llegums -cigrons, per exemple- que sovint formen part dels bancs d’aliments: 
amb un consum molt escàs a Romania, a moltes persones no els agraden, o no saben o volen preparar-los.  

89 Fins i tot en algun cas, a les entrevistes, han aparegut referències a que la roba proporcionada no era de les talles 
adequades, el menjar estava caducat, etc. No és menys cert que alguna vegada també existeix l’expectativa de tenir bens 
si no “de marca” al menys no de segona mà; i que això és sovint motiu de crítica per no respondre al model de persona 
“vulnerable” o “pobre” que ha d’acceptar acríticament qualsevol recurs pel simple fet de ser-ho: s’hauria de fer un major 
esforç, en aquest sentit (i això serveix també per altres elements), per entendre que també l’expectativa d’estatus i de 
millores visibles (i assimilables a les dominants socialment) són naturals, també en aquest context.  

90 Fins a un cert punt, el mateix passa amb els albergs.  
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Certament, més enllà del suport puntual en forma d’ajuts econòmics, com hem explicat a l’apartat 

anterior, existeix també certa expectativa instal·lada respecte a les prestacions estables, i altres 

tipus de suport (com ajudes indirectes, pagament de recursos, com menjador, etc.) no són sempre 

interpretades com ajuts. Però existeix també, d’altra banda, una demanda sòlida de treball 

asalariat91 a la qual no s’està donant una resposta adequada, fent que en aquests moments la 

situación laboral d’una majoria de rroma immigrats, particularment si ens centrem en els que 

arribarien als serveis (i més encara als específics) sigui de desocupació i de treball informal o, més 

freqüentment, marginal92. Com s’explicava a les entrevistes:  

Ahora no me voy a pedir, trabaja mi marido la chatarra, y cuando ya no puede más algunos días, pues 

me voy yo y él se queda con la niña. Sacamos poquito, 10 o 15 euros al día, menos si no encuentras nada. 

Así con eso sacas para el día y para comer. Yo lo que quiero es que encuentra mi marido para trabajar, 

pero no se encuentra para trabajar. No hay trabajo, así que sólo la chatarra o alguna cosa que 

encontramos para vender. (ER20, Ana, Dona, 36 anys). 

Pienso que un curso de formación profesional me puede ayudar en el futuro, por muy poco que gane, será 

más que la chatarra. Será un trabajo más limpio y con un ingreso fijo. En la chatarra hay días que haces 

20-30 euros y días que no haces nada. Nunca sabes cuánto puedes ganar, no puedes pagarte un alquiler, 

solo te da para comer. Me han dicho que entre el curso de español y el curso profesional se tarda un año,  

pero tal vez pueda encontrar algo. (ER18, Claudiu, home, 43 anys).  

 Tot i que, com en altres temes, no podrem abordar en tota la seva complexitat els factors que 

intervenen en l’àmbit laboral, un element afegit ha sigut, sens dubte, la manca d’una xarxa 

heterogènia i mecanismes de suport que permetin la cerca de feina. Com continuava explicant 

l’entrevistat de la cita anterior:  

¿Para qué he venido aquí a Barcelona? Para sufrir. También sufro ahora mismo, ahora tampoco estoy 

bien. Casi siempre he trabajado en la chatarra, no he trabajado nunca en la agricultura, ni en la 

construcción, no he encontrado, ni he conocido a gente que me pueda ayudar para encontrar un trabajo 

en la agricultura o construcción. He tenido algunos trabajos mejores, vino una persona que me ha pedido 

que le limpie un piso, que le descargue las cosas, que le cargue....lo he hecho. Trabajos así he tenido. He 

hecho muchos trabajos para poder enviar dinero a mi familia. (ER18, Claudiu, Home, 43 anys). 

 
 S’ha de tornar a destacar que les marginals són feines especialment dures i exigents, i que en 

els casos en que s’han trobat altres treballs la valoració del seu desempeny i esforç, generalment, 

ha sigut molt positiu i ha tingut certa continuïtat. Això desmenteix el freqüentment estès estereotip 

sobre les poblacions gitanes com poc disposades a treballar (o, fins i tot, la definició de certes 

ocupacions com activitats que no es poden considerar “treball”93).  

 
91 Per exemple: “Si me preguntas dónde está mi futuro, no lo sé. No puedo decir que me veo envejeciendo en Rumania o 
en España, no lo sé, todo depende de dónde pueda tener un trabajo. No sabes lo que te reserva el futuro. Lo que me gustaría 
es poder tener una mínima vida aquí. Sobretodo quiero un trabajo” (Claudiu, Home, 43 anys).  

92 Seguim per distingir entre les dues la proposta de San Román (2002:437) segons la qual, en funció de la regularització 
de la persona treballadora i de l’activitat, el treball submergit o informal seria aquell en el qual l’activitat sí està 
regularitzada sense estar-lo la persona, mentre en el marginal cap dels dos estaria regularitzat (positivament).  

93 Una altra qüestió, més complexa i a la qual no podrem entrar en profunditat, és fins a quin punt aquestes ocupacions 
s’adapten a la precarietat del procés migratori i a pautes socioculturals i familiars molt arrelades (per necessàries), en el 
sentit de permetre una conciliació d’horaris, una subsistència bàsica en diferents contextos quan per aquesta precarietat 
s’han de moure, etc. Es pot llegir al respecte, per exemple, López (2018:625 i ss.).   
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El problema es la falta de trabajo. El trabajo en la chatarra es tan difícil, nadie sabe lo difícil que es, 

caminas mucho, y nunca sabes si vas a encontrar algo. Hasta ahora conseguía vivir con la ayuda en dinero 

que tengo en los últimos meses, pero en la chatarrra he estado 7 años desde que murió mi marido, sola 

y con hijos. Al mes haces 350-400€ y a lo mejor no haces, eso no se sabe. (ER16, Violeta, dona, 38 anys).  

 En tot cas, com ja hem comentat, part significativa no pot accedir ni a aquestes prestacions 

estables ni a ofertes o serveis d’ocupació, per començar per la seva situació documental (manca de 

NIE), entre d’altres aspectes (com els formatius, coneixement del mitjà o els mecanismes, etc.). 

Però, també s’ha de considerar que, fins i tot quan es compleixen alguns o tots d’aquests requisits, 

la situació del mercat laboral fa que les feines a les quals accedeixen no sempre siguin una opció tan 

atractiva, fent balanç dels beneficis i costos que suposen94:   

Un trabajo, quiero un trabajo, en despachos para limpiar por ejemplo, pero vas a varios sitios no hay un 

lugar estable, no me gusta. Si es encontrarme un lugar estable, ir allí cada día me conviene, pero si hay 

que ir 3 horas a un lugar, 4 horas a otro, entonces no, no puedo, con mi familia y todo. (ER14, Mirabela, 

dona, 26 anys). 

Voy todos los días a la chatarra, saco entre 6 y 10€. Le vendo a uno que hace de intermediario, que luego 

la vende a otro. Ya he trabajado alguna vez y quiero volver, voy a ir a [Nom servei] para que me ayuden 

con el currículum. Del último trabajo que tenía estaba contenta de tener un trabajo pero me iba muy mal, 

que cobraba muy poco y era cada día poco tiempo. Casi me gastaba más con el autobús que lo que cobro.  

(ER15, Mirela, dona, 39 anys).  

 

 Respecte a l’habitatge, el panorama és divers, però òbviament és també una demanda 

majoritària, sobretot en les situacions de més precarietat i vulnerabilitat. Cal començar destacant, 

en aquest sentit, que el grau de satisfacció amb la situació actual (fins i tot en les més extremes) és 

baix i que, sovint, quan s’expressa el contrari, no és tant per no desitjar un canvi al respecte (com 

de vegades s’interpreta), sinó per la por a anar a pitjor, perdent l’habitatge o el lloc que ja s’ocupa. 

Malgrat això, aquesta necessitat s’expressa especialment quan existeixen menors o altres membres 

familiars vulnerables. Com explicava una dona entrevistada:   

Lo que más me hace falta es una vivienda sobre todo para mi hijo pequeño, que si no fuera él, por mi 

estoy bien, estoy en un local, tengo una cama, no vivo fuera en la calle o los parques… como he vivido 

durante aquellos 5 años. (ER19, Lavinia, Dona, 27 anys). 

 Seria llarg entrar aquí en totes les dinàmiques i factors que hi intervenen, però és patent que 

part significativa dels rroma immigrats en Barcelona es troben, en diferents graus, en situacions 

d’infrahabitatge que impliquen ja no només condicions inadequades, sinó també pagaments 

irregulars a tercers i freqüents desnonaments (amb tot el que comporta respecte a mobilitat i 

precarització successiva). Per posar només alguns exemples de les entrevistes, que van des de 

situacions d’assentaments a pisos i locals ocupats:  

Nosotros haremos nuestra vida en nuestra casa, Rumania, no aquí, aquí nunca podrás tener en piso, 

ninguno de nosotros.  Nuestro problema mayor ahora es tener una casa, la vivienda, no en la parque 

como estamos. Si tuviera una casa, la vida seria diferente. Pagaría unos 150 euros por una casa, pero ¿de 

dónde? (ER4, Diana, Dona, 59 anys). 

 
94 Com veurem el tema és complex, pels ingressos informals, la definició actual de les prestacions, les expectatives, etc. 
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Desde hace 8 años vivía en Barcelona, siempre aquí. He venido porque no tenía donde vivir en Rumania 

y antes se hacia dinero con la chatarra. Me dijeron que aquí podía vivir con la chatarra. En el solar hay 

muchas barracas, viven otros rumanos, marroquíes y más. Ahora ha llegado un papel que tenemos que 

salir, pero no tenemos a donde irnos. Ha llegado desde hace meses, nos han dicho que nos tenemos que 

salir de aquí, pero de momento no ha vuelto a venir nadie. (ER17, Nicolae, Home, 61 anys). 

Ahora vivimos aquí en la casa con mi prima, pero no sé cuánto vamos a durar. La casa es de un hombre 

que la abrió, le pagamos 300€ al mes para quedarnos aquí. Pero igual nos echa ellos si no podemos pagar 

o nos echa el juzgado, o el ayuntamiento, si llega algún papel. Si no tienes un contrato no puedes tener 

una casa en la que te estás tranquila (ER16, Violeta, Dona, 38 anys).  

 En aquest sentit, l’accés al mercat “normalitzat” ha sigut i segueix sent pràcticament impossible 

per una gran majoria de la població rrom romanesa a la ciutat; i degut a l’escassetat i els dèficits 

documentals, també l’accés a recursos habitacionals socials (de divers tipus, inclosa la mesa 

d’emergència) és encara insuficient i poc àgil; i no es garanteix, ni molt menys, en tots els casos, 

particularment si no hi ha menors. També apareix reflectit a les entrevistes:  

Nunca he vivido de alquiler, siempre en la casa ocupada, que la tenia mi hijo, el piso ocupado en la primera 

planta. No podemos pagar el alquiler en Barcelona, pagábamos los gastos, agua, luz, comida, eso sí, pero 

otras cosas no. […] Vino el Juzgado, la policía, todos, mucha gente ha venido este día y han dicho “el día 

6 os echamos”. He tenido suerte por mi mujer. Cuando la vieron tan enferma y que apenas se mueve, nos 

han prolongado. […] Pero me dijeron que no pudieron ayudarme con casa aunque me echan porque hay 

mucha gente que se encuentra en la misma situación, que eso es lo que hay. No me han hecho ninguna 

ayuda y he ido tantas veces por todas las oficinas, para nada.” (ER7, Vasile, home, 67 anys). 

Vivo en un local, con mis hermanos, sus mujeres y sus hijos. Somos muchos, pero así está la cosa, no 

tenemos otro sitio. Yo cuido de mi mujer y también de mi hermano, que no está bien… Tú sabes de él, 

necesita que alguien le ayude, porque no tiene nadie y trabaja conmigo, o a veces vamos solos, pero no 

sacamos mucho. […] Del local que estábamos de antes nos echaron, vino la policía y nos echó y tampoco 

nos ayudaron, porque no tengo niños. […] Nos dijeron que el sitio no estaba bien, no tenía condiciones, 

nos dieron un papel y otro día vinieron y fuera. Y ya lo sabíamos nosotros que no estaba bien, pero ¿si no 

es ahí, a donde nos vamos? Mira donde estoy ahora, otro sitio igual. (ER23, Vlad, home, 23 anys). 

 En tercer lloc, i en coherència amb allò exposat a l’apartat 4.3, bona part de les demandes es 

concentren també en tràmits i aspectes documentals, sobre tot en tant vehicle per aquestes 

demandes prèvies de treball, prestacions o altres possibilitats d’accés a drets i millora de les 

condicions de vida i/o d’habitatge. Es veu particularment bé en els dos següents fragments:  

Nuestro mayor problema es el NIE, sin ello no haces nada, si buscas trabajo no te cogen sin tener NIE. Si 

nos harían los papeles, seguro que nuestra vida cambiaria. Así solo tengo buletin [DNI Romanès], cuando 

lo ven en cualquier lado me dicen no, no. (ER8, Simona, Dona, 32 anys).  

Tengo el DNI rumano, los pasaportes para los niños también, tengo el empadronamiento y ahora con 

ayuda de [Nom professional] me han sacado el NIE blanco. Aquí cuando he ido a los asistentes me dijeron 

que no me podían ayudar porque no tenía los papeles, no tienes el NIE, no sabes hablar español, ¿Cómo 

me van a ayudar? Me parece normal, mientras no tenga los papeles, ni en Rumania si no tienes buletin 

no puedes sacar nada. Aquí lo mismo, sin los papeles no puedes hacer nada. (ER14, Mirabela, dona, 26 

anys). 
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 Dins d’aquests tràmits i accessos, altres s’expressen de manera generalment més episòdica. És 

visible, per exemple, en l’atenció/acreditació sanitària, que en alguns casos apareix sobretot quan 

existeix una necessitat nítida d’atenció: això no vol dir que, en general, no es valori allò que significa 

obtenir una TSI (tot i que pot passar en algun cas) però sí que existeix certa immediatesa relacionada 

amb la concepció de la salut (compartida amb bona part de la població majoritària) com a absència 

d’un malestar o malaltia incapacitant95. El mateix es podria dir, fins a un cert punt, respecte de 

l’educació: valorant-se en general positivament i com una necessitat (sobretot en edats de 

primària), de vegades les demandes -per exemple de matriculació- es produeixen en moments 

concrets o en resposta a un factor específic (intern o extern).  

  

Àmbits d’intervenció i barreres 

 Aquestes necessitats es tradueixen, a banda de la documentació o el recurs en sí mateix, en 

demanda d’acompanyament i de suport (dels quals parlarem més endavant). Cal, per tant, també 

parlar de la perspectiva sobre aquestes necessitats dels serveis que els ofereixen. Un bon punt de 

partida pot ser la taula següent, sobre els principals àmbits d’intervenció per ordre i freqüència, 

resultant de l’enquesta a professionals dels diferents serveis:   

 

 
Gràfic 9. Àmbits d’intervenció, per ordre de freqüència (1=No s’intervé, 5=Molt sovint). 

  

 Com es pot veure, les mitjanes de les respostes a l’enquesta -coincident també a grans trets 

amb les entrevistes qualitatives amb figures tècniques- mostren un panorama amb coincidències i 

alguna divergència amb les necessitats que descrivíem fa un moment96: de fet, també a la pregunta 

de si les necessitats percebudes o expectatives dels participants no es corresponien amb les 

detectades o vistes com a possibles pel professional, globalment, la tendència va ser a estar 

lleugerament d’acord (4.49 sobre un màxim de 7).  

 

 
95 Per aquests aspectes, veure, entre d’altres López i Sàez (2009) o IOM (2014).  

96 També dins l’enquesta es van aportar altres àmbits de treball no recollits explícitament: específicament el judicial, més 
enllà dels tràmits jurídics; la construcció col·lectiva de relats i representacions inclusius als barris; la discapacitat i Llei de 
Dependència; o la parentalitat i la Violència de Gènere (aquest últim sens dubte hauria d’haver estat inclòs).  
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 Resumint, es podria dir que existeix, en general, una focalització major en l’atenció bàsica i, a 

continuació, en drets fonamentals com la salut i l’educació, així com en la documentació i tràmits 

jurídics. D’altra banda, àmbits varis com el lleure, o tot el que té a veure amb discriminació, 

sensibilització o acció comunitària, serien de mitjana d’aquells abordats en menor mesura. Però, cal 

sobretot mencionar que àmbits que com acabem de veure són també centrals, com el d’habitatge 

o el laboral, són assenyalats també com menys habituals que els primers. Entre d’altres, un factor 

que ha aparegut constantment a les entrevistes amb figures professionals que pot explicar aquesta 

divergència -de la qual els programes en són molt conscients, i que també es menciona a les seves 

memòries- és la manca de recursos propis i la poca incidència que, des de la seva posició, es pot fer 

en àmbits afectats per factors estructurals (mercat de treball i d’habitatge) o constrets per marcs 

legals supramunicipals (com ara el d’estrangeria) que no permeten molt marge de maniobra.  

 

 Un altre aspecte important, i que també va aparèixer a les entrevistes, és que aquests àmbits 

es presenten de manera imbricada. Aquest caràcter multifactorial és visibilitza també, en part, quan 

parlem de les barreres o dificultats, tot i que en aquest cas les puntuacions van aparèixer més 

repartides, com es pot observar al gràfic següent. 

 

 
Gràfic 10. Factors que dificulten el treball i/o la consecució d'impactes positius (1=Res, 5=Totalment). 

   

 Les dificultats o barreres de la taula anterior es podrien dividir a grans trets en tres tipus: 

aquelles pròpies de la població o vinculades a la seva situació o punts de partida (actitud, 

predisposició, nivell educatiu o econòmic, pautes culturals, expectatives, etc.), aquelles generals de 

la societat o institucions d’acollida (aspectes legals i burocràtics, manca de recursos socials, actitud 

poc inclusiva, racisme i discriminació, etc.) i, finalment, les que es podrien considerar internes al 

treball o planificació dels serveis (manca de recursos propis, manca d’adaptació, manca de 

participació en el disseny, etc.)97.  

  

 
97 A banda d’aquestes, a l’enquesta es van aportar també com a barreres que no es consideraven mencionades a la llista 
anterior les dificultats per entendre lleis; o el desconeixement de pautes internes, els prejudicis i la manca d’expectatives 
respecte al pla de treball per part dels serveis.  
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 És interessant observar com l’elevada percepció dels professionals pel que fa la necessitat de 

involucrar als rroma en el disseny de programes i serveis coincideix amb les indicacions que arriben 

tant de la recerca sobre el tema com de l’estratègia europea (Comissió Europea, 2009).  

 

 En tot cas, com dèiem, la gradació és més diversa i gradual que a la taula anterior però es podria 

dir, en general, que excepte aquesta manca de participació dels rroma en el disseny dels programes 

i polítiques que les afecten, destaquen sobre tot els aspectes globals (particularment, de nou, les 

barreres legals i burocràtiques i la manca de recursos socials) i interns a la població o propis de la 

seva situació (nivell socioeconòmic, educatiu, lingüístic i pautes culturals).  

 

 Aquests resultats són, a grans trets, coherents també amb les dades qualitatives obtingudes a 

les entrevistes amb figures professionals. En aquestes s’han destacat també, en alguns casos, una 

baixa satisfacció amb els resultats positius aconseguits, en contrast amb l’enquesta, on s’obtenia 

una puntuació més aviat mixta (3.68 sobre 7; és a dir, ni satisfet ni dissatisfet). Es troba més 

coincidència (entre enquesta i entrevistes) en la valoració de la disponibilitat de recursos (humans,  

infraestructura, formatius, temps, etc.) per a realitzar l'atenció en els casos atesos, generalment 

baixa (amb un 2.87 sobre 7); i en la percepció de pressió/sobrecàrrega a la feina, que tendeix a 

valorar-se com alta (4.93 sobre 7). A banda d’aquests, i d’altres que continuarem exposant en els 

apartats següents, també van aparèixer, com a factors relacionats, qüestions com la diferència de 

recursos entre uns serveis i uns altres, les dificultats quan l’àmbit d’actuació del servei és el conjunt 

de la ciutat (en el cas d’aquells específics no territorialitzats) i, particularment entre els professionals 

de programes del tercer sector, les dificultats originades en la manca de continuïtat i estabilitat de 

les figures professionals i els propis programes (en bona part relacionades amb el finançament).  

 
 

6.2. Especificitat i accessibilitat  

 Continuant amb els resultats de l’enquesta, algunes dades serveixen per introduir un altre dels 

elements centrals de debat pel que fa a l’atenció a la població, com és l’especificitat. Òbviament, 

pel propi disseny i orientació de l’instrument, la totalitat de responents treballaven amb població 

rrom romanesa en major o menor mesura98, ja fos de forma exclusiva (en una minoria dels casos) o 

dins d’una població diana més àmplia.   

 
 Com ja hem mencionat repetidament, aquest estudi no té com a objectiu aprofundir en 

l’estructura i organització global d’aquests serveis (o la seva articulació interna o mútua), però si 

reflexionar sobre com les orientacions específiques o generalistes poden incidir en l’atenció i les 

percepcions de la població. Ja hem explicat a l’apartat 3 que Barcelona, en contrast amb altres 

territoris, ha anat conformant un model específic d’aproximació des dels Serveis Públics. Aquests 

han anat assolint, paulatinament, una aproximació a capes de població a les quals abans s’accedia 

molt menys, com a mínim des dels serveis de la xarxa pública de caire més general99.  

 
98 En concret, respecte al pes de la població rrom romanesa entre el conjunt de persones ateses, la mitjana de resposta 
va ser d’un 4,34 sobre 7 (sent 7 el màxim, és a dir la totalitat de població atesa).  

99 No així des del treball d’altres entitats amb programes integrals, que ja des de 2007-2008 havien tingut un rol important 
ja no només en aquesta aproximació, sinó com a pont i correferència amb els CSS.  
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 Han permès també iniciar un procés d’afinació i de centralització dels mecanismes de detecció, 

particularment pel que fa als assentaments que, com va aparèixer a les entrevistes és, sens dubte, 

un fenomen canviant i amb continues altes i baixes. I, finalment, han suposat indubtablement un 

pas endavant i impactes positius i significatius pel que fa a garantir l’accés a àmbits com l’educació, 

la salut i l’atenció bàsica (particularment, però no només, amb els menors d’edat). 

 

  Donat que es troben desenvolupats a les memòries dels propis serveis, no entrarem aquí al 

resum d’aquests resultats pels diferents àmbits, però sembla clar que justifiquen, per si mateixos, 

l’existència i pertinència d’aquests programes enfocats des d’una certa especificitat. Tant a les 

entrevistes com a l’experiència de treball de camp més àmplia ha aparegut amb claredat: molts dels 

accessos (per exemple, a serveis sanitaris o educatius) no s’haurien produït i consolidat si no fos per 

una intervenció intensiva per part de programes que, proactivament, es plantegen aquests 

objectius.   

  

 Ara bé, encara existeix la percepció entre els professionals -i els participants- de que es podria 

aprofundir més en aquesta especificitat: per exemple, davant la pregunta a l’enquesta de si existeix 

una manca de recursos adaptats i/o específics per tal d'atendre aquesta població, la puntuació 

mitjana va ser d’un molt significatiu 5.26 sobre un màxim de 7 (significativament d’acord). Tal i com 

va aparèixer a diverses entrevistes amb professionals, això no implica necessàriament la defensa 

de l’existència d’un major nombre de serveis -qüestió que, com comentarem de seguida, també 

comporta reptes- sinó l’optimització i, sobretot, la major dotació de recursos dels ja existents. Això 

aplica no tan sols als serveis específics, sinó també als de caire més general dins dels Serveis Socials, 

permetent una major acomodació i metodologies més adaptades a aquests perfils. També, 

particularment a les entrevistes a professionals del tercer sector, un major treball conjunt i 

imbricació amb la tasca que aquests programes fan100; que no sigui només de detecció i posterior 

derivació, sinó de correferència i aprofitament d’algunes de les seves avantatges (major proximitat, 

seguiment més enllà del territori de Barcelona quan les persones es mouen, etc.).   

 

 En aquest sentit, i més important encara, aquesta especificitat -i la definició de perfils que 

necessita- no hauria de comportar un augment de la fragmentació que tingués impactes; un aspecte 

que ha sigut relativament visible tant a les entrevistes com al treball de camp, i que pot ser de 

diversos tipus. Les fonamentals han consistit en certes dificultats per acomodar la realitat de sostres, 

famílies, domicilis -i els seus canvis- als perfils predefinits o practicats pels programes, serveis o 

professionals. Aquesta dificultat s’expressa en àmbits com: el temps d’estada (nouvinguts o amb 

presència de llarga durada a la ciutat101), la composició familiar (famílies amb menors o adults sols), 

el lloc de residència i la mobilitat interurbana o les categories d’habitatge.  

 Un dels exemples més palpables és el d’allò que té a veure amb l’estructura familiar i la 

presència o no de menors: tot i ser un criteri en principi clar, la concepció de l’abast de les relacions 

de parentiu (o almenys, de si s’haurien d’assumir com a conjunt) és sovint diferent entre els 

 
100 Tanmateix, a moltes d’aquestes entrevistes la preocupació més central expressada és la pròpia supervivència i 
continuïtat d’aquests programes, que en els darrers anys han sofert una manca important d’estabilitat i finançament.  

101 Aspecte que de fet, donades les dinàmiques de mobilitat que ja hem abordat, és encara més difícil de definir: una 
proporció important de casos “nous” per un programa són de fet retorns (i han sigut atesos per altres serveis), el que pot 
obligar a recomençar, fins a un cert punt, el pla de treball, però no hauria d’implicar considerar-los com nouvinguts.  
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programes i les famílies (amb una concepció molt més extensa d’aquestes darreres). Donat que en 

ocasions s’ha determinat la referència (o l’atenció o no) de persones en funció del grau de parentiu, 

s’hauria de treballar més aquest aspecte, per tal de no afavorir la percepció d’una segmentació que 

de vegades es viu com artificial. Com s’expressava a dues de les entrevistes:   

Yo una cosa que no entiendo es quien nos ayuda. Porque por ejemplo en el otro sitio que vivía, família 

mía con niños y las ayudaban pero yo como no tenía niños pues a mi no. Cuando hemos ido para el juicio 

para pedir ayuda gratuita yo fui también, pero a mi no me han ayudado, no tenía para el billete del 

autobús y me colé, allí cuando me ha tocado con la justicia gratuita me he esperado con todos juntos, 

pero he entrado yo solo pero los demás iban con la asistente social. Así que luego para volver ya me he 

ido yo sólo, me he saltado en el metro y me fui para casa. (ER23, Vlad, Home, 29 anys). 

Cuando se fue mi hermano le dio el billete, antes le da comida y cosas para la escola para los niños. [...] 

Pero a mí cuando me han echado me dice, sácate las cosas, todo que tienes aquí. Vete donde tú sabes, 

búscate un sitio. No me han dado un sitio para dormir ni para viaje. Ya está, que tú has vivido aquí muchos 

años. Me dice, tú no hay niño… no se puede. Tú puedes trabajar. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys). 

 A banda d’això, com ja hem explicat, existeixen mobilitats i canvis de composició bastant 

constants, que poden fer que un nucli familiar amb menors es converteixi en el termini d’uns mesos 

en una família extensa i/o en adults sols.  

 No obstant, no és ni molt menys l’únic aspecte relacionat amb aquesta fragmentarietat, que ha 

aparegut en les entrevistes (tant de professionals com de participants rroma). També ho han fet, 

per exemple, certes diferències en les concepcions al voltant del que són les “dinàmiques 

d’assentament” (a un pis o local), en el sentit d’acumulació de ferralla, circulació de persones no 

pertanyents a la família (que de nou, poden ser-ho o no), etc. Aquesta definició, certament 

complexa, del que és o s’apropa a ser un assentament, pot implicar, per exemple, que un cas sigui 

atès per (o derivat a) un servei o un altre; derivació que després sovint adquireix certa estabilitat, 

tot i ser situacions que -com els propis habitatges- són molt canviants (i de vegades ja no 

respondrien, en unes setmanes o mesos, a la definició inicial). Quelcom semblant passa en alguna 

ocasió amb la mobilitat entre barris, però sobre tot fora de Barcelona (ja sigui a un altre país o al 

municipi del costat). Sent un procés tan comú com és, de vegades pot haver implicat traslladar una 

inestabilitat residencial a l’assistencial, en el sentit de canviar de referent (o ser considerat baixa o 

alta), quan tindria molt més sentit -almenys des d’una lògica que no tingui en compte la pressió 

assistencial- mantenir en major mesura certa referència o seguiment.  

 Certament, com també s’ha recollit a les entrevistes amb professionals, aquest seguiment 

actualment es tracta de mantenir i moltes d’aquestes categoritzacions són, a la pràctica, més 

flexibles del que pot semblar des de la seva definició formal. També les coordinacions entre els 

serveis són percebudes com elevades, el qual hauria d’ajudar a minimitzar alguns dels efectes 

d’aquestes possibles fragmentarietats102. Però, ha sigut bastant observable que el desplegament 

actual de comportar certa confusió entre els participants (i, fins i tot, altres programes):  

Mucha asistenta he tenido yo, aquí, de los años que llevo. De la que más me acuerdo siempre es de [Nom 

professional], era muy buena ella, nos ha ayudado mucho. Pero también luego de aquí del barrio, bueno, 

 
102 Per exemple, en concret a l’enquesta el grau de coordinació puntuava com bastant alt (4.53 sobre un màxim de 7).  
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que se ha cambiado, primero era uno después más. Y aquí viene ahora [nom professionals] también, 

ahora ya no me voy más a la otra, también son buenas. […]  Y para los papeles de piso hay que ir otro 

sitio, y la comida otro sitio, la escuela, la ambulator... Muchos sitios y a veces no tienes tiempo, o te dice 

un sitio y te dice que ahí no, te vuelves un poco loca con tanto aquí, allí... (ER2, Maria, Dona, 41 anys).  

Sí, yo me fui mucho tiempo con [nom professional] pero ahora me han dicho que ya no me puede ayudar 

más, y que me tengo que ir a una oficina del ayudamiento que està para el centro, pero no donde el 

parque, otro sitio que yo no sabía. Y ya me fui una vez pero luego no me ha llamado más ni no ha venido 

nadie por aquí donde vivo yo. Tengo el teléfono, el número lo tengo, pero como no me sé hablar bien 

española no he llamado. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys). 

 En conseqüència, semblaria ser un dels aspectes a reforçar encara més, pel que fa al trasllat 

amb major claredat d’aquestes lògiques internes, sobretot respecte a l’orientació (i assignació a un 

servei o un altre) dels participants.  

 Un debat afegit, que només podrem tractar breument, és el de els accessos i transicions entre 

uns programes o altres, i en funció de quines situacions o avenços en el pla de treball (o en la pròpia 

situació) es fan o no. A vàries de les entrevistes amb figures professionals i de coordinació van 

esmentar-se reptes i riscos en aquest equilibri, indubtablement complex: per exemple, el de que es 

pugui donar de forma relativament automàtica una derivació, per construir-se una determinada 

idea de que un programa és un servei “per a rroma”, quan aquest es podria abordar des dels SSAP 

generalistes. També el d’un cert “estancament” de casos en un servei, quan la seva referència es 

construeix situacionalment (per exemple, respecte a la situació d’habitatge, o certs acompliments), 

convertint-se aquesta situació en un embut, en contextos en els quals és molt difícil que es 

produeixin avenços. O, en el sentit oposat, que per un criteri temporal establert, o per la pressió 

assistencial, es derivin famílies que no han arribat a aquests objectius, o a un cert grau d’autonomia 

o coneixement dels serveis103.  

Accessibilitat 

 Finalment, un altre element transversal, també relacionat, és la percepció de l’accessibilitat 

dels serveis per part dels participants, i com aquesta es planteja. Per tractar-ho pot tenir interès 

donar un cop d’ull a les vies d’arribada dels participants, segons les respostes a l’enquesta:    

 

Taula 1. “Majoritàriament, els/les participants arriben...” (nombre de respostes). 

 

 Com hem explicat abans, l’accés als Serveis Socials generalistes no ha sigut tradicionalment 

molt elevat: part de les famílies no solen accedir per pròpia iniciativa, tot i que sí arribaven de forma 

 
103 I que, a més a més -i això és un altre debat visible en alguna de les entrevistes- s’hauran “acostumat” a un cert tipus 
d’acompanyament intensiu que, sovint, no es planteja de la mateixa manera a altres serveis.  

 
Via més habitual Segona més habitual 

Per detecció / prospecció pròpia del servei 20 14 

Directament al servei (p.ex. orientats per un familiar, conegut, etc.) 20 11 

Per derivacions o avisos d'altres serveis (a partir dels quals es contacta) 7 11 

Directament al servei (orientats per un altre servei o àmbit) 2 9 

D'altres programes de l'entitat o servei 2 0 
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més excepcional per altres vies (habitatge-ocupació, fiscalia/DGAIA, etc.) o per acompanyament 

d’altres programes. Però, com es pot observar a la taula, en el cas dels professionals enquestats, la 

major part de les arribades es produeixen per detecció/prospecció pròpia del servei, primer, i 

després per una arribada directa104. No obstant això, l’accesibilitat no es garanteix únicament amb 

la detecció i depèn també del grau en que implica un treball més en profunditat i amb continuïtat. 

 

 De fet, a pesar d’aquests avenços, hem trobat diversitat d’opinions sobre si actualment, 

prenent el conjunt de serveis, s'està aconseguint o no accedir i atendre adequadament a la majoria 

de perfils de població rrom/gitana romanesa a la ciutat. A algunes de les entrevistes qualitatives, la 

valoració era que si, o almenys en una proporció important i pel que feia al seu encàrrec específic. 

Però, les respostes a l’enquesta dibuixen una percepció global, per part dels professionals, de que 

aquest accés està sent molt més baix, amb un 2.72 sobre 7 (bastant en desacord) de mitjana105.  

 

 Les raons són variades, però més enllà de la manca de recursos per accedir a la població diana 

de cada servei, tenen a veure tant amb duplicitats (és a dir, un mateix cas abordat en el mateixos 

àmbits per més d’un servei106) com amb certs perfils que encara estan sent menys accedits: a pesar 

de l’esforç que s’està fent, particularment existeixen segments més aïllats i empobrits no detectats 

i que no s’apropen per si mateixos; o que fins i tot quan ho fan, no troben una resposta adequada o 

suficientment tangible com per que es consolidi una continuïtat a la intervenció107.   

 
 D’entre els components que apareixen a les entrevistes amb els participants respecte a aquesta 

accessibilitat, es poden destacar sobretot dos, els temporals i els espacials. Respecte als primers, 

tenen a veure particularment amb dues qüestions: els horaris de treball/de disponibilitat dels 

serveis i, amb més freqüència, amb la temporalització (per exemple de les cites). Per exemple:  

   
Muchas cosas, cuando vas a las entrevistas sí, que te dicen muchas cosas para ayudarte. Pero luego todo 

lleva a otra cosa y otra cosa. Algunos trabajadores sociales lo hacen porque ves que es para el futuro que 

está bien, pero otros te encuentras que te dicen una cosa y es… más tiempo, más tiempo… vente de aquí 

a un mes, vente otro… Y así va pasando el tiempo. (ER12, Razvan, Home, 37 anys) 

Yo prefiero para llamar a [Noms professionals], siempre me cogen el teléfono, bueno cuando pueden, 

luego si no ya me llaman después. Porque a veces no sé una cosa y tengo que llamar rápido y de otro 

asistente que tengo si es solo por la mañana y luego no está pues no puedo hablar y no sé qué hacer con 

el problema que tengo  (ER22,Dumitru, Home, 43 anys)  

 

 Revisant les respostes al qüestionari i les entrevistes trobem que, efectivament, una majoria de 

programes tenen un horari relativament limitat: és fonamentalment de matí, només combinat en 

 
104 Es podria plantejar, que de fet, la primera també retroalimenta la segona de forma clara, com s’ha esmentat en la 
majoria d’entrevistes: clarament quant més s’aproxima i es coneix el servei, més es produeix un efecte “boca-orella” que 
porta a l’arribada de més participants (familiars o coneguts).  

105 Cal precisar que la puntuació canvia quan segmentem les respostes pels serveis dins de la xarxa pública (amb un 3.31, 
que igualment no arriba a “d’acord”) que al tercer sector (amb un encara més baix 1.95).  

106 De vegades per una manca de coordinació, que potser caldria focalitzar encara més en els casos (que en itineraris 
globals), però d’altres també per haver de recórrer a altres serveis per oferir recursos recollits en el seu encàrrec.  

107 En l’altre extrem, també existeixen segments que, sense patir una situació socioeconòmica precària, també es podrien 
beneficiar d’un major contacte amb els serveis (pel que fa, per exemple, a educació, inserció laboral, oci educatiu, etc.).   
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alguns serveis amb tardes i en pràcticament cap programa considerant mantenir algun tipus d’accés 

o possibilitat de comunicació els caps de setmana. Això no té tanta incidència en algunes accions -

com els acompanyaments- donat que altres serveis i institucions mantenen una distribució horària 

més estreta108, però si, per exemple, en termes de detecció o de disponibilitat dels participants per 

determinades accions, doncs coincideix amb els moments en que les famílies tenen menys temps (o 

fins i tot topa amb les seves estratègies de subsistència). Per exemple, una visita a un domicili o 

assentament a darrera hora de la tarda sovint té molta més efectivitat que una cita a l’oficina del 

servei al matí. També existeixen divergències importants, en termes de temporalització de les cites: 

mentre els serveis específics solen programar-les com a molt a dies vista, en el cas dels atesos a CSS, 

per la seva sobrecàrrega, si no existeix (o es percep) una urgència, es poden trigar setmanes.  

 Òbviament part d’aquesta temporalització també té un sentit metodològic. I en conjunt, no es 

tracta d’estar sempre disponible, pel fet de ser aquesta població; ni de caure en la immediatesa que 

de vegades envolta certes demandes i pautes. Però, sí de ser conscient de que existeix una major 

prevalença entre aquesta població de situacions que, de vegades, requereixen un abordatge 

urgent109 i de la manca d’una major autonomia que permeti buscar per si mateixos alternatives. 

També, i potser això és encara més important, d’entendre el que significa aquesta accessibilitat -ni 

que sigui inicialment- pel vincle i el reforç d’aquest: si evitar certa rigidesa horària (per exemple, 

parlant uns minuts amb una persona que apareix sense citar) implica superar una distància que 

potser ja està sent percebuda de base, i pot servir per anar implementant més endavant pautes més 

estables, s’ha de veure més com una oportunitat que com una disrupció (com de vegades passa).  

 Respecte a l’accessibilitat física, trobem certs paral·lelismes, tant en la pròpia distribució com 

en la percepció per part de la població. No és que el desplaçament es percebi com un problema: de 

fet, es sol preferir parlar presencialment que per telèfon (i no és estrany que davant un problema, 

en lloc de trucar, es vingui directament). Però si, depenent de la freqüència i la utilitat percebuda 

d’aquestes entrevistes, de vegades s’entén com un esforç excessiu (i de vegades ho és), que de nou 

col·lisiona amb la subsistència. Per exemple:  

Para ir a donde està los asistentes, està muy lejos... te dan una cita, te llama por teléfono y te dicen ven 

para hablar de una cosa, si es para una cosa importante está bien pero otra vez no, porque yo me pierdo 

mucho de trabajo. Porque me pone una hora que no me va bien, no me pregunta si me va bien a mi, y 

entonces no puedo salir con el carrito para otro sitio donde busco yo, irme allí lejos que no hay nada y 

luego venir. Cojo poco ese dia o me cierra la chatarra y no llego para vender, y lo necesito para comida, 

para mis cosas. (ER5, Ioan, Home, 60 anys).  

 Tampoc, òbviament, els recursos, professionals i d’espais, són suficients perquè es doni sempre 

aquesta aproximació física (ni seria metodològicament adequat per a totes les accions). Però si 

sembla seguir sent necessària certa reflexió sobre la dinàmica treball de carrer/oficina110, sobretot 

 
108 De fet, s’ha d’assenyalar que en comparació aquests horaris són força més flexibles i amplis que el d’altres institucions 
i llocs on els participants han de fer tràmits.  

109 I que els serveis previstos per urgències fora d’horari (com ara el CUESB), no solen poder atendre amb solvència (sovint 
ni tan sols rebre): perquè no es coneix el dispositiu, perquè no existeix una comunicació fluida telefònicament, ni una 
comprensió de les especificitats (d’una banda) i del que poden oferir (de l’altra). Això aplica també, tot i que en menor 
mesura, a serveis sanitaris o policials (malgrat que en aquests casos es dirigiran físicament als centres o comissaries).  

110 Així com en el balanç entre atenció directa i gestió, a jutjar per les entrevistes i els resultats de l’enquesta (un 3.37 de 
mitjana en una escala en la qual 1: Atenció directa i 7: Gestió; és a dir, només lleugerament més atenció que gestió).  
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pel que fa als casos en major vulnerabilitat (i per tant, amb més dificultats per desplaçar-se) i aquells 

amb els quals s’està fent un primer apropament i es necessita consolidar el vincle.  

 De fet, a les enquestes s’observa un balanç gairebé total (amb un 3.52 en l’escala 1: Treball de 

carrer - 7: d’oficina), que pot representar aquest equilibri. Tanmateix, també hem recollit, al treball 

de camp, nombrosos casos (relatats per professionals i participants) de trencament de les primeres 

aproximacions per aquestes raons: per exemple, després d’una primera visita i una explicació 

general del que ofereix el servei, es cita a l’oficina, però la persona mai arriba. Això s’interpreta com 

un rebuig del suport (i ho pot ser, en algun cas), però sovint té més a veure amb una distància que 

es podria reduir amb diferents estratègies: articulant aquesta explicació d’altres maneres, insistint 

en les visites, fent trucades de recordatori el dia abans, etc. En resum, flexibilitzant i invertint esforç 

en la relació i vinculació per la banda que més mitjans té per fer-ho.  

6.3.  Percepcions mútues  

 Es pot començar dient que les relacions es poden qualificar, globalment, com bones (o neutres). 

Ni els programes i professionals han assenyalat conflictes ressenyables ni les persones participants 

han mantingut un discurs eminentment crític respecte a cap dels serveis que les atenien (o la 

institució en general). Però, això no vol dir que, com ja hem anat analitzant, no s’expressin distàncies 

o dificultats, o fins i tot algunes queixes concretes, pel que fa a la relació. 

 Un primer aspecte sobre el que sembla important fer alguna reflexió és el de la percepció que 

es té sobre la comprensió o no de certes situacions o pautes socioculturals (personals o globals). 

No es verbalitza molt sovint de forma explicita, però en no pocs casos hem trobat indicadors de que 

els rroma sentien que “no se’ls entenia” a l’hora de plantejar propostes o accions; o, expressat d’una 

altra manera, de que aquestes es feien des d’una òptica de professional gadje que, en la pràctica, 

no coneixia o tenia en compte les seves maneres de fer, les seves idees o costums.  

 Un dels exemples més comuns, tot i que es podrien posar molts d’altres, és el de tot el que té 

a veure amb les relacions familiars, les de gènere i la situació de les dones. És un tema enormement 

complex, que no podrem desenvolupar aquí111, i que implica ja no només les visions d’una part dels 

homes rroma sinó també de les rromnja. Si direm que existeix sens dubte un masclisme dominant, 

de vegades molt explícit, com també una heterogeneïtat de postures i una agència de les dones que 

sovint s’invisibilitza (interna i externament); com de fet ho fa a la societat en el seu conjunt. Però, 

pel que més ens interessa en aquest apartat (aquesta percepció de comprensió), es poden citar 

fragments d’entrevistes com el següent, davant les propostes que els serveis feien:   

Nosotros le explicamos que eso mi mujer no puede hacer, que no quiere tampoco ahora para curso, para 

buscarse trabajo, porque tenemos los niños pequeños y se está con ellos. Que así hacemos nosotros, que 

busco trabajo yo... pero no me entiende, solo me dice que para mi mujer. (ER24, Manuel, Home, 32 anys).  

 
111 Recomanem per ampliar, entre d’altres, la lectura de Vincze (2014), Sàez (2018), López (2018:397 i ss.) o el recent 
monogràfic “Envisioning Roma feminism” (http://www.analize-journal.ro/issue-no-7212016) 
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 Verbalitzacions com les anteriors són relativament comunes (tot i que les pràctiques de 

vegades no es corresponen necessàriament amb elles), i precisament per aquesta raó no s’han 

d’obviar des dels serveis, sinó, en tot cas, treballar. Però s’ha de fer des d’una comprensió, i des de 

l’aprofundiment en les causes, no només com a una expressió de masclisme que sovint es llegirà 

exclusivament d’aquesta manera o s’atribuirà únicament a un “tret ètnic”. Dit d’una altra manera: 

no es tracta d’entendre-ho tot ni de compartir-ho, però sí d’aplicar una reflexivitat crítica i un 

apropament des de certa empatia que permeti no essencialitzar culturalment (“tots els rroma són 

així”). Tampoc de relativitzar-ho, renunciant a dialogar, entendre i incidir en certes pautes 

socioculturals; contrastant amb les pròpies i apreciant d’altres (com, per exemple, el valor i la 

fortalesa de les xarxes familiars).   

 Per tal d’encarar l’anterior, és molt important el coneixement d’aquestes pautes socioculturals 

diverses, del seu rol com a component de les identitats i un llarg etcètera. Cal dir que, en general, si 

atenem a les entrevistes i els resultats de l’enquesta, aquest nivell personal de coneixement sobre 

la població rrom és percebut com adequat o relativament alt per part de les figures professionals 

(puntuant amb una mitjana de 4.32, on 1 seria el mínim i 7 el màxim)112. Tanmateix, la proporció de 

responents que afirmaven haver rebut algun tipus de formació específica al respecte era més aviat 

baixa, amb menys d’un quart de respostes positives113:  

 
Gràfic 11. Ha rebut formació específica sobre població rrom immigrada? 

 

 En aquest sentit, semblaria adequat plantejar en major mesura formacions específiques sobre 

aquests continguts (tant situacionals com “interns” a la població): més que per la transmissió d’un 

“perfil dels rroma immigrats”114 (que com plantejàvem a l’apartat 4 pot també contribuir a 

homogeneïtzar i crear estereotips), per reflexionar conjuntament i dotar d’eines per abordar millor 

els casos (i deconstruir moltes de les simplificacions encara visibles en les nostres pràctiques com a 

professionals).     

 
112 En concret, es preguntava pel “coneixement de diferents aspectes sobre la población (p.ex. context i situació d'origen, 
història, aspectes lingüístics, religiosos, d'autoritat, d'organització familiar i parentiu, altres pautes socioculturals, etc.)”. 
Respecte al coneixement sobre “la situació general de la població a la ciutat (no necessàriament en els àmbits abordats 
des del servei: situació legal, accés a la salut, educació, habitatge, tràmits jurídics i documentals, etc.)” va puntuar una 
mica més alt, amb un 4.55 de mitjana.  

113 Aquestes incloïen lectures, jornades, formació per part de companys o llengua romanesa, fins i tot per compte pròpia.  

114 I que, a més, són inviables pels serveis de caire més generalista, que difícilment poden tenir un coneixement específic 
per cadascú dels grups socioculturals i poblacionals que atenen.  
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 Un altre aspecte important que no es pot obviar en el qual s’expressa aquesta distància relativa 

és que sí que existeix certa percepció dels serveis socials (globalment) al mateix temps com una 

possible font de suport i com elements de control potencialment perjudicials. Aquesta dualitat 

està basada no només en una experiència històrica i vital sinó també en la manera en que són viscuts 

i es desenvolupen alguns processos actuals. Respecte a la primera, com a font de suport, és evident 

que es té molt en compte, però que al mateix temps la percepció i opinió sobre la xarxa d’atenció 

és molt depenent del caràcter tangible del suport rebut. Per exemple:  

 

Desde que nació mi niña, que tiene 6 meses, las asistentes han venido dos o tres veces. Pero estoy un 

poco enfadado con ellas porque nunca cuando vienen es para traer cosas que necesito. Es sólo para decir 

“hola, como estás” y para mirar cómo estamos y explicarme de otras cosas. (ER1, Sorin, Home, 27 anys). 

 

He tenido bastantes ayudas, no puedo decir que no. Me han ayudado con los pampers [bolquers], con la 

comida, patatas y otras cosas, aunque antes me daban más y ahora menos. También estoy esperando de 

piso y con la ayuda de cada mes, ahora estoy más bien. Antes, he tenido que hacer muchas cosas, ir a 

muchos sitios, hablar mucho, no me ayudaban así como ahora, sólo con consejos, con hablar… eso no me 

ayuda nada como lo de ahora, que ya sé yo. (ER2, Maria, Dona, 41 anys). 

 

 Fins i tot això s’acaba individualitzant en alguns casos, categoritzant en programes (o 

“assistents”) “bons o dolents”. Però, es fa generalment molt més en funció d’aquest suport rebut 

que d’altres paràmetres o possibles aspectes negatius (com, per exemple, considerar certes 

decisions com discriminatòries115): 

 

Yo de los asistentes sociales pienso que no me quieren ayudar, que no siempre me dicen la verdad. Me 

han ayudado porque es verdad, que me han ayudado con la PIRMI pero antes y con otras cosas no me 

han ayudado. Yo creo que la que me ha tocado me tiene manía porque no me ayuda, pero luego hay 

otras que son buenas, que sí te quiere ayudar. Es así: si te toca la otra no te va a ayudar, te tiene cinco 

meses llevando papeles y luego nada.  (ER12, Razvan, Home, 37 anys). 

 Assenyalar aquesta valoració en funció de cert suport material òbviament no exclou que també 

es valorin, i molt, d’altres, particularment tot el que té a veure amb la proximitat i l’acompanyament:  

 

No es problema solo de que te da algo o no, hay alguna vez que te marean, que piden tantos papeles que 

no hay manera de conseguirlos en meses. Para muchas familias es muy difícil tener muchos papeles, y 

entonces buscas quien te acompañe para buscarlos, y a veces no te acompañan mucho… Sobre todo hay 

mucho problema de papeleos, mucha vuelta y estás en el mismo sitio, si no estás con alguien que sabe y 

te quiere ayudar. (ER12, Razvan, Home, 37 anys). 

 

Quiero que van conmigo para que hablan un poquito por mí, porque no sé… si me piden algunas cosas, 

es complicado, me pueden echar la mano ellos. Porque si hay cosas que complicada no puedo hacerlo yo, 

y por esto. Pa saber como funciona la cosa, pa moverme yo, aprendiendo. No es por el español… es porque 

es porque es una cosa complicada que me piden, tráeme este papel, tráeme esto y yo no sé… pero ellos 

se mueven rápido y toma, aquí está. […] También para pedir cita, porque yo no sé pedir cita por el 

internet. Me da lo mismo que es hombre que es mujer, que es gitano que no es gitano… si pueden te 

ayudan, si pueden no. (ER3, Iosif, Home, 38 anys). 

 
115 De fet, pràcticament no ha aparegut menció a situacions considerades discriminatòries dins dels serveis d’atenció social 
(sí d’altres). Per exemple: “Yo de discriminación he tenido alguna vez en el ambulatorio, en la policía, pero poco… en 
Servicios Sociales no me ha pasado nunca la verdad.” (ER21, Liviu, Home, 34 anys) 
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 I cal destacar, com es fa al fragment anterior, que sovint també s’entenen o accepten les 

limitacions dels propis professionals i serveis pel que fa al suport. O que, fins i tot, es desconeix o es 

pensa en la pràctica, ja que no s’ha accedit a aquest, que no es té un determinat dret -com de fet 

efectivament de vegades passa- i que és lògic amb certes condicions de partida (considerades 

barreres també pels propis rroma; o externes, com la manca de documentació). Això sembla passar 

més en alguns perfils (sobretot adults o persones grans soles), menys nombrosos en el conjunt de 

la població rrom a la ciutat que d’altres segments considerats d’atenció prioritària (com per exemple 

famílies amb menors), però amb una precarietat i vulnerabilitat també específiques, sobretot 

derivada de l’escassetat de xarxa familiar.  

 

Y a todo el mundo ayudan con algo pero a mi ¿quién me ayuda? Yo tampoco puedo pedir nada porque 

no tengo ni papel de mi país ahora (buletin) pero nadie me ayuda con eso tampoco. Mi problema más 

grande ahora es que quiero ir al dentista, pero no tengo dinero. Quiero ir porque me hace mucho daño la 

boca, la tengo muy mal, pero con lo que saco de trabajo no me da y estoy solo y no tengo a quien pedir. 

(ER22, Dumitru, Home, 43 anys).  

 

La asistenta dice que haga un curso para aprender castellano y buscar trabajo, pero quien me coge a mi 

con mi edad y mi pierna. No lo sé, ahora solo cuento con mi mujer, ella me ayuda para poder caminar y 

me cocina y ella va a mendigar para recoger el dinero. (ER17, Nicolae, Home, 61 anys).  

 

Él es también mayor y yo una vieja… con qué me van a ayudar a mi. Nosotros somos conscientes, no nos 

pueden ayudar con mucho. Si pueden lo resuelven, si no, no, entendemos eso. No nos han ofrecido ningún 

curso y no he hecho un curso de español, pero qué curso, para qué, quién nos va a contratar a nosotros 

ahora. Nos han ayudado por internet a meter el CV a buscar trabajo, pero qué iba a encontrar yo…. (ER4, 

Diana, Dona, 59 anys). 

  

 Respecte a l’altre tipus de percepcions, relacionades amb el control i potencials efectes 

negatius, parlarem més endavant una mica més, però és especialment visible en tot el que té a 

veure amb els menors i la seva protecció (particularment des de DGAIA), on evidentment existeix 

una forta càrrega de mites i rumors, però també s’han detectat en diverses recerques i en el treball 

de camp a llarg termini no poques actuacions erràtiques i poc fonamentades116. Aquesta qüestió va 

aparèixer a vàries entrevistes:  

 
Mis hijos, que viven en Rumania con sus niños tienen una vida peor que nosotros. Aquí han estado, pero 

se ha vuelto porque tenían a los niños pequeños y tenian miedo por ellos. (ER4, Diana, Dona, 59 anys).  

 

Tengo mucho miedo de que me quitan a mi niña. Porque yo sé cómo hacen aquí, que te quitan a los niños. 

Pero no te ayudan nada, con casa, con otras cosas y luego te dicen que tienes mal a los niños. Si yo no 

quiero a mis niños, si no los cuido bien, ¿entonces para qué los tengo? Claro que cuido bien a mi niña, 

cómo no la voy a cuidar bien. (ER20, Ana, Dona, 36 anys). 

 

 Però, no es limita només a allò vinculat als menors, sinó a molts altres àmbits, alguns d’ells 

condicionats per la posició de marginalitat a la qual es veu sotmesa la població rrom immigrada: per 

exemple, aquesta percepció pot tenir a veure també amb aspectes tan diversos com les multes, o la 

por a que una detecció posteriorment impliqui un desnonament.  

 
116 Veure, per exemple, Vrăbiescu (2016) o López (2018:544 i ss.) 
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 Són aspectes que en uns casos poden tenir arrel en polítiques municipals (i en els quals 

efectivament els serveis poden complir un rol, per acció o omissió) i en molts altres no, però que 

d’alguna manera es poden interpretar des de la concepció global dels professionals o programes 

com representants o actors d’un sistema que persegueix o perjudica. Això condueix, com veurem, a 

certa invisibilització estratègica d’alguns segments, en el sentit, sobretot si es compta amb una xarxa 

comunitària i familiar forta, de preferir recórrer a ella que a figures professionals, i fins i tot fer el 

possible per ocultar-se d’aquestes.  

 

 Com en altres punts, també és necessari parlar breument de la percepció en el sentit contrari, 

és a dir, la de la població per part de les figures professionals. Òbviament, com l’anterior, és 

enormement diversa però, a més, ve definida formalment pels paràmetres dels propis programes. 

De fet, una primera reflexió és que, lògicament, la percepció del fenomen i la seva evolució -com 

hem vist també en allò relacionat amb la mobilitat- es veu condicionada pels perfils i definicions 

construïdes des de cada servei, en l’atenció als segments específics que arriben a aquests. Això no 

vol dir, i s’observa amb claredat en les entrevistes i les memòries dels serveis, que no es tingui una 

fotografia acurada, però sí que de vegades aquesta és parcial, en el sentit de limitar-se als àmbits i 

perfils atesos.  

 

 En tot cas, i per oferir alguns dels resultats més globals de l’enquesta i les entrevistes, es podria 

dir que, en general, es considera la intervenció amb aquesta població com més complexa en 

comparació amb altres (també a l’enquesta, amb un 4.83 sobre 7 punts, que representaria 

totalment d’acord), el qual és coherent amb una valoració elevada tant de la dificultat del treball 

amb aquesta població (4.57 sobre 7) com de la dificultat per a aconseguir canvis a curt-mig termini 

(encara més elevada: 4.91 sobre 7). Però, potser el més important a apuntar al respecte, més enllà 

de les puntuacions o dels arguments desplegats a les entrevistes -sovint diagnòstics correctes sobre 

les barreres i dificultats- és la necessitat de reflexionar sobre si aquesta elevada dificultat del treball 

i els impactes pot incidir a la baixa en les expectatives i, per tant, en les possibles accions i la 

planificació.  

 

 En poques ocasions van aparèixer explícitament a les entrevistes, però és necessari també 

assenyalar que encara es poden trobar, fins a un cert punt, entre els discursos dels professionals, 

alguns estereotips sobre la població rrom immigrada. D’una banda, alguns són compartits amb els 

imaginaris socials globals (per exemple, temes que apareixen freqüentment als mitjans de 

comunicació, etc.) tot i que òbviament ni de bon tros arriben al mateix nivell, i s’expressen de 

manera molt més matisada.  

 

 Ens referim no tant a qüestions com la delinqüència -que també-, sinó més aviat relacionades 

amb l’explotació interna dins el col·lectiu, molt particularment la vinculació de les activitats 

marginals amb xarxes d’explotació, la utilització de menors o persones amb discapacitat en aquestes 

activitats, etc. I parlem d’estereotips perquè generalment no han semblat estar basats en 

experiències directes d’intervenció, o com a mínim no en una detecció generalitzada d’aquests 

casos, sinó en aquests imaginaris més generals o en casos puntuals (que, a més, de vegades, es 

poden haver interpretat erròniament des del propi estereotip). Evidentment això no vol dir, en cap 

cas, que algunes d’aquestes dinàmiques no es produeixin en alguna proporció -minoritària- com de 
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fet passa, però sí que s’ha de reflexionar críticament quan es donen extrapolacions d’aquestes 

percepcions a una majoria dels rroma immigrats.  

 

 Una mica més comú que aquests estereotips, i també més important en termes d’intervenció, 

és una certa construcció d’imaginaris propis quan, a més a més, es vincula d’alguna manera a la 

valoració de l’efectivitat de les pròpies accions. Parlarem una mica més endavant d’alguns d’aquests 

elements, però poden tenir a veure, per exemple, amb assumpcions sobre la població respecte al 

rebuig del suport, la manca d’acompliment de certes propostes, o el seu caràcter demandant o 

dependent.  

 

 De nou, trobem que en les entrevistes molts d’aquests aspectes es van complexitzar, però no 

és menys cert que al treball de camp més ampli i d’altres recerques, de vegades sí són observables 

o es senten. I té importància reflexionar sobre ells perquè, com exposàvem al marc teòric, d’alguna 

manera es tendeix a obviar que com en qualsevol institució existeix -i es construeix- també una 

cultura institucional, en el si dels programes i serveis, que de vegades incideix en les pràctiques 

d’intervenció (fent que s’apliquin més unes o d’altres), fins i tot cristal·litzant en inèrcies (justificant 

les aplicades més comunament i dificultant la innovació o el canvi). 

 

 Si agafem el conjunt d’aquestes percepcions -de nou, ni molt menys generalitzables a tots els 

serveis i figures professionals- és de fet també interessant constatar com de vegades són 

coincidents, però també, fins a un cert punt, contradictòries: per exemple, s’assenyala que es poden 

reproduir amb facilitat dinàmiques de dependència amb els serveis o professionals (amb un 5.09 

d’acord sobre un màxim de 7, a l’enquesta) i això sembla bastant coherent amb la percepció d’un 

grau d’autonomia dels participants que, en general, es considerat baix (3.27 sobre 7).  

 

 Però, també apareix certa concepció de la població com bastant demandant (a les enquestes, 

amb una puntuació de 3.89 sobre 7; lleugerament d’acord) però al mateix temps rebutjant el suport 

o les accions proposades (3.70 sobre 7; i també en nombroses entrevistes). Òbviament aquests dos 

darrers aspectes no són incompatibles en si mateixos, però si no venen acompanyats d’una reflexió 

sobre les pròpies pràctiques i els punts de partida, contribueixen a una explicació més aviat “interna” 

(a la població) d’aquestes demandes i rebutjos que sí ho pot arribar a ser.  
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6.4. Comunicació, traducció i mediació  
  
 D’entre els eixos metodològics que han aparegut durant la recerca, probablement el de tot allò 

que té a veure amb la comunicació és un dels que han aparegut amb major nitidesa, tant a les 

entrevistes amb rroma com amb els diferents serveis. I té molta relació també, òbviament, amb 

qüestions tractades a apartats anteriors, com l’accessibilitat o l’especificitat.  

 

Aspectes lingüístics  

 
 Com ja hem explicat a l’apartat 4, contra el que es sol pensar la gran majoria de rroma a la 

ciutat són multilingües: a banda del romanès, i en la majoria dels casos el romaní, solen parlar ja no 

només castellà/català, sinó també francès, anglès, o, en menor mesura, llengües d’altres dels països 

de destinació (com, per exemple, italià). No obstant, és patent que el nivell en les llengües no 

maternes, i en concret en el cas del castellà (més encara el català), tot i ser divers117, està en molts 

casos lluny de ser òptim, per diverses raons: índexs significatius d’analfabetisme i baix nivell 

educatiu formal, en general; manca d’heterogeneïtat a les xarxes socials o ocupacions; consum 

exclusiu de mitjans de comunicació romanesos a destí; escàs accés a recursos d’aprenentatge de 

llengües118, etc. I no depèn únicament del temps d’estada, sinó també d’altres factors a més dels 

anteriors com, per exemple, el gènere: tot i tenir en principi menys relacions externes pel seu rol en 

les tasques domèstiques, tampoc és estrany trobar que dins d’una família les dones parlen millor el 

castellà que els homes, per raons que van des d’un major contacte amb serveis (com els educatius 

o sanitaris) fins al consum previ a Romania de productes audiovisuals en castellà (fonamentalment 

telenovel·les).  

 

 Aquests baixos nivells es poden considerar bastant estesos i són, fins a un cert punt, 

característics tant pel castellà com pel català, tot i que pel segon el nivell de desconeixement en 

adults és gairebé total119. No així en menors d’edat i joves, evidentment en major mesura quant més 

temps han estat escolaritzats, en els quals, tot i seguir donant-se una dominància del castellà, el 

català també és entès i, en alguns casos parlat. Aquestes diferències entre menors i adults, així com 

la valoració positiva d’aquests aprenentatges i el seu rol en la comunicació amb diferents àmbits,  

apareixien també a les entrevistes:  

Los niños aquí saben castellano, nosotros por desgracia no. Tengo la nieta aquí en la guardería que tiene 

cuatro años, habla castellano y también catalán. Así cuando sea mayor lo sabe todo, me puede ayudar a 

mi también (ER6, Costel, Home, 43 anys). 

En mi família hablamos romaní, y también rumano y español. Yo también entiendo perfecto el catalán, 

he aprendido poco a poco. Acompaño a mi família alguna vez cuando tiene que ir a un sitio y si no sabe 

algo yo le explico  (ER9, Andreea, Dona, 17 anys).  

 
117 I de tractar-se de llengües romàniques, un factor de proximitat i que fa més senzill l’aprenentatge que també es valora 
molt en algunes persones que han viscut a tercers països.  

118 En aquest cas cal dir que, a diferència d’altres àmbits, no tant per barreres documentals o no disponibilitat (de fet, és 
un dels punts on freqüentment es fa incidència) sinó per raons compartides amb altres formacions, com veurem.  

119 A diferència d’altres territoris a Catalunya, on la tendència es pot equilibrar molt més. Això mostra de nou la 
importància del context sociocultural en l’aprenentatge de la llengua.  
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 Els professionals i serveis comparteixen en general el diagnòstic anterior, assenyalant un nivell 

baix de castellà dels participants (2.83 sobre 7) i significativament menor de català (1.08 sobre 7). 

Es reflecteix també en les llengües habituals de comunicació, com es pot observar al gràfic següent:  

 
Gràfic 11. Llengua habitual de comunicació amb els participants (nombre de respostes) 

 

 Com es pot veure, es dóna un cert ús del romanès, fins i tot prioritari en el cas d’alguns 

professionals, previsiblement en els casos en que no es pot realitzar la comunicació d’una manera 

senzilla en català/castellà. El romaní, donat que es troba molt limitat a la pròpia població rroma i, 

fins a on sabem, cap dels serveis compten ara mateix amb figures professionals de la pròpia 

població120, té un ús anecdòtic, en forma de paraules o expressions per a facilitar la comunicació i 

en un nombre molt petit de professionals.  

 Existeix una dominància clara del castellà, com a llengua que els dos interlocutors solen poder 

parlar i entendre, i es fa un ús del català molt escàs, fins i tot per sota d’altres llengües. No obstant 

això, cal matisar el següent: primer, que per allò observat globalment sí que es faria un ús una mica 

major del català en la interacció dins dels serveis del que reflecteixen aquests resultats; segon, i més 

important, que òbviament estem parlant de programes i serveis d’atenció social, on es tracta de 

prioritzar en major mesura la comunicació, i que aquesta distribució no seria vàlida si es traslladés 

al conjunt de serveis o institucions de la ciutat, on el català s’utilitza d’una forma més intensiva (tot 

i que generalment, també flexible). 

 A pesar de que en principi el català és encara més proper al romanès que el castellà, en general 

es percep per part dels rroma com més difícil, i generalment és una constant -en els diferents serveis 

i institucions- la referència al fet que no el comprenen121. De fet, fins a un cert punt, s’associa amb 

certa distància i caràcter institucional, donat que el castellà és també la llengua habitual d’intercanvi 

en els contextos socials quotidians en que viuen (també amb altres persones immigrades, 

exceptuant òbviament les romaneses).  

 
120 Aspecte que també seria molt recomanable tractar de potenciar en major mesura. 

121 Fins al punt de, per exemple, en casos puntuals, assenyalar que algú els ha parlat en català (quan en realitat ho havia 
fet en castellà) si no han entès el que aquesta persona volia dir.  
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 Des dels serveis la comunicació amb els participants es percep amb un cert grau de limitació, 

però en general practicable: per exemple, les respostes a l’enquesta donaven gairebé un punt 

intermedi (3.64 de 7) en la valoració del nivell de facilitat/dificultat d’aquesta. S’ha de tenir en 

compte, en tot cas, que aquestes respostes també incloïen les de diferents professionals (amb figura 

específica de mediació/traducció o no) d’origen romanès o amb coneixement de la llengua, per les 

quals aquesta comunicació en principi seria molt més senzilla. I cal ressaltar que en un nombre no 

menyspreable de casos, particularment persones nouvingudes, aquesta tasca de traducció en el 

sentit estricte segueix sent vital.  

Vies comunicatives i proximitat 

 
 En tot cas, òbviament, la comunicació va molt més enllà d’allò estrictament lingüístic, i té a 

veure també amb la comprensió de les situacions, cultures i especificitats de forma mútua (és a dir, 

de les figures professionals sobre la població, però també en el sentit contrari) i certa acomodació 

a aquestes. És aquí on s’ha de considerar també la mediació d’una manera molt més àmplia del 

que generalment s’està fent: d’una banda, perquè tot i que la proximitat lingüística facilita el vincle, 

la identificació i la proximitat, no ho és tot. D’una altra banda, perquè la pròpia concepció de 

mediació és, de vegades, massa estreta, vinculada únicament amb els professionals d’origen 

romanès. En contrast, la gran majoria de les figures que participen en algun dels serveis específics 

estan portant a terme -o ho haurien de fer- tasques de mediació, i s’hauria d’insistir en una major 

consciència d’aquest potencial rol i en formacions específiques al respecte. Això no vol dir prescindir 

de les figures -moltes vegades de forta referència pels participants- que ja estan definides com de 

mediació, sinó aprofitar les avantatges i coneixements que indubtablement aporten, fent extensives 

part de les seves estratègies a les aproximacions metodològiques de la resta de l’equip.  

 Tornant als impactes d’allò comunicatiu, per exemple, ha sigut força clar durant el treball de 

camp que moltes vegades no s’havia entès una determinada proposta o pregunta i que això havia 

tingut, sovint, molt menys a veure amb el domini de l’idioma que amb l’ús d’un determinat tipus de 

llenguatge o estratègia metodològica.  

 Ens referim, particularment, a l’ús habitual de, per exemple, certs tecnicismes o estils 

comunicatius, que ha sigut relativament comú en les observacions del treball de camp, en aquesta 

i altres recerques. Un petit exemple: en els moments previs a una de les entrevistes, una de les 

persones entrevistades mostrava el seu descontent pel fet de que, havent anat a un servei poc abans 

amb la demanda d’un suport per un problema concret, li haguessin dit que no tenien “cursos” per 

ajudar-lo (proposta que no tenia res a veure amb la seva necessitat). Continuant amb la conversa va 

quedar clar de seguida, sobretot pel servei del que es tractava, que el que li havien dit amb tota 

probabilitat era que en aquell moment no tenien “recursos” per fer front a aquella despesa. En una 

altra entrevista s’expressava també el mateix amb claredat: 

Una cosa que no me gusta es que no me dicen las cosas claras, la primera vez, esto es así, o así y ya está. 

Me dicen que lo tienen que hablar y que ya me llamará o me dirá la otra vez que vengo. [...] Y con palabras 

así, cómo te digo… palabras que no se entiende bien, yo quiero saber si me ayuda con algo y me explica 

una cosa, me explica otra y salgo que yo no sé la respuesta de sí o de no.  (ER24, Manuel, Home, 32 anys). 
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 Òbviament, no és generalitzat, i sovint es condueixen les entrevistes d’intervenció de maneres 

molt més adaptades i comprensibles pels participants. Però sí hem observat en diferents situacions 

i amb certa freqüència, per posar alguns exemples, que es fan servir termes com “apoderament” o 

“autonomia”; plantejar mesures o valoracions en termes de “fer una aposta”, “acompliments”, 

“processos d’inserció” o similars; o començar una visita o entrevista d’acollida preguntant 

literalment per quines són “les seves demandes” (assumint que es coneixen els termes i, encara més 

complex, el conjunt de recursos amb que el servei pot comptar).   

 

 Sens dubte, aquestes i altres expressions122 podrien ser fàcilment reemplaçades per altres, molt 

més entenedores. No es tracta, en absolut, d’infravalorar o infantilitzar (extrem que també es dóna 

en algun cas), fent servir un llenguatge sobresimplificat. Evidentment, flexibilitzar per tal de millorar 

els resultats s’ha de combinar amb un aprenentatge (tant de la llengua com de part d’aquests 

paràmetres institucionals), com a objectius també de la intervenció socioeducativa. En aquest sentit, 

i és un debat que ha aparegut en nombroses entrevistes amb figures professionals, existeix també 

un equilibri delicat entre la importància d’una traducció acurada (de plantejaments de vegades no 

poc complexos), que segueix sent molt necessària, amb una possible contribució a mantenir una 

baixa fluïdesa en català/castellà si es fa un ús excessiu d’aquesta. En tot cas, sobretot, és important 

reflexionar sobre aquests aspectes per tal d’evitar construir mitjançant el llenguatge distàncies i 

asimetries que, de vegades, certament s’estan vivint com a tals.  

 

 Altres pràctiques que tenen a veure amb la comunicació poden estar també reforçant certa 

distància, no desitjada ni pels professionals ni pels participants, que a més a més condueix també 

de vegades a inefectivitats dins la intervenció.  

 

 Un altre dels aspectes clau en aquest sentit són les vies de comunicació i resposta entre 

programes i participants. Per exemple, si fem un cop d’ull al gràfic següent, veiem que aquestes són 

variades, però no hi ha grans sorpreses: destaca sobretot el telèfon mòbil, seguit del fixe, i una molt 

baixa presència de correu (ja sigui tradicional o electrònic123). L’ús d’altres serveis de missatgeria en 

línia o mitjançant xarxes socials apareix també d’una forma significativa, i això és, de fet, una bona 

noticia i un aspecte en el qual s’hauria d’aprofundir encara més, donat que el seu ús està cada 

vegada més estès també entre els rroma (particularment els joves) i pot tenir aplicacions interesants 

i facilitadores en la intervenció124. Té també l’avantatge de ser un mitjà asincrònic, i per tant ajudar 

a que certes demandes no es perdin si s’efectuen fora de l’horari del programa o professional.  

 

 
122 S’haurien d’afegir, com un altre estrat de complexitat, tots els termes relatius a tràmits, prestacions, documents, etc.  

123 El correu tradicional s’utilitzaria, òbviament, de forma més aviat unidireccional. Respecte al correu electrònic, l’ús 
d’aquest és, en la majoria de persones que atenen els serveis (fins i tot entre els joves), ínfim, per diverses raons 
(lectoescriptura, no accés a ordinadors i no ús en el telèfon mòbil, manca d’utilitat en la vida quotidiana, etc.).  

124 Per exemple, en demandes que tenen a veure amb documentació i tràmits: pot servir per assessorar quan arriba una 
comunicació escrita que no es sap interpretar o per aportar còpia de documentació que es demana (enviant una foto 
d’aquestes, en lloc d’haver de desplaçar-se i inclús demanar cita); també, per exemple, per enviar adreces o ubicacions, 
que quedant escrites fan més fàcil demanar pel lloc i trobar-lo que si es mencionen en una trucada telefònica.   
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Gràfic 12. Vies o eines de comunicació amb els participants (nombre de respostes) 

  

 Ara bé, també es poden fer altres lectures al respecte d’aquests resultats: per exemple, la 

distinció entre vies directes (d’una figura professional en concret) o compartides (ja sigui un telèfon 

mòbil o fixe/centraleta). Les primeres són, de forma gairebé unànime, les preferides pels 

participants, per comoditat, proximitat i possibilitat d’accedir directament a la figura professional 

quan tenen un problema, particularment si és urgent o és interpretat com a tal. Malgrat això, 

certament poden també comportar problemes, reproduint dinàmiques de certa saturació i d’una 

duplicitat de trucades (al mateix número o a diferents professionals i/o programes), passant per 

l’obvietat que una figura tècnica no pot estar disponible constantment.  

  
 De fet, a jutjar pels resultats, aquestes vies directes semblarien tenir un pes relatiu bastant alt, 

però per allò observat no sempre o per tots els programes estan previstes en el disseny o almenys 

no de manera principal. En alguns casos es posa a disposició dels participants només un número 

centralitzat, mentre la comunicació cap a ells es fa mitjançant un telèfon fixe o mòbil al qual aquests 

no accedeixen (per exemple, perquè es truca amb número ocult o es redirigeix de nou la trucada al 

telèfon del servei). Com s’explicava a una de les entrevistes:  

 
A mí me llama, pero yo no puedo llamar que no me sale el número. Y entonces no sé quién me ha llamado 

y tengo que esperar. Cuando llamo ahí no hablo con [nom professional] me sale otra persona y me dice, 

pero no la conozco de nada y no sabe qué me pasa a mí. Luego ya me llaman, pero igual es mañana o es 

después, que es normal, que tienen su trabajo. Pero cuando tienes un problema a veces no sabes qué 

hacer (ER24, Manuel, Home, 32 anys).  

 

 Aquest sistema, que pot comportar òbviament avantatges de gestió, particularment en equips 

amplis i amb volum important de trucades i casos, té també inconvenients quan parlem d’una 

població amb freqüents situacions d’urgència, amb baix coneixement de l’entorn i una necessitat 

de vegades constant de suport i acompanyament (sobretot quan aquest no es fa físicament125). 

També contribueix en la pràctica a dificultar certa proximitat, i ja no només en un sentit experiencial 

sinó d’accessibilitat, fins i tot dificultant la consolidació de plans de treball. Per exemple:  

 
125 Però fins i tot també quan és així, o quan es produeixen retards, etc.: per exemple, com ens explicava una de les 
persones entrevistades, en una ocasió recent en la qual havia quedat amb uns professionals per un acompanyament en 
un lloc cèntric va arribar una mica tard i després no es trobaven. Li trucaven des del seu mòbil per saber on era, però la 
persona no podia tornar la trucada més que a la centraleta, que al seu torn havia de trucar als professionals per que 
aquests fessin el mateix (al participant).  
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Me he ido allí me ha dicho, una chica buena, que estás tranquila, que ya verás que te vamos a ayudar con 

la cosa tuya. Me dice que me llama ella cuando puedo para venir, pero no me ha llamado nunca después 

y yo me he perdido el número y no sé cómo se llama. Así que voy ahí otra vez, pero me ha dicho la puerta 

que no está ahora, que me llamará. Es al centro, que está muy lejos, así que no fui más y no me ha llamado 

tampoco. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys). 

 

 De fet, tot l’anterior també es pot observar, fins a un cert punt, en les respostes dels 

professionals respecte a la manera de contestar dels participants (després d’una trucada o 

comunicació). Sorprèn que, tot i que s’assenyala que responen per la mateixa via (parlant directa o 

indirectament amb els professionals), la següent opció és que acudeixen personalment, i rara 

vegada per vies com els telèfons centralitzats del servei.  

 
 

Via més habitual Segona més habitual 

Responen per la mateixa via i parlen directament amb mi 27 11 

Responen per la mateixa via i parlen indistintament amb mi o un/a 
company/a (p.ex. telèfon mòbil o fixe compartit) 

13 12 

Acudeixen personalment (p.ex, a l'oficina del servei) 6 19 

Responen per una altra via (p.ex., telèfon fixe centralitzat del servei) 1 3 

Altres 1 0 

Taula 2. “Normalment, si els/les participants han de respondre a una comunicació...” (nombre de respostes). 

 

 Això pot tenir vàries lectures: la primera, que de fet potser també els professionals consideren 

més àgil la comunicació bidireccional directa. La segona, que donat que es preguntava per les 

respostes, moltes vegades de fet ni tan sols es doni aquesta: és a dir, que les trucades siguin, per 

exemple, per donar una indicació o una cita i no per rebre demandes, i que s’espera que aquestes 

es realitzin d’una manera molt més “ordenada” (demanant cita, etc.), fins i tot si és a costa de no 

rebre inputs actualitzats (per exemple, que s’ha anat a fer una determinada gestió i ha sorgit un 

problema) o de no poder respondre adequadament en casos realment urgents.   

 

 Aquesta concepció relativament asimètrica de la comunicació126, tot i tenir sentit per una part 

dels professionals pels problemes abans esmentats (de vegades amb raó) no és, per tant, sempre 

gaire efectiva: per exemple, fa també que augmenti la demanda a les figures amb més disponibilitat, 

juntament amb la limitació d’horaris (de la qual parlarem a continuació). Una dada del gràfic de la 

pàgina anterior potser evidencia també els límits d’aquests protocols comunicatius, particularment 

en els serveis de major especificitat i proximitat: el relativament alt nombre de professionals que, 

de manera habitual o excepcional, feien ús del seu número personal durant la intervenció.  

 
 En contrast, s’haurien d’establir protocols més equilibrats, on sense abandonar una gestió 

centralitzada (que pot ser útil per recollir demandes i no sobrecarregar a les figures tècniques), en 

casos d’especial intensitat -que, de fet, representen una proporció important- s’hauria d’assegurar 

també que existeixen canals adequats per una comunicació més fluida i oberta. Sense aquesta és 

molt difícil garantir una proximitat que, com expliquem a continuació, sembla central en l’efectivitat 

de les intervencions.  

 

 
126 En una de les entrevistes amb figures tècniques, per exemple, es defensava que el número directe estigues disponible 
per altres equips i professionals, però no pels participants, per que “no sabrien fer un bon us d’aquest”.  
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6.5.  Altres elements metodològics 

 A banda dels ja tractats, existeixen altres elements que han aparegut constantment en les 

entrevistes (amb professionals i participants) i en el treball de camp. Són aspectes sensibles en el 

treball quotidià i la planificació de les intervencions i que, en conseqüència, requeririen d’un 

abordatge molt més extens i detallat que el que podrem fer en aquest apartat. No obstant això, no 

renunciem a explorar-los breument, partint fonamentalment de les percepcions globals que sobre 

els mateixos tenen part significativa dels rroma immigrats, per si poden donar pistes útils pel treball 

amb la població.   

 

 Abans però, per començar amb un panorama general, pot ser útil donar un cop d’ull, de nou, a 

les respostes de l’enquesta que es va efectuar amb figures professionals. Al gràfic següent es poden 

veure les freqüències respecte a les tasques previstes als diferents llocs de treball:  

 

 
Gràfic 13. Tasques previstes al lloc de treball (nombre de respostes). 

  

 Com es pot observar, existeix una diversitat i un repartiment bastant equilibrat de les tasques 

(habituals en qualsevol programa d’atenció social), que també va aparèixer en les entrevistes i es 

reflecteix, alhora, en les memòries dels programes: acollida, orientació, coordinació, confecció i 

seguiment de plans de treball, tramitació d’ajuts, visites domiciliàries, etc. No obstant, destaquen 

també categories que poden ser més específiques pel tipus de població diana (sigui exclusivament 

població rrom o no) com la mediació, la traducció o la detecció activa de nous casos o domicilis.   

 

 Cal destacar l’acompanyament127 que, de fet, si sumem les respostes com tasca habitual i 

excepcional, és una de les que més puntuació rep. Però, cal recordar que aquesta puntuació és 

global, i mentre hi ha programes i serveis on aquest té un rol central (bàsicament els més específics, 

ja siguin públics o tercer sector) en altres sovint pren un paper més secundari.  

 

 
127 Òbviament, ens referim a un acompanyament en el sentit estricte, presencial (a tràmits, altres serveis, etc.): de fet 
tots els serveis fan, d’una manera o una altra, un acompanyament social en el sentit del suport, etc. 
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 Com ja hem comentat, per la població l’acompanyament és, al mateix temps, una demanda i 

una pràctica valorada positivament; i es critica sovint per considerar-lo escàs, en el conjunt de 

serveis. De fet, aquesta distinció entre programes (o professionals128) que ho fan en major o menor 

mesura ha aparegut en no poques entrevistes, arribant a vincular-se amb una “manca d’interès”:  

Yo creo que la asistenta no muestra interés por nosotras. Haced algo por mí, si no, no vengo mas aquí, 

les dije eso. Vete y espabílate, eso es lo que nos dice. Te vas a hablar con ellos y te dan una cita dentro de 

un mes, y en este mes nadie te pregunta donde vives, donde comes si comes, como vives. No puedes ir y 

pedir una cita y te la dan de aquí a un día o dos. Solo te dicen donde tienes que ir, te dan los papeles y te 

dicen vete a hacer eso y lo otro, como voy a ir si yo no sé hablar, entiendo todo, pero no se hablar.  (ER8, 

Simona, Dona, 32 anys). 

 

 Més enllà d’aquesta lectura, l’acompanyament es pot considerar també una estratègia 

metodològica imprescindible, en resposta a una necessitat clarament identificada: això passa ja no 

només per les dificultats derivades del desconeixement de l’entorn i de certs sistemes institucionals 

sinó, fonamentalment, per la circularitat d’algunes barreres burocràtiques, l’escassa proactivitat i 

flexibilitat de serveis generalistes i les vulneracions en l’accés a drets fonamentals.  

 No són pocs els casos recollits de condicionalitat, arbitrarietat i fins i tot discriminació quan els 

rroma immigrats tracten de fer tràmits i acudeixen sols (orientats pels serveis o autònomament). 

Un fragment d’una entrevista ho explica perfectament:  

Me han dicho para hacer la tarjeta para el doctor, me ayudaron con los papeles, que yo no sé escribir 

bien. He firmado, y me dijeron, vete al hospital y lo dejas ahí. Y cuando fui yo para hacerla me dice donde 

se pone los papeles que me falta otra cosa de Rumanía, y yo no sé qué papel es. Así que me fui y he venido 

otra vez para hablar con la asistente. Ha dicho, “me voy yo contigo”, y ha hablado con ellos en catalán y 

han dicho que vale, que no hace falta el papel. Y ya me ha dado después la tarjeta azul. (ER25, Narcisa, 

Dona, 63 anys) 

  

 En aquest sentit, el diagnòstic apunta que aquests acompanyaments s’haurien ja no només de 

mantenir, sinó de reforçar transversalment als serveis. Tanmateix, com altres aspectes ja 

esmentats, no deixa d’estar subjecte a certs debats, com va aparèixer també en les entrevistes amb 

les figures tècniques. Al mateix temps que es valora la seva efectivitat (i necessitat, en certs casos), 

un ús massa intensiu d’aquests acompanyaments es considera també, fins a un cert punt, com un 

factor reproductor de la manca d’autonomia d’algunes persones participants (quan no un excés 

d’implicació o un apropament massa basat en aspectes emocionals i d’empatia). Alhora, també ha 

aparegut a vàries entrevistes l’argument de que el seu ús ha de ser, per força, limitat, perquè no 

existeixen recursos per fer-ho amb tots els participants que, d’una manera o una altra, ho 

necessitarien.  

 

 

 
128 Un aspecte afegit és que en alguns serveis, aquest acompanyament no és realitzat pels referents, sinó per figures 
específiques. Podent ser més operatiu organitzativament, això també pot introduir certa distància entre 
propostes/accions i l’acompanyament per portar-les a terme. També, sovint, els temps d’espera o de desplaçament es 
poden aprofitar per reforçar el vincle o recollir més informació valuosa que, d’aquesta manera, no sempre arribaria a qui 
construeix el pla de treball.  
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Proximitat, vincle i referència 

 
 Com comentàvem al final de l’apartat anterior, probablement un altre dels aspectes més 

importants és el de la proximitat. És, sens dubte, un tema que també és vist de maneres diverses -

de vegades contradictòries-, tant per part de la població rrom com dels propis professionals i serveis: 

superada certa desconfiança inicial que, efectivament, es pot donar en alguns casos és, en general, 

cercada pels rroma; que de fet, com ja hem vist, sovint la perceben com escassa i tenen poc suport 

i xarxa relacional d’un tipus diferent a la familiar/comunitària. En aquest sentit, aconseguir una 

proximitat amb figures que poden ajudar amb necessitats molt peremptòries, és ja no només una 

expressió d’una pauta que, contra el que de vegades es pensa, és un valor comú (el de ser acollidors 

i demostrar-lo) sinó també una estratègia de subsistència en si mateixa.  

 

 Però, és també una eina metodològica expressada i posada en pràctica per moltes de les figures 

professionals, tot i que no sense debat i visions diferenciades. D’una banda, sobre si una major 

proximitat és compatible amb una aproximació tècnica als casos: hem recollit perspectives que la 

entenen, juntament amb l’empatia, com un element metodològic central, i de fet assenyalen la seva 

absència en alguns programes o serveis com una feblesa (i motiu de bona part dels incompliments). 

Plantejat d’una altra manera, es veu com a precondició per que es desenvolupés el vincle i apareguin 

les demandes, en contraposició a pràctiques potser més rígides que poden troben en la pròpia 

distància una manera de “resoldre” els casos129. En contrast, en altres entrevistes, s’expressava la 

necessitat de no caure en una excessiva proximitat, desdibuixant límits que són fins a un cert punt 

imprescindibles en una relació socioeducativa professional-participant. Entre d’altres raons, es 

trobaria la reproducció de dinàmiques de dependència, la consolidació de tipus d’aproximacions 

que no es poden mantenir a serveis generalistes (com a objectiu final abans de l’autonomia plena) i 

la baixa exigència que aquestes postures podrien representar.   

 

 Més enllà d’aquest debat, un altre amb implicacions evidents és també fins a quin punt aquesta 

proximitat (o més aviat el que pot implicar) és possible, en general en la intervenció i 

particularment en programes que formen part de l’administració pública (i que, per tant, es troben 

amb subjeccions com a resultat d’aquesta pertinença). Això s’ha visibilitzat en les entrevistes i també 

en el treball de camp, particularment en la interacció entre les tasques d’atenció social bàsica i la 

intervenció des d’altres àmbits que, de vegades, s’inicia o concorre amb aquestes i que, en última 

instància, poden tener efectes contraproduents o, com a mínim, contradictoris.  

 Un exemple particularment clar, també perquè en principi implica fonamentalment estaments 

municipals, és el de l’infrahabitatge, amb l’aplicació de protocols administratius d’habitabilitat 

(fonamentalment en locals ocupats)130. Resumint molt, estem parlant, bàsicament, de situacions en 

les quals una detecció per part dels serveis d’atenció social implica, a banda de l’inici de la seva 

intervenció, la comunicació a altres instàncies que, aplicant un conjunt de protocols i criteris, 

acabaran desembocant en una expulsió i tancament de l’espai (amb major o menor rapidesa i 

 
129 Com es plantejava molt gràficament en una de les entrevistes de contrast amb professionals: “Se debe también generar 
la demanda. Si yo indago y creo vínculos con la familia, al final salen las demandas. Si no, vas allí, “hola”, “hola”, “no 
necesito nada” y tú dices que no quieren nada y ya has cumplido con tu trabajo.” 

130 Tanmateix, també es podria parlar en els mateixos termes de desnonaments d’alguns assentaments, que ja podrien 
implicar en major mesura instàncies judicials quan no existeixen mecanismes administratius.  
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resposta de tipus social131). La qüestió no deixa de ser complexa, doncs és evident que, 

efectivament, existeixen riscos molt elevats associats amb aquestes situacions, i per tant una 

responsabilitat clara a l’hora de prevenir-los. Però, resulta també clar que no es pot aplicar una visió 

únicament urbanística o habitacional (o posar per sobre altres prioritats, com el desplaçament d’una 

població o espai “problemàtic”) sense tenir més en consideració el component social d’aquestes 

mesures. És per aquesta raó per la qual ho qualifiquem de contradictori, com també ha aparegut 

nítidament a les entrevistes: perquè de fet trenquen amb part de l’atenció social (per exemple, 

l’assignació d’un CAP o una escola), sovint tenint efectes com traslladar les famílies o persones a 

llocs en condicions similars però allunyades d’on eren. Dit d’una altra manera, perquè poden acabar 

produint un empitjorament en la pràctica de les condicions de vida, mentre ja s’està treballant o 

s’ha treballat intensament per millorar aquests indicadors bàsics.  

 Es podrien mencionar altres àmbits en els quals, fins a un cert punt, es poden donar dinàmiques 

similars en relació, per exemple, amb aspectes tan sensibles com el recurs al sistema de protecció 

de menors (que de vegades, per exemple, tendeix a sobredimensionar o a definir com negligència o 

desemparament situacions de pobresa), la comunicació d’absències o de certs incompliments (que 

poden tenir impactes negatius en prestacions o llistes d’espera per recursos), etc.  

 Òbviament, no estem plantejant que s’hagin d’obviar aquestes situacions o produir-se una 

ocultació d’informació però si que, almenys, cal fer la reflexió de fins a quin punt és necessari 

treballar-les prèviament (i sobretot tractar d’acompanyar-les). I fer-ho des d’uns serveis de 

proximitat, abans de recórrer a protocols que, ni molt menys sempre, han mostrat una flexibilitat i 

un abordament apropiat, amb totes les seves complexitats i especificitats.  

 Dit d’una altra manera, semblaria clar que un programa que treballa amb una població que, 

fins a un cert punt, sobreviu en els marges i basa la seva subsistència en la invisibilitat, sobretot quan 

no s’estan donant altres alternatives tangibles, té per força que considerar la "condicionalitat" de 

part del control i detecció que exerceix. És a dir, treballar de vegades tractant de prevenir i 

minimitzar efectes contraproduents que la pròpia detecció i intervenció poden produir.  

 La paradoxa és, de fet, que aquest treball sovint només es pot realitzar des d’una proximitat 

que es trenca quan no es produeix aquesta lectura crítica per part dels programes i professionals: 

tornant a l’exemple anterior, difícilment una família que viu en un local ocupat i sap -per experiència 

prèvia o per part d’altres- que el contacte amb els serveis d’atenció social iniciarà un expedient 

d’habitabilitat, difícilment confiarà en aquests. I això, que pot semblar només una qüestió 

d’empatia, pot a la pràctica tenir efectes molt contraproduents, dificultant que fins i tot en 

situacions d’urgència, es busqui un suport que efectivament necessiten132.   

 
131 Donat que aquesta, com ja hem abordat succintament, dependrà dels perfils i vulnerabilitat de les persones implicades, 
dels recursos (sovint escassos) que els serveis tenen per fer-li front (en termes d’habitatge d’urgència, per exemple), etc.  

132 Un exemple d’un àmbit totalment diferent ho pot representar encara amb més claredat: durant el treball de camp més 
ampli, no són pocs els casos en que hem observat famílies que per experiències prèvies d’interacció amb centres sanitaris 
(en les quals enfront d’una situació d’alarma es contactava a la DGAIA), plantejaven que tindrien reticències en un futur a 
anar a urgències amb els seus fills, sota la percepció de que, per exemple, davant un accident domèstic, se’ls acusaria de 
negligència.   
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 Tot l’anterior enllaça també directament amb un darrer aspecte: el de la referència 

professional i la construcció del vincle. Ja hem anat analitzant en part ambdós elements, però és 

important fer esment a alguns paràmetres més al respecte.  

 El primer, i més important, és que, probablement en major mesura que amb altres poblacions, 

la confiança es vehicula en general de manera individual, més que institucionalment o apel·lant a 

principis globals de la població majoritària. Dit d’una altra manera, el valor (i l’acceptació) d’una 

determinada proposta o acció sovint dependran més de qui la fa (i del vincle establert amb aquesta 

persona), i de la confiança en que el que es proposa es bo, que de termes o valoracions més globals.  

S’ha d’entendre que, des de les posicions de marginalització, exclusió i discriminació (històrica i 

actual; global i viscuda personalment), no és massa allò que es pot esperar de “la societat” o els seus 

valors com un abstracte133. Això no implica, òbviament, que no hi hagi valors compartits, o que els 

diferents no siguin també apel·lables; però és un aspecte important a tenir en compte en la pràctica 

i que de nou reforça la idea de la importància del vincle i la proximitat134.    

 Reprenent allò que analitzàvem abans respecte al llenguatge tècnic, es pot produir, de vegades 

(com han expressat alguns dels participants), la percepció de que es fa servir per no donar una 

resposta clara. I això pot ser atribuït a l’actitud individual de la figura professional, quan en realitat 

el seu marge de decisió (i fins i tot allò que es pot plantejar, per totes les barreres externes que hem 

enumerat) pot ser molt reduït. En aquests casos, seria en general molt millor acceptat admetre 

simplement que una determinada acció no es pot fer (o que no es té un dret) i explicar les raons i 

on està situat el problema (en un bloqueig documental, la manca de recursos, etc.). D’aquesta 

manera no es donaria peu a aquestes interpretacions i, sobretot, es reforçaria la construcció 

d’aquest vincle, no basat en una autoritat o distància tècnica sinó en la proximitat individual.  

 Aquesta referència individual és també molt visible en l’escàs coneixement dels serveis 

globalment com a tal. Com s’ha pogut veure als fragments de les entrevistes, els participants 

gairebé mai mencionen el nom del servei, sinó el del professional. Alguns identificaven els llocs135, 

molt excepcionalment algun servei específic (dins de la xarxa pública o del tercer sector) però en 

pocs casos pel seu nom. Aquest fet també va ser àmpliament recollit en l’enquesta amb 

professionals, on es va obtenir un 5.76 sobre 7 (molt d’acord) respecte a si “s’identificava més el/la 

professional que el servei”. En aquest sentit, una recomanació és fer encara un major esforç per 

clarificar i transmetre, d’una manera accessible, aquesta imatge i la informació de cara als 

participants. Per exemple podria ser, més que amb targetes de visita o guies de serveis136, amb 

materials gràfics amb informació bàsica i entenedora sobre el servei i com accedir-hi (incloses 

parades de transport properes, etc.). Amb tot, allò més important segueix sent construir vincle i 

transmetre personal i adequadament la diferenciació entre serveis i allò que aquests poden oferir.  

 
133 De nou, en aquest aspecte la població rrom romanesa contrasta amb altres poblacions immigrades, que formen part 
de les poblacions majoritàries al seu país d’origen i, per tant, poden tenir -i reproduir aquí- en major mesura unes 
expectatives d’ascens social que de fet estan més inscrites en les seves posicions abans de migrar. 

134 Per posar un exemple (molt simplificat) servirà de molt menys parlar (com de vegades es fa) de lo “positiva que és 
l’educació” que d’explicar perquè, en opinió del professional, és bona en concret pel fill d’una persona.  

135 Per exemple “Glòries” (per SISFA rom), “Pujades” (pel SIS), “València” (per l’OPAI), “Sagrera” (per FSG), etc.  

136 I que, de fet, haurien de ser molt més accessibles i operatives, fent servir menys text i més indicacions clares, fins i tot 
gràfiques (a banda de ser traduïdes al romanès o romaní, que no sempre és el cas).  
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Plans de treball  

 
 Un altre element metodològic que ha aparegut freqüentment durant la recerca és el de tot allò 

que envolta el pla de treball, la seva construcció i els acompliments associats a aquests. La 

conformació d’aquest pla de treball amb la població rrom té certes especificitats sobre les quals 

mereix la pena reflexionar: com ja hem explicat, normalment l’inici de la relació s’efectua des d’una 

demanda concreta (més encara si és des d’una detecció del servei), que no sempre es tradueix en 

un desig d’altres mesures. Però, en una situació d’aquesta precarietat, una vegada resolta aquesta 

primera qüestió les demandes es poden també encadenar, i es corre el risc de caure només en una 

dinàmica d’atenció bàsica i d’urgència constant. Es dóna, sens dubte, certa immediatesa que apareix 

destacada en moltes de les entrevistes amb les figures professionals. Davant això, i tenint en compte 

que, sobretot pels serveis específics, aquests plans de treball són en part un estadi temporal fins a 

una aproximació generalista (i posteriorment l’autonomia plena), és obvi que s’han de construir 

també les demandes i accions a mig i llarg termini.   

 Amb això no estem plantejant que les famílies no tinguin expectatives més enllà d’aquesta 

necessitat o demanda immediata: com ja hem vist, existeixen projectes migratoris i objectius, 

estiguin definits en major o menor mesura. Però, al mateix temps existeix la percepció, per una part 

significativa de la població, d’un excés de focalització en itineraris i accions massa allunyats de les 

possibilitats pròpies (per horaris, situació de partida, etc.) i/o finalment amb cap efecte positiu (més 

aviat tot el contrari, com a exigència). En aquest sentit, sense renunciar als objectius a llarg termini 

que també puguin veure els serveis, els plans de treball s’haurien de construir d’una forma més 

dialogada i participativa, partint de les demandes bàsiques dels participants.  

 De fet, un dels eixos de debat principals aparegut a les entrevistes amb figures professionals 

gira al voltant del contingut d’aquests plans de treball i les accions incloses.  

 D’una banda, perquè existeix la percepció, en algunes de les entrevistes, de que certs recursos  

s’obren excessivament -com passava amb l’acompanyament-, i des d’un inici: dit d’una altra manera, 

que s’ofereixen sense les contrapartides necessàries i, en part, per facilitar el vincle, particularment 

en els serveis més específics (i molt concretament en les entitats del Tercer Sector). I de que aquesta 

manera de procedir dificulta el treball posterior, per establir una base poc sostenible i, fins a un cert 

punt, no realista respecte al que després previsiblement es trobaran en l’atenció més general.  

 D’una altra banda (relativament contraposada), també s’ha assenyalat que part dels serveis 

potser estan vinculant excessivament certs recursos al pla de treball i el seu acompliment. Dit 

d’una altra manera, que es condicioni l’obtenció o no d’un suport a la valoració del programa o 

professional respecte a si la persona/família està seguint l’itinerari. En concret, això seria motiu de 

preocupació fonamentalment per dues raons:  

1) Per la lectura implícita que pot implicar de certs recursos d’atenció bàsics com relatius i 

condicionats, més que com a part d’una perspectiva àmplia de drets fonamentals. En altres 

paraules: perquè el fet de rebre suport no estigués garantit com a un dret bàsic, sinó aparellat 

en alguna mesura al grau de resposta i avenç en el pla de treball proposat. Si bé això no es 
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planteja -o ho fa d’una manera molt més tangencial137- per a aspectes com l’acreditació sanitària 

o l’escolarització, si que ho semblaria fer en ocasions amb altres (per exemple, suport econòmic 

o material de diversos tipus, ja sigui puntual o de forma estable; recursos habitacionals, etc.).  

 

2) Molt en relació amb el primer punt, perquè aquesta condicionalitat de fet podria estar reforçant 

dinàmiques no desitjades. Per exemple, les d’aquest caràcter excessivament demandant 

respecte a certs recursos que de vegades s’atribueix a part dels rroma: insistir semblaria una de 

les actituds i estratègies lògiques si, al cap i a la fi, es percep que rebre o no un recurs no és un 

dret objectiu, sinó que pot dependre en alguna mesura de la decisió personal d’un referent 

tècnic o equip. A més a més, en la mateixa línia, la duplicitat (intentar “convèncer” o recórrer a 

més d’una figura professional o servei) també seria una pràctica lògica. Addicionalment, i encara 

més important pel que ens interessa aquí, tot plegat pot conduir a certa performativitat i inclús 

a una manca de devolució crítica per part dels participants. 

 

 Detenint-nos una mica més en aquesta darrera qüestió, és una dinàmica que es dona en 

ocasions i que mereix també una certa reflexió: és patent que si es dóna -com efectivament passa 

de vegades- aquesta condicionalitat, d’alguna manera la tendència d’una persona que desitja rebre 

suport serà intentar tenir una bona relació amb el professional o amb el servei. Dit d’una altra 

manera: quan es produeix certa categorització de les persones/famílies (o, fins i tot, de poblacions 

en el seu conjunt) en diferents eixos segons el paràmetre de la seva resposta a la intervenció138, 

aquestes tractaran d’acomodar-se a aquesta expectativa.  

 

 Això, que podria considerar-se com a part intrínseca de moltes relacions de tipus socioeducatiu, 

representa un repte important quan aquesta s’aborda des de situacions de desigualtat i necessitats 

intenses, com passa amb els rroma romanesos. D’una banda, perquè pot produir aquesta 

impostació o performativitat que mencionàvem, ja sigui, per exemple, ocultant informació o 

articulant un relat d’acord amb allò que es pensa que s’espera d’ells139. D’una altra banda, perquè 

pot implicar, com dèiem, la percepció de que fer una crítica o expressar obertament una negativa 

davant una acció proposada pot tenir conseqüències negatives (la reducció o pèrdua del suport) i, 

per tant, es pot donar la tendència a acceptar en el moment mesures que després no es podran o 

voldran complir. Aquestes tendències van aparèixer, fins a un cert punt, a algunes de les entrevistes:  

 

A veces no entiendo bien qué me dicen para hacer, pero claro, yo tengo respecto por los asistente. Y le 

digo que sí, sí, porque tengo respecto y si no, no sé si me va ayudar o no [...] Si haces como te dicen entonces 

estará más mejor conmigo, así creo yo (ER25, Narcisa, Dona, 63 anys)  

 

Yo no quiero crearme problemas sola, yo necesito a la asistenta, que es buena, que es mala, yo la necesito.  

No estoy en mi país aquí para que hable en mi lengua y vaya a pedir cuentas porque es mi derecho. Y haga 

lo que haga yo, al final a su puerta voy a picar. (ER14, Mirabela, Dona, 26 anys)  

 
137 Òbviament no perquè es condicioni en si mateix el fer una TSI o una escolarització sinó perquè, per exemple, es trenqui 
el propi pla de treball o l’atenció (es perdi el contacte amb la persona per no assistència a les cites, per exemple). 

138 Per exemple acomplidores/no acomplidores, demandants/no demandants, col·laboradores/no col·laboradores, etc.  

139 Insistir només en dues qüestions importants: que això és, de fet, una estratègia de subsistència situacional (no un tret 
dels rroma). I que pot, a més, afavorir un altre efecte a revertir: el de que sigui precisament qui té més habilitats socials o 
sap millor com cercar o demandar l’ajut qui més la rebi (i viceversa: en part, el conegut com efecte Mateo).  
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Acompliments i rebuig 

  
 Les dinàmiques d’acompliment (i rebuig del suport) detectades al treball de camp, i també 

expressades al conjunt d’entrevistes, poden tenir molt a veure amb l’anterior però també amb altres 

aspectes que cal explorar, tant respecte a la situació de la població com amb les accions proposades 

(i la manera de fer-ho).  

 

 En general, es pot dir que per part dels professionals el grau d’acompliment es considera baix, 

globalment (4.42 punts d’un màxim de 7; bastant d’acord) i també en concret en les accions 

proposades (3.04 d’un màxim de 7 d’acompliment; és a dir, relativament baix).  

 

 Un primer punt a abordar respecte a aquest tema és que sovint existeix una manca de 

comprensió dels itineraris d’inclusió i tot allò que impliquen (en part per experiències 

d’assistencialisme prèvies). En aquest sentit, bona part de l’incompliment es dona per factors que 

ja hem anat explorant: pors, manca d’autonomia o de coneixement del context o els ritmes 

institucionals, etc.140 Aquest darrer aspecte, el temporal, és sens dubte fonamental, donat que el 

calendari de les famílies sol ser molt diferent d’aquells propis dels serveis; i accions com per exemple 

incorporar una trucada de recordatori el dia abans (sobretot quan existeix molta distància temporal 

entre les cites) s’han mostrat com molt efectives. De la mateixa manera, com ja hem comentat, tot 

el que té a veure amb el vincle i la proximitat afecta de forma determinant a l’acompliment i/o el 

rebuig: no és percep de forma similar “fallar” a una persona que es sent com propera que a un servei 

pres globalment o una figura professional que no es coneix.  

 

 Un segon punt a destacar, en aquest sentit, és que de vegades es treballa amb expectatives i 

paràmetres d’altres poblacions, sense tenir en compte suficientment, per exemple, tota la situació 

de marginalitat (a origen i destí) o les especificitats del procés migratori dels rroma. Això inclou les 

que es tenen com a “normals” o de “sentit comú” (per formar part de la població majoritària), però 

també les que es generen al voltant de l’experiència amb altres poblacions minoritàries.  

  

 Per exemple, quan s’estableixen comparacions amb les poblacions subsaharianes o la galaico-

portuguesa141, es poden estar obviant, de vegades, factors o aspectes com els que impliquen, pels 

primers, formar part de la població majoritària a origen, haver invertit molt econòmica o 

personalment en el trajecte migratori o la pròpia distància amb els seus països (que fa, entre altres 

coses, que les expectatives siguin més àmplies i les possibilitats de retorn i de no acomodació a les 

pautes d’intervenció a destí siguin molt més estretes). O respecte als galaico-portuguesos, tot i 

compartir part de la situació de marginació, per exemple el fet de portar molt temps al territori, 

dominar l’idioma i tenir documentació espanyola (que permet accedir a un ventall molt més ampli 

de recursos). En comparació, la població rrom romanesa ha viscut gairebé sempre en una situació 

 
140 De vegades, des de dins, no arribem a ser del tot conscients de lo confusos i intricats que poden ser els tràmits, 
derivacions entre serveis i, en general, les accions implicades a diferents itineraris. Particularment per persones arribades 
fa poc, freqüentment de contextos rurals i amb un baix nivell educatiu formal, però que sobretot enfronten un món molt 
desconegut (caldria plantejar-se si no estaríem igual de perduts, d’estar en la mateixa situació a Romania). Ho expressava 
gràficament un dels participants, amb una expressió romanesa: “doy vueltas como una serpiente para entrar en el hoyo”.   

141 Comparació que va aparèixer a no poques entrevistes, com també a les memòries dels serveis (per exemple de SISFA 
rom i OPAI), donat que són col·lectius que també han atès significativament (i amb els quals encara és necessari continuar 
treballant, també donant suport a les entitats del Tercer Sector que ho fan).    
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d’exclusió i com a minoria marginalitzada (aquí i a Romania), pot arribar (o marxar) de Barcelona 

sense un cost massa elevat o problemes d’expulsió directa, però no té, ni de lluny, la documentació 

que permeti accedir a drets fonamentals, o aquest domini lingüístic i territorial.  

 

 Tot això pot afectar ja no només al propi disseny i a les possibilitats de seguir un determinat pla 

de treball, sinó també a la interpretació del no acompliment o el rebuig: si les accions que es 

proposen per altres poblacions han funcionat, que no ho facin en aquesta població -si no es tenen 

suficientment en compte aquestes especificitats- pot recaure en explicacions internes a aquesta 

(més que a elements situacionals, metodològics o de l’adaptació del propi pla de treball). Per 

exemple, es pot interpretar el no fer ús d’un banc d’aliments, d’un recurs de roba o d’una formació, 

o el no assistir a una cita, com a indicador de que no existeix la situació de precarietat o el desig de 

sortir d’aquesta; o bé com una “no assumpció” de les necessitats o una manca d’expectatives dels 

participants. Quan, com ja hem anat analitzant, aquestes opcions poden no ser tan senzilles (per 

exemple arribar al lloc o recordar el moment de la cita) o no estar oferint nítidament un recurs que 

en un balanç -de vegades bastant lògic- sigui el que més convé a la persona.  

 Aquest supòsit es visibilitza prou bé, per exemple, en el rebuig (o el no acompliment una vegada 

inscrits) a les accions formatives, aspecte assenyalat a moltes de les entrevistes amb figures 

professionals i a les pròpies memòries dels serveis. No és tant que s’entengui que no serveixen o 

que no es valorin: en general es podria dir que existeix una disposició que, com a mínim, no és 

negativa142 i de fet hem trobat diversos relats d’experiències positives després de completar-les. 

Tampoc que el contingut o el mètode formatiu sigui en si mateix rebutjat, malgrat que evidentment 

sempre es pot treballar més en l’adaptació d’aquests (escassa en l’oferta per part d’altres 

programes): per exemple, a nivell d’horaris (de vegades incompatibles) o amb continguts 

eminentment pràctics, que permetin l’accés a persones amb baix nivell de lectoescriptura o de 

castellà/català, freqüentment descartats de formacions per no complir amb aquest prerequisit143. 

 En contrast, tot sembla indicar que els motius fonamentals per a aquest baix aprofitament de 

cursos o altres accions formatives es troben, més aviat, en algunes de les barreres que ja hem anat 

esmentant i també en les possibilitats que s’obren (o no) a mig i llarg termini. Respecte a les 

primeres, no tornarem a insistir en el tema documental (particularment el NIE), però aquest és sens 

dubte determinant: no tant, que també, per l’accés a aquestes formacions concretes (a serveis 

específics, públics o del tercer sector) sinó sobre tot respecte a l’itinerari ideal plantejat en termes 

de formació, pràctiques i posterior contractació (molt dificultada pel tema documental). Però, la 

barrera fonamental segueix sent l’enorme dificultat per conciliar la formació amb una situació 

quotidiana d’intensa exclusió:  

 
142 Tot i que, evidentment, també existeix diversitat d’opinions i, en alguns casos, fins i tot prejudicis (com per exemple 
associats a l’educació com quelcom no propi de persones adultes). En tot cas, generalment es podria dir també que poden 
estar associats amb un mot baix nivell de contacte previ amb el sistema educatiu, entre d’altres factors.  

143 Per exemple, un contingut que compta amb una demanda molt consolidada és el carnet de conduir, i han existit 
experiències (p.ex. a Sant Roc, Badalona), de formacions que tenien en compte amb aquests aspectes. Altres continguts 
que també seria interessant incorporar, que a més facilitaria la intervenció, serien cursos d’alfabetització digital bàsica 
(per demanar cites online, etc.) o altres sessions específiques sobre documentació o prestacions -que ja s’han fet en algun 
cas- i que, tot i tractar-se millor de manera individual, poden tenir bona acollida.  
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Sí, a mi me gusta, para aprender español. Si me dijeran para ir sí que voy, claro. Como la escuela. Yo soy 

mayor, pero como niña, porque de carte [llibres] no sé, sé hacer mi nombre y ya está… Si me ponen, como 

me ponen, para limpiar un cristal, lo que sea… Si tengo para un poco comer, para un café, un dinero… 

Entonces sí, me voy, no pasa nada. Si no, no puedo todos los días. La chatarra, otra cosa no puedo. Qué 

voy a hacer. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys).  

Si, si me ofrecen un curso lo hago, me conviene… para que gane mas dinero para mis hijos, así hago otra 

cosa, no la chatarra.  […] Pero yo quiero cambiar de asistenta si otros nos ayudan con algo, aquí si dices 

que tienes un problema te dan una hoja y una cita para otro día, de aquí un mes. Cada vez que he ido a 

ellos no me han ayudado casi nada, tampoco nos dan una persona que vaya con nosotras para ayudarnos 

con los papeles, y así, ¿cómo consigo yo de trabajo? ¿cómo hago el curso? ¿Con una tarjeta para la 

metro? Si siempre tengo que ir a la chatarra. (ER10, Iulia, Dona, 43 anys).  

Si a mí me dicen de hacer un curso y con este curso hay una beca, o hay una PIRMI, o tienes la posibilidad 

de quedarte contratado sí que lo haría. Si no, no. Hacer un curso para hacer no lo haría… Yo tengo que 

dar de comer a mi familia, eso es primero (ER21, Liviu, Home, 34 anys). 

 En aquest sentit, almenys per una majoria dels participants és actualment inviable considerar 

realitzar cursos sense un suport que compensi d’alguna manera la situació de precarietat. Aquest 

pot ser de diversos tipus, no només directament econòmic144: per exemple, articulant estratègies 

que permetessin conciliar millor, o desplaçar, les tasques de cures familiars, que molt sovint 

representen una sobrecàrrega afegida a la de les feines marginals i que també impedeixen o 

dificulten l’acceptació d’aquest tipus de recursos145. Tant en aquests casos com en els anteriors, cal 

repetir que ni molt menys sempre això és una qüestió de desig, expectativa o poca capacitat per 

esforçar-se: és fonamentalment la combinació d’exclusions i pressions, i la necessitat de garantir 

una subsistència quotidiana.  

 Certament, aquesta situació comporta, en molts casos, un “viure al dia” i una immediatesa -

identificada també pels serveis- que dificulta veure els itineraris a mig-llarg termini pel que fa a la 

formació i la inserció sociolaboral. Però de nou caldria reflexionar sobre aquesta manca de 

perspectiva, més que com un tret personal o grupal, com una constatació d’unes dificultats i una 

manca d’alternatives i possibilitats presents i futures que, de fet, són bastant tangibles. En altres 

paraules, donada la situació actual (i la viscuda com a mínim des de 2007146), la no percepció de la 

formació com a factor massa central en una millora de les condicions de vida és, de fet, bastant 

acurada. Aprofundirem una mica més a l’apartat següent, però el context econòmic i de mercat 

laboral importa; i sense una possibilitat real d’obtenir una feina en la gran majoria dels casos -fet 

expressat amb la mateixa contundència pels professionals a les entrevistes- plantejar el “valor de 

formar-se” a persones en aquesta situació d’exclusió pot representar poc més que un absurd.   

 
144 Tot i que tampoc s’hauria de descartar considerar-lo en major mesura del que es sol fer: per exemple, acordant una 
contraprestació en funció de la pèrdua d’ingressos que poden representar les hores de formació. Òbviament, això implica 
tenir recursos per fer-ho i comporta no poques complexitats (per començar, que s’oferís per part d’uns serveis i no 
d’altres), pel que s’hauria de planificar amb cura.  

145 És un aspecte en el qual no podrem aprofundir molt més, però és evident que en molts casos aquesta és la situació 
amb les dones, a més de vegades subjectes prioritaris de les propostes de formacions (per una perspectiva de gènere que, 
sens dubte, s’ha d’aplicar). Però que, per aquesta mateixa raó combinada amb l’atribució exclusiva d’aquests rols dins del 
context familiar, de vegades es veuen sobrepassades.  

146 Com ja hem explicat, en el període 2002-2006 si que es van donar amb una mica més de freqüència itineraris 
sociolaborals ascendents.  
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 Encara més, alguns dels efectes de la seva situació socioeconòmica i laboral actual (als treballs 

informals o marginals), necessaris per subsistir mentre no existeixen aquestes altres alternatives, 

estan paradoxalment actuant com a inhibidors de les possibilitats d’inserció. Per exemple, i és també 

important mencionar-lo tant per la seva prevalença com pel fet de que fonamentalment depèn de 

polítiques municipals, l’acumulació de multes per recollida de paper o ferralla147 (també per altres 

situacions a l’espai públic o d’habitatge): no són pocs els casos que acumulen quantitats importants 

i que temen que en el moment en que tinguin una feina integrada, seran descomptades del seu sou. 

A això s’han d’afegir, finalment, altres factors: per exemple, que per molt que es desitgi regularitzar 

la situació (amb el NIE), la possibilitat de romandre al territori no depèn estrictament de trobar una 

feina; que, com ja hem explicat, el tipus d’accés al mercat laboral -quan existeix- és a més molt 

precari; o que existeixen poques perspectives d’altres drets o millores a llarg termini (ascens en 

l’escala laboral, cotització, atur148, etc.).  

 Tot això fa menys atractiu, però sobretot bastant més costós en relació amb els incerts resultats 

i els potencials beneficis que s’obtindrien, la formació i, fins i tot, la perspectiva d’accedir a una feina. 

Malgrat això, com hem explicat a apartats anteriors, la inserció sociolaboral segueix sent una 

demanda sòlida, molt particularment entre els més joves; però una demanda que sens dubte 

necessita d’una molt major concreció i tangibilitat per solidificar-se i començar a produir resultats. 

Certament aquests passen per aconseguir -quelcom escassíssim en aquests moments- algun 

itinerari exitós que serveixi com a referència comunitària i que incrementi la percepció de que 

existeixen possibilitats reals d’inserció (hores d’ara pràcticament inexistents).  

 En conseqüència, per tal d’avançar en aquest àmbit, és crucial enfocar-lo menys com una 

qüestió d’acompliment i molt més com una acció afirmativa i d’aposta tangible i clara que sigui 

realment visible pels participants. I això es construeix fonamentalment amb accions finalistes (per 

exemple, formacions amb una contractació assegurada). S’ha de fer sense deixar de banda cap 

perfil, però fonamentalment aprofitant les sinèrgies (i el caràcter preventiu d’aquesta mesura) de 

segments de la població com els participants més joves, que sense altres alternatives actualment 

sovint acaben reproduint les ocupacions marginals que ja es realitzen en el seu context familiar. El 

treball amb aquests joves no pot passar simplement per esperar que el seu pas pel sistema educatiu 

produeixi un accés equitatiu a un mercat laboral al qual, com s’està veient, no estan accedint més 

que en casos molt excepcionals.  

 

 

 
147 No podrem aprofundir però, sens dubte, és també un debat amb implicacions més globals, que passen també per la 
possible regularització i prevenció de riscos al voltant d’una activitat que està generant benefici a certes empreses amb 
treballadors “de facto” sense cap tipus de dret o cotització. A banda d’experiències com Alencop (que mai s’han plantejat, 
i que seria molt positiu explorar, en aquest o altres formats, també amb la població rrom immigrada), semblen existir 
models a altres territoris (per exemple el Regne Unit) on s’han implementat certes regulacions al respecte.  

148 Per exemple, com expressava una de les persones entrevistades: “He tenido otras tres cotizaciones: unas vigas que 
estábamos ahí para tapar con cemento. Y luego he estado en un almacén, haciendo limpieza, destruyendo mercancía que 
no estaban bien. Ahí estuve 6 meses. Y ahora no tengo nada, cobré un poco de paro pero ya está. Y claro, en este país yo 
nunca voy a tener pensión” (ER21, Liviu, Home, 34 anys). 
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6.6. Reprenent les trajectòries, itineraris i processos d’inclusió 

 Per a finalitzar aquest apartat, creiem necessari fer una darrera reflexió, més global, sobre les 

trajectòries, itineraris i processos d’inclusió (també vitals i migratoris). Ja anteriorment, a l’apartat 

cinquè, ens hem centrat en analitzar les pautes d’arribada, assentament i retorn en el sentit més 

concret, però té sentit reprendre alguns dels seus elements sota la perspectiva de l’encaix amb la 

societat d’arribada i l’arrelament (que interpel·la també, per tant, el rol dels serveis, administracions 

públiques i altres operadors).   

 Anant, per tant, una mica enrere, comencem parlant de les expectatives migratòries a mig i 

llarg termini: de les que es tenen de cara al futur, però també de les que existien quan es va iniciar 

el procés migratori, valorades des del moment actual. Sobre les primeres, l’aspecte central a 

destacar és que, com ja hem mencionat, hi ha una coincidència majoritària (gairebé es podria dir 

que total) en que en el futur es tornarà a Romania. Això s’expressa, com diem, a pràcticament totes 

les entrevistes:  

¿Dónde veo mi futuro? En Rumania. Aquí me quedaré un año, dos tres, cuatro no sé, pero no toda mi 

vida. Cuando me establezca es en Rumania. Ya no tendré fuerza, no puedo dormir en la calle tantos años. 

Allí tenemos familia, hijos. Allí nadie me va a echar de mi casa, aquí si no pagas un mes, dos te echan de 

casa, te quedas en la calle. (ER5, Ioan, Home, 60 anys). 

En el futuro me veo aquí porque hay trabajo. En Rumania no hay trabajo, ¿qué voy a hacer? Pero a la 

larga sí que iré a Rumania, allí tenemos una casa, es nuestro país. No es nuestro país aquí, estoy aquí 

unos años más y luego me iré. (ER16, Violeta, Dona, 38 anys). 

No me quedaré aquí. En Rumania en el pueblo tenemos una casa, la casa que hemos hecho yo y mi mujer 

y hemos construido. Allí tenemos a los padres, familias, todos los nuestros, claro que están en Rumania. 

Aquí no tenemos nada, bueno unos derechos, pero pocos, demasiado pocos. (ER6, Costel, home, 43 anys). 

 Al principio yo me he hecho un plan, para emigrar, para hacerme un poco de dinero, en aquel tiempo sólo 

quería 3000 euros, arreglarme la casita de allí una parte y comprarme un coche con 1000€ o 1500€ y lo 

otro guardarlo y comer de ahí. Con el coche que pensaba yo comprar pudiera ser taxista y sobrevivir con 

ese coche. Una vez que hemos venido aquí y hemos visto como están las cosas… quisimos volver a 

Rumanía pero ya sabes como es la persona, cada vez quiere un poquito más. A largo plazo yo quiero 

volver a Rumanía, quiero sentarme ya definitivamente, pero de momento no podemos volver… pero hay 

gente que sí se lo ha hecho, que ya se sentaron allí pero hay otra que está dando vueltas. En Barcelona, 

en Alemania, en Inglaterra… (ER21, Liviu, Home, 34 anys). 

 Com es pot llegir, les cites anteriors revelen fonamentalment dues coses: un projecte migratori 

i unes aspiracions que, al cap i a la fi, no es diferencien gaire de les d’altres poblacions immigrades 

(establir-se uns anys, guanyar diners, tornar amb una vida millor) i també, per la gran majoria, les 

dificultats trobades en aquest procés: la duresa de les feines marginals, com sovint aquestes 

expectatives no s’han complert, ho han fet parcialment o s’han modificat en tots aquests anys:  

¿Qué esperabas yo? que tenía un piso, que tenía dinero, algo… Yo esperaba de todo, y ya está. Yo 

esperaba que estabas que me sienta yo aquí, que no me pasa de nada malo. Y ha sido… bien… y mal, y 

bien y mal. Ha pasado muchas cosas. En 10 años quiero hacer dinero, luego que guarda yo algo dinero, 

me voy la mi país y tengo un piso de casa y ya está. Lo mismo que cuando he venido, pienso. Esto quiero 

yo. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys). 
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¿Mi sueño si se ha cumplido? Casi, un sesenta por ciento, puedo decir... pero hemos pillado buenos 

tiempos. Con la chatarra ahora es difícil vivir, en vacaciones no he visto ni el color del hierro, no 

encuentras nada, una sartén allí y hay muchos que corren detrás de ella, no pillas nada. Un día 15 euros, 

otro 10, otro nada. Con la chatarra no puedo pagar un alquiler, apenas comer. Hoy por ahora habré hecho 

60 céntimos. (ER5, Ioan, Home, 60 anys). 

 Totes les cites anteriors són de persones entrevistades que han viscut a Barcelona més de 5 

anys, i en elles es pot observar també cert esgotament en el seu projecte de mobilitat: existeix en 

aquest un element obvi relacionat amb el cicle vital i migratori, però també, en aquests casos i 

d’altres similars, la constatació dels canvis que s’han produït a la societat d’arribada. De fet, molt 

visiblement, la crisi ha afectat a moltes de les ja escasses possibilitats d’inclusió i arrelament: ja no 

només per la -encara major- dificultat d’inserció sociolaboral, sinó també per l’impacte en les 

pròpies ocupacions marginals, sovint subjectes a una major competència:  

Ahora la España ya no funciona igual, ahora está muerta. Antes ganábamos algo de dinero, con la 

chatarra, los rumanos. Ahora camino 20 kilómetros y no sacas nada. (ER11, Ramona, Dona, 45 anys).  

Yo cuando he venido he pensado que hago mi vida aquí para conseguir un trabajo, pa poder ganarme mi 

sueldo, para hacerme un negocio en mi país… Un negocio de los animales, de cerdo, de gallinas, de 

caballos, sabes… Poco a poco, con la chatarra, no sé si  consigo después de todos estos años […] España 

está en crisis, hay crisis. Sí, busco trabajo… ha hecho el curso, me dieron la diploma, he hecho el examen… 

por mi no hay problema de trabajar… Pero es difícil para mi un trabajo, porque hasta para los españoles 

está difícil, están pobres, no lo encuentran. Había vida buena antes, parecía que había futuro más bueno… 

pero ahora ya ha cambiado la tema. Así que en 10 años me veo en mi país. Ojalá si llego. Con mis hijos si 

Dios quiere, con mi familia, para hacer una vida nueva… Me hago hasta morirme yo para que tengan 

vida mejor que yo, mis hijos… de lo que he hecho yo tienen que aprender (ER3, Iosif, Home, 38 anys). 

 Malgrat això, com és lògic, existeixen també entre les persones entrevistades algunes que 

porten menys temps, que no han viscut aquesta evolució (de vegades a pitjor) o estancament, i que 

tenen expectatives més altes pel que fa a la millora immediata a destí. Això aplica sobretot a les 

que pertanyen a fluxos que, com ja hem explicat, ara semblen estar-se consolidant comunitàriament 

(Teiuș, Alba) o als que ho han fet en els darrers anys (particularment Calvini, Buzău). I no és que no 

assenyalin també dificultats molt similars en el moment actual, sinó que encara senten que les 

possibilitats de millora socioeconòmica i d’estatus estan més obertes. Això, òbviament, té també a 

veure amb les causes migratòries principals que ja hem abordat (fonamentalment la situació encara 

persistent de pobresa a Romania) i amb el fet de que, per precari que sigui aquest assentament 

actual, permet començar a assolir alguns objectius en el sentit d’incrementar el benestar dels seus 

familiars i la seva posició a les localitats d’origen (com ja han fet, en major o menor mesura, els que 

porten més anys). 

 En conseqüència, es pot dir que en aquest moment existeix amb aquestes noves famílies una 

“finestra d’oportunitat” (com va existir en el seu moment amb les prèvies): si s’aprofita, es poden 

donar processos d’arrelament sòlids i realment inclusius, que, com s’ha mostrat clarament, en els 

escassos segments en que s’han pogut donar sempre han vingut de la mà d’una inclusió 

socioeconòmica (acompanyada, evidentment, d’altres: educativa, comunitària, etc.). Si no, 

repetiran probablement el mateix itinerari vist en els darrers 10-15 anys: una subsistència molt 
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precària en els marges, amb un mínim de drets i a base de grans nivells de patiment i exclusió, que 

servirà únicament per obtenir a poc a poc algun ingrés que permeti el posterior retorn.  

  Certament, una lectura exclusivament en els termes anteriors seria massa simplista, perquè 

durant el temps d’estada també es produeixen altres canvis socioculturals i motius d’arrelament 

que van més enllà de la situació econòmica. Això és particularment visible en els discursos, desitjos 

i pràctiques dels més joves, però també en els dels adults (tot i que més en referència als seus fills i 

filles que a si mateixos). I pot obrir escenaris que, conjuntament amb els canvis que s’estan produint 

a les localitats d’origen, impliquin impactes significatius:  

Yo me quiero quedar aquí, si consigo un trabajo, una buena vida, me gustaría quedarme en España y que 

se queda mi familia también. Está bien el pueblo en Rumanía, para el verano, para ir y ver a todos. Pero 

tengo mis amigos aquí, me gusta más aquí. (ER26, Denis, Home, 18 anys).  

Mi hija ha sido en la escuela aquí y quiere estudiar, no sé si peluquera, si enfermera, lo que quiera ella… 

Espero que tenga una vida más buena, y si tenemos una casa y yo encuentro algo de trabajar, pues aquí 

estaremos. Claro que me gusta Rumanía, que es donde he nacido, es donde tengo mis padres, mis 

hermanos, toda la familia. Pero tengo más esperanza de que las cosas nos van a ir mejor aquí.  (ER2, 

Maria, Dona, 41 anys).  

Lo que queremos todos es volver a Rumanía y disfrutar, y que nuestros hijos tengan lo que no hemos 

tenido, y no pasar por lo que hemos pasado nosotros. Yo creo que en 10 años estaremos todos en 

Rumanía, pero nuestros hijos igual se quedarán en España, en Inglaterra… No sé si volverán… vienen muy 

fuerte ahora, hay muchas más oportunidades actual que en aquel tiempo. Sobre todo en otros países, en 

España menos. (ER21, Liviu, Home, 34 anys). 

 
 Per a finalitzar, un element que s’esmenta en aquesta darrera cita és fonamental: la 

comparació, ja no amb Romania, sinó amb altres països com a destí migratori (i amb la situació de 

la xarxa familiar que tenen allà), en termes d’oportunitats. Com hem dit repetidament, l’estada 

aquí, i el context social en general, es valora de manera relativament positiva, a pesar de totes les 

barreres i, fins i tot, pels que estan valorant el retorn o emigrar a altres països. No obstant, es marca 

clarament una diferència: mentre en altres països els seus familiars -molts amb experiència prèvia 

a Barcelona- estan treballant (o combinant amb prestacions)149 i s’han estabilitzat a més nivells 

(habitatge, escolarització, etc.) la situació aquí segueix sent incerta. Com explicava un informant:  

Dentro de 10 años me veo en mi casa, tranquilo… bueno, eso no se sabe, no se puede decir. A largo plazo 

yo pienso quedarme en Rumanía, un par de años más y ya me voy… o cuatro o cinco años. No es como tu 

país, pero nos sentíamos en nuestra casa. Yo me siento más seguro en España que en Rumanía, no tengo 

problemas, sé moverme, sé hablar… Sí, porque en otros países se gana más dinero, mis familiares están 

viviendo bien, y yo aquí nada. Pero allí tampoco vives como tienes que vivir, no hay para tomar un café, 

hablar con la gente tranquilo... Aquí los primeros meses me pasaba también pero me he acostumbrado 

más rápido, en otros países estuve y no me funcionó así. En otros países hay mucho racismo, la policía, la 

gente. Aquí no me han tratado mal, en todos los años que he sido aquí. El problema de España es que se 

ha hundido, se ha hundido la economía. Porque no hay trabajo, si habría trabajo más, yo no estaría 

pensando en salirme de aquí.  (ER13, Sebastian, Home, 32 anys). 

 
149 Certament podria haver-hi en aquesta afirmació part de rumor, en el sentit de que aquests familiars transmetin una 
situació millor del que en realitat és. No obstant pel contacte que mantenim amb famílies en aquests països, i altres 
fonts, aquesta situació sembla ser bastant més comuna que a Barcelona.  
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 El cas anterior és una excepció, en el sentit de tenir certa estabilitat econòmica (una RMI) i un 

pis de lloguer, el que fa que el seu arrelament i el de la seva família estigui més consolidat. Però per 

la majoria, que comparteixen la mateixa perspectiva i també tenen xarxes familiars en altres països, 

la situació immediata és molt més precària, com ja hem explicat repetidament. Encara així, en molts 

casos romanen a Barcelona durant anys.  

 
 En aquest sentit, semblaria que, en comparació amb altres contextos post-migratoris actuals 

(Regne Unit, Alemanya), l’ínfim accés a Espanya i Catalunya a vies sòlides per l’accés inclusiu s’ha 

continuat compensant amb el desenvolupament -costós, però possible- d’estratègies informals i 

marginals. Per posar només tres exemples d’aspectes que hem tractat al llarg de l’informe:  

 

1) La manca d’accés a polítiques d’habitatge i de suport en aquesta matèria, combinades amb la 

situació actual del mercat, que podrien comportar una dificultat per assentar-se, s’han vist 

substituïdes per la possibilitat d’ocupar locals o habitatges buits (fruit de l’especulació 

immobiliària). Això ha permès, malgrat que de manera molt precària, tenir un sostre en un 

context en el qual d’una altra forma hauria sigut impossible (pels preus del lloguer, la manca 

d’habitatge públic, etc.). 

 

2) El bloqueig gairebé total de les possibilitats d’un treball integrat (i d’un projecte de vida al 

voltant d’aquest) i la manca de polítiques efectives i realment inclusives d’ocupació ha obligat a 

l’adopció d’ocupacions marginals. Però, pel fet d’acompanyar-se de tot un context social en que 

l’economia submergida i la irregularitat tenen àmplia implantació, han permès subsistir i, fins i 

tot, acumular alguns petits estalvis o invertir en remeses.  

 

3) L’arbitrarietat i circularitat en alguns tràmits legals i d’altres tipus, o les dificultats per obtenir la 

documentació, han suposat que sovint es fracassés en ells (o directament ni es triés), fet que té 

greus implicacions. Però en altres sentits (com, per exemple, els judicis sobre habitatges ocupats 

o les multes) han produït respostes tant contradictòries o dificultat tant els processos que han 

permès, almenys, escapar fins a un cert punt dels seus efectes més negatius o directes.  

 

 Tot això, acompanyat per la manca de recursos i les barreres, ha fet que l’estabilització i l’aposta 

(quan és possible) per vies integrades sigui molt menys factible, com es comprova quotidianament 

i a llarg termini, tant en les experiències dels rroma com en el treball des dels diferents serveis. I que 

es privilegiïn o s’adoptin formats més pragmàtics i temptatius: de vegades, sobretot en els segments 

més precaris i que han iniciat el camí més recentment, a partir d’un càlcul simple de les possibilitats 

aquí i allà: per pocs ingressos que s’obtinguin i per precària que sigui la situació, segueix sent millor 

que a les localitats d’origen. En altres (una minoria), amb major experiència migratòria, xarxes més 

consolidades i un saber fer construït col·laborativament, amb estratègies molt més complexes 

d’aprofitament de la mobilitat i d’obtenció i reinversió dels rèdits de la migració. En tot cas, per no 

perdre perspectiva, bona part de la migració continua sent de pura subsistència: davant una situació 

encara molt precària a Romania, segueix sent avui dia més l’única opció disponible que una 

estratègia planificada.  
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7. Conclusions i recomanacions 

 Com plantejàvem en l’apartat introductori, aquest estudi diagnòstic ha tingut com a objectiu 

principal la seva utilitat per a l’Ajuntament de Barcelona, per tal de reflexionar sobre la seva 

estratègia al respecte de la població rrom immigrada.  

 

 Hem tractat d’aprofundir al màxim en els elements llistats als objectius, i de fer-ho de la manera 

més comprensible i aplicada possible, particularment pensant en la seva utilitat. La perspectiva 

metodològica i d’anàlisi ha privilegiat sobre tot la perspectiva dels participants rroma, sota la 

consideració que és la que podia ser més desconeguda. Al mateix temps, l’ha contrastat amb la 

informació recollida amb les figures professionals, qualitativa i quantitativament, particularment 

centrant-se en els punts que podien ser més centrals pel seu treball.  

 

 Volem reiterar que l’estudi no s’ha articulat com una avaluació dels diferents programes i 

serveis o els seus resultats, com tampoc ha pretès entrar en profunditat en la seva articulació i 

funcionament, en termes globals. Òbviament, ens hem centrat, des d’aquesta perspectiva d’utilitat, 

en els possibles reptes o aspectes susceptibles de millora, però partint del reconeixement del treball 

que s’està fent per part del conjunt dels serveis, que tot i amb les seves limitacions, estan 

desenvolupant una tasca sense la qual l’accés i les possibilitats d’avenç de la població rrom 

immigrada serien encara més difícils del que ja estan sent. Això és encara més important si 

considerem que una part significativa del pes d’aquesta atenció recau en l’àmbit municipal i el tercer 

sector, mentre existeixen limitacions i àmbits d’actuació a altres nivells que no sempre permeten un 

impacte positiu en la situació de la població. Hem destacat al llarg de l’informe, com continuarem 

fent aquí, les potencialitats i el valor d’un model específic -fins a un cert punt en construcció- que 

contrasta amb el d’altres territoris i que, com es veurà, no només entenem com a necessari, sinó 

com un valor afegit a mantenir i reforçar.  

 

 Però, també existeixen desafiaments al voltant d’aquest, en termes metodològics, de recursos, 

finançament o de complementarietat amb altres apostes (com ara les del tercer sector) que no es 

podien ometre en un informe d’aquest caire tècnic. En aquest sentit, òbviament aquestes 

conclusions i possibles recomanacions ni molt menys esgoten el que es podria plantejar. No es pot 

obviar que l’aproximació a aquest tema en una recerca d’aquest volum i temporalitat és, per força, 

parcial, per diverses raons, començant per la complexitat del propi fenomen i de les imbricacions 

entre els àmbits d’intervenció, marcs i serveis que implica. És un tema pel qual, fins i tot limitant 

l’àrea d’estudi a una ciutat, és enormement difícil fer un panorama global. En aquest sentit, un bon 

nombre de temes han quedat només enunciats i, sens dubte, estudis més específics i processos 

participatius o formatius sobre àmbits com salut, educació o inserció laboral podrien donar més llum 

sobre la intervenció en aquests aspectes. 

 

 Dit això, a continuació, i per tal d’organitzar les conclusions de la manera més operativa 

possible, partim dels quatre objectius inicials per resumir els resultats principals i les 

recomanacions associades:  
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A) Conèixer la diversitat de perspectives, estratègies i trajectòries migratòries i residencials de la 

població rrom romanesa de Barcelona  

 

 Com es desprèn fonamentalment de l’anàlisi realitzat als apartats 4 i 5, l’heterogeneïtat en les 

perspectives, estratègies i trajectòries migratòries és la nota dominant i el primer element en el 

qual s’ha d’insistir. Existeix entre la població rrom immigrada una diversitat d’orígens, situacions 

socioeconòmiques, nivells educatius formals, identitats, pràctiques religioses, usos lingüístics i altres 

qüestions socioculturals; també d’experiències, trajectòries, expectatives, diversitats internes 

familiars i personals, etc. 

 

 Malgrat això, sens dubte, existeixen especificitats i trets socioculturals i històrics comuns, sent 

el més important el de la seva marginalització i condició de minoria discriminada i exclosa a origen 

i destí. També, fins a un cert punt, altres característiques abordades als apartats abans mencionats, 

respecte a la seva situació (origen rural, baix nivell educatiu formal, escassa experiència en inserció 

laboral prèvia, etc.) o paràmetres socioculturals (parentiu, autoritat, religió, llengua, etc.). Tots 

aquests elements incideixen en la intervenció i, com s’ha mostrat, no són sempre prou coneguts per 

les figures professionals o tingudes en compte en la planificació. Comprendre i tenir en consideració 

en major mesura aquest rerefons, però des d’una reflexivitat crítica i perspectives que no 

essencialitzin o homogeneïtzin a la població rrom, sens dubte facilitaria l’elaboració d’accions i plans 

de treball més efectius i que s’ajustessin millor a les seves necessitats i expectatives. D’altra banda, 

i ja específicament parlant dels fluxos migratoris, s’ha de destacar fonamentalment com a resultat 

el seu caràcter comunitari i familiar. Això afecta, com hem explicat, als perfils migratoris 

(generalment més famílies que persones soles) però sobretot a cert condicionament dels fluxos per 

localitats d’origen, que és molt visible. A banda de segments més diversos, que també existeixen i 

estan sent també detectats pels serveis, actualment hi hauria fonamentalment dos fluxos 

tradicionalment importants en clar retrocés (Ialomiţa i Vaslui), un consolidat (Buzău) i, almenys, un 

altre amb indicadors de trobar-se en augment (Teiuș, Alba). 

 

 No existeix evidència de que els fluxos hagin augmentat significativament (de forma global) i 

de fet tendim a concloure que s’han mantingut, si no disminuït, en els darrers anys. És possible que, 

quan es percep així, sigui per una major detecció derivada del desplegament de serveis específics 

(per exemple, al voltant dels assentaments), per una localització intensiva a certs indrets i moments 

o per l’emergència d’algunes dinàmiques (com, per exemple, l’ocupació de locals). També per la 

capil·laritat amb altres municipis de l’AMB, que fa que sigui habitual la presència de persones que 

de fet no hi resideixen. En tot cas, cap dada que indica que sigui un fenomen molt nombrós en el 

conjunt de moviments migratoris a la ciutat (a pesar de la seva possible visibilitat i de l’imaginari 

social i als mitjans de comunicació). Finalment, es pot dir que la mobilitat és en general directa des 

de Romania (en la gran majoria dels casos), almenys inicialment. Després, en una certa proporció, 

es donen dinàmiques d’anada i tornada, a Romania -que sovint s’utilitza com a lloc d’estada 

intermèdia- i, en alguns casos, amb un eventual retorn a Catalunya (o tercers països). Aquesta 

mobilitat, habitualment fruit de la precarietat és, sens dubte, un aspecte a tenir en compte a la 

planificació i els plans de treball, però és de vegades interpretada excessivament com un tret cultural 

intern (el nomadisme).  
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Com a recomanacions principals vinculades amb aquest objectiu (A) plantegem:  

 

A.1 Afavorir la comprensió d’aquest rerefons social, històric i cultural entre les figures 

professionals, sobretot en els aspectes que poden tenir un major impacte en el treball directe 

(marginació, relacions familiars, d’autoritat, mobilitat, etc.). Donat que una proporció elevada 

de professionals afirmen no haver rebut formació específica, seria adequat plantejar un 

conjunt d’accions formatives al respecte. Aquestes no haurien d’implicar només el treball al 

voltant de la pròpia població, sinó també eines metodològiques i d’intervenció que afavorissin 

la perspectiva intercultural en el si dels serveis. En general, seria recomanable també prestar 

una major atenció a processos observables en part de la població (com ara els matrimonis 

precoces) que poden tenir un important -tot i que no exclusiu- component sociocultural. 

 
A.2 La recol·lecció de dades ètniques és un aspecte subjecte a debat i encara no resolt ni aplicat de 

manera homogènia per tots els operadors. No obstant, existeix un dèficit d’informació que pot 

també conduir a una invisibilització (estadística i d’altres tipus). En aquest sentit, seria positiu 

aprofundir en la recollida i presa en consideració de certes dades (garantint el seu bon ús, la 

conformitat de la pròpia població i el respecte per la confidencialitat) que permetin 

dimensionar millor la situació de la població, per exemple, quant al seu volum, mobilitat o el 

seu accés (o manca d’aquest) a tràmits, serveis o drets, etc.; de caràcter municipal o no. Així 

mateix, es recomana la incorporació als mecanismes d’observació de paràmetres (com 

localitat d’origen i d’altres) que actualment no s’estan tenint suficientment en consideració.  

 

A.3 Aquesta informació i dades actualitzades permetrien, d’altra banda, enfrontar amb garanties 

la difusió d’informació i la sensibilització sobre el fenomen des de l’àmbit municipal, 

considerant que és no poques vegades subjecte d’imaginaris negatius i sobrerreacions (des dels 

mitjans de comunicació i d’altres àmbits). Per exemple, articulant aquesta tasca d’observatori 

amb estratègies com les que tenen a veure amb la sensibilització, el treball al voltant dels 

rumors i d’altres relacionades amb la convivència intercultural a la ciutat.  

 

A.4 Tenint en compte aquest caràcter transterritorial i comunitari de les xarxes migratòries dels 

rroma, seria recomanable incrementar els intercanvis i coordinacions entre territoris que, 

sovint, afronten aïlladament reptes similars. Això aplica no només a municipis de l’AMB (sovint 

amb una circulació important de persones rrom entre ells i amb els quals seria recomanable 

establir espais més fluids i estables de col·laboració i coordinació) sinó també a altres territoris 

de Catalunya i l’estat amb experiències equiparables o diferenciades d’intervenció. 

 

A.5 Addicionalment, s’haurien d’obrir possibilitats de treball i contacte amb les localitats d’origen 

on es podria incidir, per exemple, en que les remeses del projecte migratori anessin a inversions 

sostenibles o en la coordinació en aspectes com l’escolarització o l’atenció sanitària (tant pels 

que arriben com pels que retornen). Existeixen actualment iniciatives que poden donar cabuda 

a la formalització de projectes d’intercanvi d’aquest tipus, com per exemple ROMACT150, 

orientades específicament a afavorir els contactes i partenariats d’àmbit local entre municipis 

de països d’Europa Central i de l’Est i municipis receptors de migració rrom.   

 
150 Veure http://coe-romact.org/  

http://coe-romact.org/
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B) Detectar les necessitats i aspiracions del col·lectiu i identificar possibles polítiques, serveis, 

programes, plans, mesures, etc. que hi corresponguin  

 

 A l’estudi diagnòstic, les necessitats més significatives es concentren en la subsistència bàsica i 

en la consolidació d’un projecte migratori que permeti un arrelament estable i, en l’horitzó de molts 

dels participants, un retorn futur a Romania en millors condicions.  

 Les necessitats i aspiracions se centren, doncs, en aspectes econòmics (molt particularment la 

inclusió sociolaboral), l’habitatge i les barreres documentals, a més d’altres aspectes vinculats al 

benestar bàsic (com la salut i l’escolarització). Possiblement la més significativa, pel seu caràcter 

transversal, segueix sent l’accés Certificat de Residència de Ciutadà Comunitari (NIE) que, com hem 

explicat, és porta d’entrada a molts dels drets de ciutadania i tràmits als quals, ara mateix, part 

important dels participants (particularment des de 2012) no estan podent accedir.  

  

 Actualment s’està donant resposta, en part, a algunes d’aquestes necessitats, pel que fa 

sobretot a l’atenció més bàsica, però no a d’altres de les fonamentals, per aquestes barreres 

documentals, manca de recursos propis o limitacions de l’àmbit municipal. En part per aquesta raó, 

l’oferta de recursos està molt concentrada en certs aspectes, sobretot centrats en l’atenció bàsica, 

però dispersa en serveis (i amb tot no sent suficient per arribar a cobrir-les).  

 

 En aquest sentit, no s’estan podent plantejar molts escenaris de canvi qualitatiu sense 

assegurar abans (més aviat, alhora) la cobertura d’unes necessitats bàsiques i la normalització 

d’aquest estatus documental. En conseqüència, segueix sent necessari redoblar esforços en atenció 

bàsica, però sense conduir a un estancament d’avenços que vagin més enllà: no només quan 

parlem de les necessitats més bàsiques, sovint són problemàtiques simultànies, circulars i/o 

persistents. D’una banda, per molt que parteixin de situacions de dificultat puntual a partir de les 

quals es pot produir un apropament als programes i serveis (o una detecció per part d’aquests), a 

poc que s’aprofundeix és evident que s’han patit a llarg termini i que per tant requereixen 

abordatges més profunds. D’una altra, quan aquests abordatges s’encaren (que no és sempre: bé 

per limitacions dels propis programes o manca de coordinació o detecció, bé perquè no existeix un 

desig per part de la persona) és habitual que la resolució d’una determinada demanda impliqui, 

tingui com a condició o porti a l’aparició d’una altra (de manera vinculada o independent).  

 

 Són, a més, barreres que sovint superen clarament les possibilitats municipals, travessades 

per marcs legals i factors estructurals més amplis. L’estudi diagnòstic ha constatat ja no només que 

es dona clarament un desavantatge ètnic en termes d’accés desigual als recursos, sinó també fortes 

arbitrarietats en el contacte amb altres àmbits. Per tal d’abordar-les cal no tan sols una acció més 

decidida i global sobre un antigitanisme i prejudicis que són encara molt visibles, i que impacten 

negativament en les possibilitats d’inclusió de la població, sinó també, en el treball quotidià i el 

posicionament de l’administració local, unes pràctiques més proactives pel que fa a la reclamació 

dels drets i corresponsabilitats que depenen d’altres administracions.  
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Com a recomanacions principals vinculades amb aquest objectiu (B) plantegem:  

 
B.1 Un reforç dels programes específics i generalistes involucrats en l’atenció bàsica, per tal 

d’evitar duplicitats i concentració excessiva, però també per no deixar parcial o totalment sense 

cobrir segments poblacionals o drets (per canvis en l’articulació, qüestions territorials, de 

definició del perfil, etc.). Aquesta atenció bàsica segueix sent fonamental per les necessitats 

constatades; i implica sobretot als serveis públics en els quals es produeix la majoria de l’accés 

(particularment els específics no territorialitzats), però també al tercer sector (que sovint no 

està podent garantir la continuïtat de programes també de referència per a la població).   

 
B.2 Un increment de la proactivitat, particularment en tot el que té a veure amb la normalització 

de l’estatus legal i de ciutadania: és necessari un major posicionament per part dels 

professionals, equips i serveis, en el sentit de no només acompanyar, informar als participants 

i constatar un incompliment, sinó també participar activa i nítidament en la reclamació 

d’aquests drets. Això aplicaria, prioritàriament, als àmbits amb més arbitrarietats, com el de 

l’acreditació sanitària, els d’estrangeria, la inscripció al SOC o els processos de desnonament.  

 
B.3 Això s’hauria d’acompanyar d’una major interlocució i demanda, a nivell polític i de gestió, en 

relació amb les administracions que estan, parcial o totalment, bloquejant aquests drets 

fonamentals (sovint fins i tot contradictòriament), i que per tant han de situar-se com a 

corresponsables. No pot ser assumible, des del punt de vista de les competències i recursos 

municipals, que es cronifiquin situacions d’atenció bàsica i no es puguin produeixin avenços per 

manca de voluntat política o canvi en els marcs legals o factors estructurals a altres nivells.  

 
B.4 Alhora, plantejament d’accions finalistes que permetin superar els bloquejos actuals. D’entre 

aquestes, les d’inserció laboral són les que, sens dubte, poden tenir un major impacte, per 

permetre obrir les portes a un procés de regularització i d’inclusió social ara mateix inviable 

per a la immensa majoria de població rrom a la ciutat. També, en termes d’efectivitat (per 

superar cert grau de rebuig o de no acompliment que es pot estar donant), generant referents 

positius intracomunitaris d’inclusió real i amb certa solidesa. Aquestes mesures, 

acompanyades de l’atenció bàsica suficient, haurien de ser adaptades i tangibles (projectes 

laborals, formacions amb contractació assegurada, independència de Garantia juvenil o 

flexibilització d’aquest requisit, etc.) i orientades prioritàriament a segments (com joves) on 

hem constatat una alta predisposició i que estan en un moment especialment adequat (sense 

càrregues familiars, amb experiència prèvia al sistema educatiu, bon domini de la llengua, etc.).  

 
B.5 Tot i que s’ha avançat en el posicionament institucional contra la discriminació i 

l’antigitanisme151 existeix encara molt marge de millora. Per exemple, seria necessari potenciar 

la derivació o propiciar la denúncia de situacions de discriminació, sovint observades des dels 

serveis en l’acompanyament, així com una major coordinació amb entitats i programes, 

municipals o externs, que donen suport a les víctimes en aquesta matèria.  

 
151 De fet, cal destacar que recentment l’Ajuntament ha signat la Declaració del Consell d’Europa al respecte d’aquest 
(http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/contra-l-antigitanisme) i ha complementat la seva Estratègia 
local amb un document fruit d’un procés consultiu amb mesures concretes (https://media-edg.barcelona.cat/wp-
content/uploads/2019/02/14131005/Antigitanisme1.pdf)  

http://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/contra-l-antigitanisme
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/02/14131005/Antigitanisme1.pdf
https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2019/02/14131005/Antigitanisme1.pdf
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C) Identificar les discordances entre les necessitats i les demandes de la població diana, per una 

banda, i l’oferta dels serveis socials, per l’altra banda (relacions entre usuaris i serveis: 

expectatives dels usuaris, practiques i capacitat de vincle dels operadors). 

 

 En general, no hem observat una manca significativa de concordança entre les necessitats i 

demandes de la població i l’oferta des dels diferents serveis, particularment pel que fa a l’atenció 

bàsica a curt termini, si bé aquesta és considerada, en general, escassa i massa dependent 

d’itineraris i plans de treball per part de la població. Tot i això, com hem esmentat al punt anterior, 

demandes sòlides com les d’habitatge i inserció laboral són percebudes com molt menys resoltes 

i exitoses del que caldria (tant pels participants com pels propis serveis).  

 
 Entre els aspectes més rellevants observats en la relació entre usuaris i serveis es troba el debat 

entre una especificitat en l’atenció, que és necessària, i les possibles fragmentarietats i inèrcies 

que pot implicar. Com es desprèn d’allò plantejat en l’apartat 6, el model que millors resultats 

sembla oferir és el d’una especificitat flexible, sense segmentar excessivament els perfils; i que 

abordi l’atenció de manera integral, sense renunciar a un pas adequat a l’atenció generalista o la 

correferència amb aquesta. El funcionament d’aquest marc específic depèn en bona part d’una alta 

accessibilitat la qual, com hem analitzat, té relació amb aspectes temporals, espacials i 

comunicatius: horaris, balanç entre atenció de carrer i d’oficina o imaginaris i percepcions més o 

menys estesos entre professionals i participants estan incidint en que no sempre es produeixi la 

proximitat necessària en aquest tipus d’intervenció. També semblen afectar la possibilitat 

d’aquesta les implicacions (de vegades contradictòries o negatives) que pot tenir la detecció des 

dels serveis, particularment quan formen part de la xarxa pública.  

 
 Altres aspectes que s’han mostrat com centrals en el treball de camps són les metodologies 

d’acompanyament i la construcció del vincle. Respecte a les primeres, es justifiquen ja no només 

per la demanda i les necessitats de la pròpia població (freqüentment poc autònoma en tràmits i 

serveis complexes i poc adaptats) sinó en les arbitrarietats observades, que sovint no es produeixen 

quan es dona la presència de figures professionals. Es pot parlar en el cas de la població rrom 

immigrada d’un exemple clar de discriminació indirecta i directa, quan pràctiques aparentment 

neutrals tenen un impacte negatiu, però a més, la indefinició en alguns tràmits, combinada amb els 

prejudicis deixen espai per actituds negatives i dificulten l’accés a drets fonamentals. Respecte al 

vincle i la referència, cal destacar que es vehicula generalment de manera individual, més que 

institucionalment, amb un baix coneixement dels serveis com a tal. D’altra banda, els plans de 

treball haurien d’adoptar formes més participatives i dialogades, que no renunciïn a apostes a mitjà 

o llarg termini però que ho facin d’una manera adaptada i flexible amb els possibles incompliments. 

A jutjar per allò observat, sobretot cal que es faci una distinció molt més clara entre drets 

fonamentals i atenció bàsica, i altres elements que si es poden condicionar o fer servir com a estímul. 

  
 Finalment, també imbricat amb l’anterior, la participació, representació i visibilització de la 

població rrom immigrada a diferents nivells, aspecte que també incideix en les seves possibilitats 

d’expressar aquestes necessitats i les vies de millora, és en aquest moment pràcticament nul·la. Es 

tracta sens dubte d’un repte important, donat que, per exemple, tampoc no existeix un moviment 

associatiu consolidat, però és imprescindible articular mecanismes o procediments que la facilitin.  
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Com a recomanacions principals vinculades amb aquest objectiu (C) plantegem:  

 
C.1 Una major clarificació i operacionalització de les dinàmiques de detecció, referència i derivació 

entre els diferents operadors, per tal d’afavorir al màxim l’accés i no generar estancament o 

una fragmentació excessiva -de vegades percebuda com a artificial- en la definició dels perfils 

(per situació familiar, d’habitatge, mobilitats, etc.). 

 
C.2 Alhora, fomentar el coneixement de cada servei, els seus recursos i funcions entre els 

participants; així com la continuïtat organitzativa dels programes -inclosos els del tercer 

sector-. Afavorir l’estabilitat en l’atenció, superant dinàmiques de mobilitat o derivació que 

poden trencar-la. També de les figures professionals, donat que el vincle i referència es 

construeix fonamentalment de manera individual i amb marges de temps amplis.  

  
C.3 En la mateixa línia, afavorir un increment i priorització de la proximitat, l’acompanyament i el 

vincle com a estratègies metodològiques, fent balanç amb una distribució i una flexibilitat 

organitzativa que no impliqui sobrecàrregues o la reproducció de dinàmiques de dependència.  

 
C.4 Abordar la reformulació d’elements comunicatius que inclogui, entre d’altres, una major 

flexibilització de les vies de comunicació (que haurien de ser més directes i bidireccionals), 

l’abandonament de tecnicismes i d’altres elements que puguin produir distància tècnica. 

També el reforç de les figures de traducció/mediació, a més d’una concepció àmplia de la 

mediació com no exclusiva d’aquestes (sinó de totes les figures professionals implicades). 

 
C.5 Incorporar una major reflexivitat sobre la construcció dels plans de treball, en aspectes com 

la priorització del vincle, el balanç entre control i detecció o entre la condicionalitat de certs 

tipus de suports i l’oferta d’altres com drets objectius i no subjectes a l’acompliment. En 

general, produir una situació que possibiliti una major devolució crítica i participació dels 

usuaris en la definició dels seus plans de treball: per exemple, articulant sistemes d’avaluació 

que els incloguin (en aquest moment no presents), i de manera externa per tal d’evitar 

dinàmiques de setge (derivades del fet de que qui pregunta sigui qui també atén).   

 
C.6 En general, propiciar dinàmiques de participació, tot i ser un repte, donat que no existeix 

moviment associatiu propi (exceptuant el que existeix al voltant de les esglésies) ni unes 

condicions molt favorables per que sorgeixi. Els mecanismes haurien de ser realistes (adreçant 

les dificultats que per participar puguin tenir els rroma), assegurar la incorporació del seu punt 

de vista i tractant de no reproduir possibles dinàmiques de no representativitat.  

 

C.7 A més, s’hauria d’incorporar en molta major mesura la situació i les especificitats dels rroma 

immigrats en els espais de participació ja existents (Consell Local, Estratègia Local, etc.) 

assegurant així una major visibilització i l’adreçament de les seves problemàtiques concretes.  

 
C.8 Finalment, seria interessant un major aprofitament de sinergies, experiències i sistemes de 

treball transterritorials sorgits del moviment associatiu i tercer sector (a nivell d’entitats o 

xarxes com Romest), consolidats des de fa anys i amb un bagatge acumulat d’intervenció amb 

la població rrom que pot aportar en major mesura a l’aproximació des dels operadors públics.  
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D) Explorar fins a quin punt les polítiques locals incideixen en la mobilitat i les decisions migratòries 

(comprovar o desmentir l’existència de l’anomenat “efecte crida”) 

 

 Com hem analitzat a l’apartat 5, no hem trobat entre els entrevistats o en el treball de camp 

indicadors d’un “efecte crida”, tot i que sí certes expectatives i d’altres factors que modulen el 

projecte migratori. Per exemple, tot indica que alguns dels factors assenyalats habitualment com a 

productors d’aquesta mobilitat (com l’accés a l’atenció sanitària o l’escolarització), o la pròpia 

actuació des dels serveis socials locals, tenen un impacte mínim en l’arribada de famílies rroma. 

Fins i tot, expectatives que sí s’observen en major mesura, com pot ser la del suport material o 

econòmic en forma de prestacions o l’accés a un habitatge -freqüentment més associades amb 

rumors que amb les possibilitats reals d’accedir a aquests recursos-, no semblen ser el factor 

fonamental a l’hora d’emprendre aquests processos de mobilitat.  

 En contrast, la situació a origen, la consolidació de fluxos comunitaris (és a dir, la presència 

d’un nombre suficient de persones del mateix origen) i la reagrupació familiar (quan s’ha aconseguit 

certa estabilitat econòmica), tot i que no és estrany que el procés migratori s’iniciï ja amb família 

nuclear o extensa, semblen ser factors molt més decisius. Això no vol dir que els primers elements 

no tinguin impacte, sinó que no són, per si mateixos, suficients per provocar una mobilitat. Sí que 

es donen, d’altra banda, molts casos de retorn (degut a la precarietat i/o la manca de suport en 

determinades situacions) que, en tot cas, sovint són temporals més que definitives: no són pocs els 

casos observats de famílies que, havent estat un temps a Barcelona, i després d’una circulació per 

tercers països o una estada a Romania, han tornat a “provar” a subsistir en Barcelona.  

 Malgrat això, tampoc hem detectat, en general, casos del que podríem anomenar un “efecte 

expulsió”: arribades directes posteriorment a una expulsió d’altres països (en el sentit d’una 

efectuada per les autoritats) i només alguns casos en els quals s’ha donat una arribada des de 

Romania després d’una marxa d’un altre país, de nou per manca d’oportunitats o d’habitatge, fent 

servir el país d’origen com a “trampolí”.  

 Considerant tot l’anterior, per tal de tractar aquest tema, creiem que, més que recomanacions 

específiques, caldria fer una reflexió més general sobre les dinàmiques d’inclusió i exclusió al 

nostre context o, més aviat, sobre la factibilitat de que es donin processos positius d’arrelament,  

que no passin únicament per una estada precària, de major o menor temporalitat. Processos 

d’adherència que de fet es donen, quan existeixen oportunitats (en una minoria dels casos).  

 

 Ja hem analitzat les raons perquè el flux migratori es mantingui, i per tant no existeixen molts 

dubtes sobre el perquè la població rrom romanesa continua -i previsiblement continuarà- arribant, 

de la mateixa manera que ho fa en altres països. Considerant que, a diferència d’altres poblacions, 

l’accés inicial al territori és menys costós i més senzill, es pot entendre que, d’alguna manera, la 

mobilitat cap a països d’Europa Occidental és un intent -en certa mesura un procés de prova- per 

tractar de millorar les seves condicions de vida a origen, encara lluny de ser suportables. També hem 

mostrat que, de fet, molt probablement no es donen augments d’aquesta presència, sinó una 

substitució gradual de població, molt condicionada per les xarxes comunitàries.  
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 L’interrogant principal seria, més bé, per què una part important dels rroma migrants tenen 

encara Barcelona com a destí i, sobretot, per què continuen durant anys al territori. Havent 

constatat el difícil accés a drets o mitjans de subsistència dignes, habitatge, documentació i, fins i 

tot, a alguns drets bàsics; que en alguns d’aquests aspectes la situació no només no ha millorat, sinó 

empitjorat amb la crisi econòmica; i també tenint en compte que segueix existint aquesta referència 

clara a origen i a altres contextos que poden ser més favorables, semblaria més lògic que, després 

de comprovar les dures condicions de vida que efectivament tenen, simplement marxessin.  

 
 La resposta, i aquesta és una idea central, no passa fonamentalment, com de vegades es 

planteja, per un “model exitós d’integració”, pel rol dels diferents serveis en l’atenció bàsica ni tan 

sols per l’accés -per sort encara prou garantit, tot i que amb deficiències- a alguns drets bàsics: més 

aviat ho fa per l’existència un context d’irregularitat i informalitat, producte del marc i la situació 

global, que substitueix l’absència d’altres tipus de suport o activitat econòmica.  

 
 En definitiva, com hem plantejat al final de l’apartat 6, l’escassa decisió amb la qual s’ha 

encarat tradicionalment la inclusió de la població rrom en un context ja en si mateix desigual i 

disfuncional (que abasta des de l’habitatge al mercat laboral o les retallades; i que sobrepassa 

clarament l’àmbit municipal) no només ha afavorit certes estratègies de subsistència, sinó també ha 

permès continuar amb alguns escenaris d’informalitat ja coneguts per la població. I que ho eren tant 

per ser dinàmiques de la societat romanesa (compartides en part, per tant, amb la de destí) com per 

ser respostes marginals dels rroma, històricament construïdes davant d’aquestes. La conclusió 

lògica és que moltes famílies han “optat” aquí (i no en altres contextos europeus, on s’estan 

incorporant en major mesura) per cert rebuig d’algunes de les exigües i difuses vies d’inclusió, i 

per substituir-les per les certeses d’una subsistència marginal que s’ha mostrat o percebut com 

tangible i relativament exitosa (almenys a mig i curt termini).   

 

 Davant d’aquesta realitat, i posant el panorama blanc sobre negre, en el fons s’ha de triar entre 

aconseguir una estabilització i inclusió tangible dels que arriben ara (o han arribat en els darrers 

anys) o simplement conformar-se amb una tasca preventiva i de mínims que mantingui, amb 

petites millores, les condicions actuals de precarietat. I, donat el diagnòstic que es pot fer sobre la 

situació d’aquests darrers anys, sabent que seran substituïts per uns altres. Per fer el primer, sens 

dubte, s’han de redoblar esforços, donada la diferència qualitativa de partida que representen les 

condicions de marginació dels rroma, en comparació amb altres poblacions. Però, sobretot s’ha 

d’aprofundir en una perspectiva de drets, ja no només reforçant els serveis que poden oferir atenció 

bàsica, sinó amb apostes decidides i valentes; prioritzant les accions més imprescindibles, però 

sense renunciar a les més transformadores.  

 

 Evidentment no és senzill, i no es pot obviar que això s’ha d’encarar en un context de 

multigovernança, i fins i tot de tendència política i d’opinió oposada, amb molts factors i graus de 

complexitat que dificulten una aproximació des de l’àmbit municipal que pugui produir canvis 

qualitatius. Tampoc es pot ignorar que algunes de les seves implicacions comporten desafiaments 

importants, que van des de la manca de recursos fins a la possibilitat de que algunes accions sí que 

puguin efectivament generar, fins a un cert punt, aquest “efecte crida” que ara no s’està produint.  
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 Però, aquest canvi qualitatiu és possible, com hem destacat al llarg d’aquest informe: amb 

accions visibles i tangibles i que no es limitin a una sort de contenció basada exclusivament en un -

relativament escàs- accés a drets o recursos bàsics. I també amb un canvi de mirada, d’una encara 

amb certs trets assistencialistes i que poden acabar contribuint a l’estigmatització ja existent, a una 

altra que enfoqui la intervenció amb la població rrom com una oportunitat. 

 

 Aquestes apostes ja no només estan en línia amb paradigmes actuals d’inclusió que s’han 

mostrat com efectius, prioritzant l’accés a drets (com per exemple “Housing first”) sinó també amb 

l’evidència del fracàs -com a mínim relatiu- dels models tradicionalment portats a terme en relació 

amb els rroma immigrats, com descrivíem a l’apartat tercer. Models (o, de vegades, la pròpia 

absència d’aquests) que comporten una actuació asimètrica, no participada i fonamentalment 

assistencialista, amb components clarament assimiladors (quan no directament exclusors), i que no 

arriben a introduir elements que puguin incidir qualitativament en la històrica situació de 

desavantatge que pateixen aquestes poblacions. Com s’ha mostrat repetidament, i recullen molts 

dels plans i experiències de bones pràctiques, això condueix únicament a un manteniment de la 

desigualtat actual que, a llarg termini, no permet una inclusió social i participació real dels rroma.  

 

 En conseqüència, aquesta reflexió sembla justificada no només en termes de drets fonamentals 

sinó, fins i tot, també de despesa i d’eficiència: allò que sembla clar, amb una visió a llarg termini del 

fenomen de la migració de població rrom de l’Est a la ciutat és que la via de l’exclusió de drets, la de 

l’expulsió indirecta (per manca de suport) o la del tractament problemàtic d’espais o certs segments 

poblacionals no va produir, al llarg dels darrers anys, pràcticament cap efecte (a banda del de la 

prevalença de l’exclusió en si mateixa): ni ha impactat significativament en la presència de població 

rrom immigrada (si és el que es pretenia) ni ha obert la porta, generalment, a una millora de les 

seves condicions de vida o d’altres tipus d’arrelament o de relació amb la societat majoritària.  

 

 Expressat en altres termes, s’ha de valorar en major mesura si, en el conjunt d’un procés 

migratori que res indica que vagi a disminuir o desaparèixer, Barcelona es vol quedar tan sols a 

les portes d’oferir oportunitats àmplies i tangibles d’inclusió (i, per tant, principalment amb la 

faceta assistencial del fenomen, i de forma sostinguda) o vol potenciar la consolidació de drets i 

ciutadanies que també li aportin en major mesura (en tots els sentits: socials, econòmics, 

comunitaris), i constituir-se realment com a model de referència.  
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LLISTAT D’ENTREVISTES  

 

 

Taula 1. Participants rrom    Taula 2. Figures professionals 

 

 

 

ID Servei  Posició 

EP1 OPAI Coordinació 

EP2 OPAI Tècnic/a  - Prospector/a 

EP3 OPAI Tècnic/a  - Prospector/a 

EP4 OPAI Tècnic/a - Educador/a 

EP5 OPAI Tècnic/a - Educador/a 

EP6 OPAI Tècnic/a - Mediador/a 

EP7 OPAI Tècnic/a - Mediador/a 

EP8 SISFA-rom Direcció 

EP9 SISFA-rom Tècnic/a -  Educador/a 

EP10 SISFA-rom Tècnic/a - Treballador/a Familiar 

EP11 SIS - Medi Obert Direcció 

EP12 SIS - Medi Obert Referent Municipal  

EP13 SIS - Medi Obert Tècnic 

EP14 SIS - Medi Obert Tècnic  

EP15 SIS - Tractament Direcció 

EP16 SIS - Tractament Referent Municipal 

EP17 SIS - Tractament Tècnic/a 

EP18 SIS - Tractament Tècnic/a 

EP19 SIS - Tractament Tècnic/a 

EP20 CSS Franja Besòs Direcció 

EP21 CSS Poblenou Direcció 

EP22 Fundació Secretariado Gitano Direcció 

EP23 Fundació Secretariado Gitano Tècnic/a 

EP24 Vincle Coordinació 

EP25 Vincle Tècnic/a 

EP26 Vincle Tècnic/a 

EP27 CEPAIM Tècnic/a 

EP28 Xarxa de Suport als 
Assentaments Poblenou 

Coordinació 

EP29 Aproape Coordinació 

EP30 Amics del Moviment Quart 
Món 

Tècnic/a 

EP31 PIPG Responsable 

EP32 Comissionada d'Immigració, 
Interculturalitat i Diversitat 

Direcció 

 

ID Pseudònim  Sexe Edat 

ER1 Ionuț Home 27 

ER2 Maria Dona 41 

ER3 Iosif Home 38 

ER4 Diana Dona 59 

ER5 Ioan Home 60 

ER6 Costel Home 43 

ER7 Vasile Home 67 

ER8 Simona Dona 32 

ER9 Andreea Dona 17 

ER10 Iulia Dona 43 

ER11 Ramona Dona 45 

ER12 Razvan Home 37 

ER13 Sebastian Home 32 

ER14 Mirabela Dona 26 

ER15 Mirela Dona 39 

ER16 Violeta Dona 38 

ER17 Nicolae Home 61 

ER18 Robert Home 43 

ER19 Lavinia Dona 27 

ER20 Ana Dona 36 

ER21 Liviu Home 34 

ER22 Dumitru Home 43 

ER23 Vlad Home 29 

ER24 Manuel Home 32 

ER25 Narcisa Dona 63 

ER26 Denis Home 18 
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GUIÓ ENTREVISTA PERSONAL/FAMILIAR1 

ID. ENTREVISTA:  

DATA ENTREVISTA: 

LLOC ENTREVISTA: 

ENTREVISTADOR/A:  

OBSERVACIONS (SI S’ESCAU):   

 

DATOS BÁSICOS 

1. Nombre / Apodo (si hay): 

2. Sexo:  

3. Edad:  

4. Lugar de nacimiento (Ciudad/Județ): 

5. Lugar de origen / residencia habitual (Rumanía):  

6. Situación de pareja / estado civil: 

7. ¿Pareja del mismo grupo étnico / nacionalidad?  

8. Barrio/Distrito donde reside actualmente:  

9. Grupo étnico de adscripción: ¿padre/madre rrom, ambos? 

10. Confesión religiosa de adscripción:  

11. Nivel de práctica religiosa:  

12. Nacionalidad:  

 

 

SOBRE EL CONTEXTO DE ORIGEN 

13. ¿Cómo describirías el barrio en que naciste o creciste?  

14. ¿Servicios públicos, información, transporte público, etc?  

15. ¿Había buenas relaciones entre gadje y rrom? ¿Y entre grupos o familias rrom?  

 

 

SOBRE TU FAMILIA Y RED SOCIAL 

16. ¿Tienes hijos/as? ¿Cuántos? ¿De qué edades? 

17. ¿Cuántos hijos/as en Barcelona / Rumanía / otros lugares? 

18. ¿Cuántos hermanos/as tienes? 

19. ¿Tienes otros familiares en Barcelona? ¿En otras ciudades / países?   

20. ¿Cómo describirías las condiciones actuales de vida de sus padres-familia extensa en Rumanía? 

(vivienda, ingresos)  

21. En general,¿a qué se han dedicado los hombres y las mujeres de tu familia más cercana en los últimos 

15-20 años? ¿Hay excepciones?  

22. ¿Estudios alcanzados más altos en la familia?  

 
                                                             
1 El text del guió es redacta en castellà (per tal de facilitar la seva aplicació, que en la majoria dels casos es farà en aquesta 
llengua o en Romanès.  
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SOBRE TU TRAYECTORIA EDUCATIVA Y LABORAL 

23. ¿Hasta qué curso (cuantas clases) hiciste en Rumanía?  

24. ¿Tienes cualificación laboral con otro tipo de formación?  

25. ¿Si abandonaste los estudios, por qué razón? 

26. ¿Cuántas lenguas hablas?  

27. Nivel de conocimiento de Castellano / Catalán 

28. Nivel de lectoescritura.  

29. ¿A qué edad empezaste a trabajar? ¿Qué tipo de trabajo?   

30. ¿Cómo ha cambiado tu vida laboral a lo largo de los años? ¿Para mejor, para peor?  

 

 

SOBRE TU TRAYECTORIA MIGRATORIA/RESIDENCIAL 

31. Tiempo estancia en Barcelona / España (Año primera llegada)  

32. ¿Emigraste de tu pueblo, ciudad a otra ciudad en Rumania? ¿Por qué? 

33. ¿Cuándo emigraste por primera vez de tu pueblo/ciudad a otro país? 

34. ¿Cuál era el objetivo migratorio principal? 

35. ¿Dónde fuiste primero? ¿Por qué razones? 

36. ¿Estuviste también en otros países? ¿Cuáles y cuánto tiempo? ¿Cómo fueron las condiciones de vida 

en ellos?  

37. ¿Hay alguna razón para que vinieras específicamente a Barcelona?  

38. ¿A Barcelona has emigrado sólo o con tu familia?  

39. ¿Tienes intención de establecerte en Barcelona? Si-No, ¿Por qué? 

40. ¿Has vuelto tú o parte de tu familia alguna vez a Rumania? Si-No, ¿Con qué frecuencia? ¿Por qué? 

41. ¿Tienes intención a largo plazo de volver a establecerte en Rumanía?  

 

 

SITUACIÓN JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 

42. ¿Tienes Carte de Identitate? 

43. ¿Tienes Pasaporte?  

44. ¿Tienes NIE blanco/verde? ¿Si no lo tienes, por qué?  

45. ¿Tienes Empadronamiento? (lo mismo)  

46. ¿Tienes Cuenta bancaria? (lo mismo) 

 

 

SITUACIÓN SALUD Y ESCOLAR 

47. ¿Tienes TSI? ¿Cómo la has conseguido?  

48. ¿Cómo calificarías tu nivel de salud?  

49. ¿Cuántas veces has ido al médico en el último año? ¿Por qué?  

50. ¿Has ido alguna vez por otro familiar (hijos/as, etc.)? 

51. ¿Seguimiento del calendario de vacunación de hijos/as? ¿Si no, por qué? 

52. ¿Están los hijos/as escolarizados? ¿Si no, por qué? 

53. ¿Acuden con regularidad a la escuela? ¿Si no, por qué? 

54. ¿Ves diferencias entre la escuela/servicios sanitarios aquí y los de Rumanía?  ¿Cuáles?  
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VIVIENDA 

55. ¿Qué tipo de vivienda?  

56. Metros cuadrados, si aplica (aprox.) 

57. Unidad de convivencia. ¿Cuántas personas viven contigo? ¿Quiénes?  

58. ¿Pagaste o pagas por la vivienda? (Para entrar o mensualmente) 

59. ¿Estás pagando algún gasto más relacionado con la vivienda? (Consumos, luz, agua, gas, etc.).  

60. Nivel de satisfacción con la vivienda actual 

61. ¿Cómo conseguiste la vivienda actual? 

 

SITUACIÓN LABORAL 

62. ¿Qué ingresos mensuales tienes? 

63. ¿Cuál es tu situación laboral actual?  

64. ¿Desarrollas más de una ocupación actualmente?  

65. ¿Cuántas horas trabajas más o menos a la semana? ¿Qué horario?  

66. ¿Qué trabajos has tenido anteriormente? ¿Cómo los conseguiste? ¿Mantienes relación con alguno de 

ellos?  

67. Nivel de satisfacción con la situación laboral / condiciones / ingresos / peligros, accidentes, etc.  

68. ¿Te da para tus necesidades básicas y las de tu familia? (alimentación, higiene, medicinas, etc.)  

69. ¿Envía remesas? Cantidad (anual) Si envía, ¿Para qué?  

70. ¿Tienes deudas importantes? ¿Con quién o quiénes? (Otros rrom, multas, etc.)  

71. Ayudas sociales: ¿las ha pedido? ¿Tiene? ¿Cuáles?  

72. Inversiones (en Rumanía / En Catalunya) 

 

RELACIONES CON LOS SERVICIOS Y PERCEPCIÓN2 

73. ¿Con qué servicios (Sociales, ONG, etc.) o profesionales has tenido / tienes contacto actualmente?  

74. ¿Cómo entraste en contacto con ellos?  

75. ¿Has acudido a los Servicios Sociales de tu barrio? Si - No, ¿Por qué? 

76. ¿Cuando tienes un problema (económico, vivienda, gestiones, documentación, etc.) a quién acudes? 

¿Por qué? 

77. ¿Te resulta fácil pedir cita / ser atendido en los servicios?  

78. ¿Te acompaña alguien a los servicios? ¿Por qué? (por confianza, por desconocimiento del servicio, 

necesidad de traducción, mediación, etc.)  

79. ¿Es fácil comunicar con los profesionales? ¿Crees que te entienden? Si-No, ¿Por qué? 

80. ¿Mantienes contacto mucho tiempo con los profesionales? Si-No, ¿Por qué? 

81. ¿Ves diferencias entre los servicios o los profesionales que has conocido? ¿Podrías decirnos alguna, si 

es así?  

82. ¿Cómo valoras el resultado de haber tenido contacto con los servicios / profesionales? ¿Te ayudaron?  

83. ¿Qué esperabas tú de ellos?  

84. ¿Cómo lo hicieron (acompañándote, asesorándote, etc.)? ¿Cómo te sentiste durante esos momentos o 

actividades? 

85. La última vez que tuviste un problema grave, ¿cuál fue y cómo se resolvió? ¿con qué apoyo contaste?  

86. Si te ofrecen, por ejemplo, un curso de castellano o de formación profesional, ¿actualmente lo harías? 

Si-No, ¿Por qué?  

                                                             
2 Si en contacte amb més d’un servei, algunes de les preguntes poden implicar valoracions per separat.   
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87. ¿Piensas que tienes el mismo derecho a recibir ayuda o los mismos derechos que una persona 

española/catalana? 

88. ¿Crees que todas las familias que acuden al servicio reciben el mismo trato o ayuda? Sí-No ¿Por qué 

razones?  

89. ¿En qué condiciones crees que trabajan los profesionales? ¿Cuánto crees que se esfuerzan? ¿Cuánto 

piensas que cobran por su trabajo?  

90. ¿Preferirías ser atendido por un hombre/mujer (dependiendo del sexo del entrevistado/a? ¿Por una 

persona rumana? ¿gitana? ¿rrom?  

91. ¿Te gustaría ser atendido por un servicio / profesional diferente?  

92. ¿Cambiarías alguna cosa en los servicios?  

93. ¿Ves alguna diferencia entre los servicios y profesionales con que has tenido contacto y los de otros 

lugares en que has vivido (Rumanía o terceros países)? Si es así, ¿cuáles?  

94. ¿Qué otros servicios públicos usas? (transporte, bibliotecas, albergues, comedor social, banco de 

alimentos, etc.) ¿Quién te orientó a ellos?  

 

 

RELACIONES CON EL ENTORNO Y DISCRIMINACIÓN 

95. ¿Cómo calificarías tus relaciones con:  

o Personas no gitanas autóctonas (catalanes/españoles) 

o Personas gitanas autóctonas 

o Personas gitanas inmigradas (rrom) de Rumanía 

o Personas gitanas inmigradas (rrom) de otros países 

o Personas rumanas (no rrom) 

o Personas inmigradas de otros orígenes (y cuáles) 

96. ¿Has sentido discriminación y racismo en general en Catalunya? ¿Más, menos o igual que en 

Rumanía? ¿Y que en otros países? 

97. ¿Has padecido personalmente alguna situación de discriminación y racismo en Catalunya? ¿Cuál(es)? 

98. ¿Participas en alguna asociación? ¿Y otros miembros de tu familia?  

 

 

PERSPECTIVAS DE MEJORA 

99. ¿Cuáles eran tus expectativas al llegar a Barcelona? ¿Se han cumplido? Si-No, ¿Por qué? 

100. ¿Cuál es tu mayor problema en estos momentos? ¿Qué sería lo más importante ahora mismo para 

poder mejorar tu situación?  

101. En general, ¿La situación de tu familia es mejor ahora que hace unos años (por ejemplo, antes de 

emigrar)? ¿Y tu relación con ella, ha cambiado en algo?  

102. ¿Piensas que tu situación va a mejorar? Si-No, ¿Por Qué? ¿Cómo y dónde te ves de aquí a 10 años?  

103. ¿Crees que la vida de tus hijos/as será mejor que la tuya?  
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GUIÓ ENTREVISTA FIGURES COORDINACIÓ (SERVEIS) 

ID. ENTREVISTA:  

DATA ENTREVISTA: 

LLOC ENTREVISTA: 

ENTREVISTADOR/A:  

OBSERVACIONS (SI S’ESCAU):   

 

DADES BÀSIQUES 

1. Nom: 

2. Servei i posició:  

3. Formació / professió:  

4. Temps en la posició actual:  

 

TRAJECTORIA PROFESSIONAL I EXPERIÈNCIA  

5. Podries explicar a grans trets la teva trajectòria professional (en serveis del mateix àmbit, amb 

quina/es població o poblacions, perfils, tipus d’intervencions, etc.)? Tenies experiència prèvia amb la 

població rrom abans de la feina actual? 

 

 

SOBRE  EL SERVEI I EL SEU DISSENY  

6. Podries explicar, a grans trets, quins són els objectius i cóm es defineix el servei? 

 

7. Quin va ser el seu punt de partida? Quina necessitat o situació percebuda?  

 

8. ¿Qui va dissenyar el programa o servei? Creus que està ben dissenyat (en el sentit intern: objectius, 

necessitats a les quals pretén donar resposta, itineraris, perfils professionals, etc.)?  

 

9. Ha sofert algun canvi significatiu en el temps que portes coordinant-lo?   

 

10. A partir de la teva experiència, quins canvis intruiries ara (de ser possible una revisió del disseny)?  

  

11. Cóm definiries el seu encaix amb el panorama global de serveis que donen atenció a la mateixa 

població? I amb altres àmbits de l’administració (dins i fora de l’administració local)?  

 
12. Quins aspectes innovadors ofereix a diferència de programes o serveis anteriors (o d’altres que 

estiguin funcionant ara mateix?  
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SOBRE  L’ORGANITZACIÓ DEL SERVEI, TASQUES I RECURSOS 

 

13. A grans trets, cóm està organitzat i estructurat el programa (tipus de figures professionals, tasques, 

dedicacions)? 

 

14. Cóm s’organitza en termes d’horari (períodes d’atenció directa, treball intern, urgències, etc.)?  

 

15. Cóm es coordina internament aquesta actuació? Amb quina o quines figures? Amb quina periodicitat 

es fan reunions de coordinació i generalment amb quin contingut?  

 

16. En termes generals, cóm estan distribuïdes les tasques d’atenció directa i gestió (per igual, uns perfils 

fan més que d’altres, amb figures especialitzades...)?  

 

17. Cóm valoraries la disponibilitat de recursos de que disposen els/les professionals per realitzar la seva 

feina (humans,  infraestructura, formatius, temps, etc.)?   

 

18. Con valoraries el seu nivell de pressió a la feina? I el nivell de motivació? En general, creus que estan 

satisfets/tes? 

 
19. Sents que existeix sobrecàrrega (del servei i personal)? Si és així, per quines raons?  

 
20. Fins a quin punt creus que és important la implicació personal i emocional en el treball amb aquesta 

població (o en aquest tipus de treball en general)? Com valoraries el seu equilibri amb una 

aproximació tècnica?  

 

 

SOBRE  LA SELECCIÓ I ATENCIÓ A ELS/LES PARTICIPANTS 

21. ¿Cóm es defineix el perfil amb el qual es treballa des del servei i fins a quin punt és flexible (ve marcat, 

depèn del criteri del/de la professional, de les realitats detectades, etc.)? 

 

22. El servei atén únicament persones rrom immigrades? Si no, amb quines altres poblacions hi treballa? 

I quines diferències fonamentals assenyalaries entre aquestes (perfil, dificultat, relació, comunicació, 

demandes, etc.)? 

 

23. I internament (entre població rrom), veus diferències de perfils (per grup, origen, situació, etc.)? 

  

24. Entenent que serà divers i depenent de la demanda, però en general quin itinerari o quins passos es 

donen amb un nou cas?  

 

25. En termes generals, quan es dona per obert o tancat un cas? 

 

26. Es reben perfils que no es poden atendre o que només es poden atendre de forma limitada? Si és el 

cas, cóm es gestiona aquesta recepció?  

 

27. Consideres que existeixen perfils a la ciutat que no estan sent atesos per cap programa?  

 
28. Quines són les principals demandes que es reben per part dels/les participants?  

o Es corresponen amb els objectius o possibilitats del servei?  

o Es corresponen amb les necessitats que observeu?  
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29. Com solen fer servir el servei els/les participants (urgències, de forma més pautada, demanen cita, 

truquen, es presenten, etc.)? 

 
30. Com es respon a aquest ús i en quin termini? Quins aspectes es solen tenir en compte o condicionen el 

temps que triga o l’intensitat d’aquesta resposta? 

 

31. Com es construeix el pla treball amb els/les participants? Quines implicacions té el no compliment 

amb  aquest pla de treball?  

 
32. Fins a quin punt creus que es fomenta l’empoderament dels/de les participants? Com es gestiona 

l’equilibri entre autonomia i acompanyament en les accions previstes al pla de treball?  

 

 

VALORACIÓ DELS IMPACTES DEL SERVEI I LA COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS 

33. En general, quins elements facilitadors i de dificultat són els principals a l’hora de treballar amb 

aquesta població? Diferenciar entre:  

o Elements interns a la població (característiques, actituds, expectatives, resistències, etc.)  

o Elements externs a la població  

 

34. Podries explicar un cas o intervenció que consideris d’èxit? Per quines raons ho va ser? Coincideix 

amb una valoració positiva per part dels usuaris?  

 

35. Podries explicar un cas o intervenció que consideris de fracàs? Per quines raons ho va ser? Coincideix 

amb crítiques o una valoració negativa per part dels usuaris? 

36. En general, quina és la teva percepció sobre els impactes que has pogut produir? Més avenços que 

retrocessos o a l’inrevés?  

 

37. Com valores la resposta dels/de les participants a les intervencions? Generalment, compleixen amb 

les accions que es proposen? Si no, per quines raons creus que passa?   

 

38. Si veus diferències entre uns participants i d’altres, en quins perfils es van produir els resultats 

positius esperats? Per quines raons?  

 

39. Quins indicadors principals es recullen per tal d’avaluar els impactes?  

 
40. Es mesura el grau de satisfacció dels participants? Si és així, de quina manera?  

 

41. Creus que la vostra intervenció, en algun cas, ha pogut produir efectes negatius o no desitjats? Si és 

així, quins i per quines raons?  

 
42. Quina diries que és la major fortalesa o bona pràctica del programa/servei? I el seu major punt feble?  

 
43. I respecte als serveis que atenen aquesta població en general? 

 
44. Com està funcionant la coordinació i el treball conjunt entre serveis? Si és el cas, quines propostes 

faries al respecte?  
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45. Diries que els serveis específics han de funcionar paral·lelament o de forma complementaria als 

generals (per exemple Serveis Socials d’Atenció Primària)? Significar una porta d’entrada a aquests? 

Quin rol haurien de jugar els/les professionals d’entitats del tercer sector?  

 
46. En el procés de vinculació, diries que les famílies prenen com a referent el servei en general o el/la 

professional? Quan diferents serveis intervenen amb la mateixa família, com es gestiona qui o quins 

són referents?   

 

 

 

OPINIÓ GENERAL SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL FENÒMEN I L’ATENCIÓ 

47. En la teva opinió, per tal de generar un canvi qualitatiu, és suficient amb el que s’està fent per part del 

conjunt de serveis que intervenen amb la població? Quines són les mancances principals?  

 

48. Quines propostes faries per possibilitar impactes positius significatius?  

 

49. Has percebut canvis en el perfil i volum de població que hi arriba? Si és el cas, en quin sentit 

(quantitat, origen, situació socioeconòmica, nivell educatiu formal, accessibilitat, etc.)?  

 
50. Consideres que els programes i serveis dirigits a la població rrom han pogut produir algun tipus 

d’efecte “crida”? I certs ajuts socials o recursos disponibles en general?  

 

51. Voldries afegir alguna cosa més?  
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GUIÓ ENTREVISTA FIGURES TÈCNIQUES (SERVEIS) 

ID. ENTREVISTA:  

DATA ENTREVISTA: 

LLOC ENTREVISTA: 

ENTREVISTADOR/A:  

OBSERVACIONS (SI S’ESCAU):   

 

DADES BÀSIQUES 

1. Nom: 

2. Servei i posició:  

3. Formació / professió:  

4. Situació laboral  / contractual actual: 

5. Temps en la posició actual:  

 

TRAJECTORIA PROFESSIONAL I EXPERIÈNCIA  

6. Podries explicar a grans trets la teva trajectòria professional (en serveis del mateix àmbit, amb 

quina/es població o poblacions, perfils, tipus d’intervencions, etc.)? Tenies experiència prèvia amb la 

població rrom abans de la feina actual?  

 

7. Cóm d’important creus que és tenir-la? Estava entre els requisits o es valorava per contractar-te? Has 

rebut formació posteriorment?  

 

SOBRE  EL SERVEI I EL SEU DISSENY  

8. Podries explicar, a grans trets, quins són els objectius i cóm es defineix el servei en el qual treballes? 

 

9. Cóm definiries el seu encaix amb el panorama global de serveis que donen atenció a la mateixa 

població?  

 

10. Ha sofert algun canvi significatiu en el temps que portes treballant en ell?   

 

11. Creus que està ben dissenyat (en el sentit intern: objectius, necessitats a les quals pretén donar 

resposta, itineraris, perfils professionals, etc.)?  

 

 

SOBRE  LA SEVA FEINA I TASQUES EN GENERAL 

12. Generalment, ¿treballes sol/a o com a part d’un equip? 

 

13. ¿Quines són les tasques que tens assignades individualment? ¿Existeix una diferenciació amb altres 

membres de l’equip?  
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14. Quin és el teu horari laboral aproximat? Sol comportar variacions o activitats excepcionals fora de 

l’horari? 

 

15. D’aquest, ¿quantes hores aproximades es dediquen a atenció directa? i a gestió o altres tasques? 

 

16. Cóm es decideix aquesta dedicació (ve marcada pel servei, per les necessitats externes, pels casos...)?   

 

17. Cóm valoraries la disponibilitat de recursos per desenvolupar la teva feina (humans,  infraestructura, 

formatius, temps, etc.)?   

 

18. Con valoraries el teu nivell de pressió a la feina? I el teu nivell de motivació? En general, estàs 

satisfet/a? 

 
19. Sents que existeix sobrecàrrega al servei? Si és així, per quines raons?  

 

 
SOBRE  LA SELECCIÓ I ATENCIÓ A ELS/LES PARTICIPANTS 

 

20. Com descriuries, en general, el perfil o perfils de les persones amb les quals treballes? ¿Cóm es 

defineix aquest perfil (ve marcat pel servei, depèn del criteri del professional, etc.)? 

 

21. Generalment, ¿el tipus d’atenció es individual, familiar, ambdues? Si familiar, fins a on arriba?  

 

22. Si  atens altres poblacions, quines diferències fonamentals assenyalaries entre aquestes (perfil, 

dificultat, relació, comunicació, demandes, etc.)?  

 

23. I internament (entre població rrom), veus diferències de perfils (per grup, origen, situació, etc.)? 

  

24.  Aproximadament, amb quants casos (famílies o participants) treballes actualment?  

 

25. Per quines vies van arribar per primera vegada? (detecció activa, derivació d’un altre servei o 

company/a del mateix servei, a demanda pròpia, a través d’un familiar, etc.) 

 

26. Entenent que serà divers i depenent de la demanda, però en general quin itinerari o quins passos es 

donen amb un nou cas? Podries posar algun exemple concret? 

 

27. Mentre un cas està “actiu”, amb quina periodicitat sols parlar/veure a la persona? Si el procediment 

està pautat amb cites formals, amb quina freqüència es produeixen?  

 

28. En termes generals, quan es dona per obert o tancat un cas?  

 

29. En cas de tancament i/o derivació, sol haver un seguiment posterior? Cóm es produeix (a iniciativa 

pròpia, per comunicació dels/de les participants, comunicació d’altres serveis)?   

 

30. Reps perfils que no pots atendre o només de forma limitada? Si és el cas, cóm es gestiona aquesta 

recepció?  

 
31. Quines són les principals demandes que reps per part dels/les participants?  

o Es corresponen amb els objectius o possibilitats del servei?  

o Es corresponen amb les necessitats dels participants que tu observes?  
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ALTRES ASPECTES EN TORN A LA  RELACIÓ I INTERACCIÓ AMB ELS/LES PARTICIPANTS 

32. En general, quins elements facilitadors i de dificultat trobes personalment que són els principals a 

l’hora de treballar amb aquesta població? Diferenciar entre:  

o  Elements interns a la població (característiques, actituds, expectatives, resistències, etc.)  

o  Elements externs a la població  

 

33. Com solen fer servir el servei els/les participants (urgències, de forma més pautada, demanen cita, 

truquen, es presenten, etc.)? 

 
34. Com es respon a aquest ús i en quin termini? Quins aspectes es solen tenir en compte o condicionen el 

temps que triga o l’intensitat d’aquesta resposta? 

 

35. Generalment, si us heu de veure et desplaces tu o ells? De què depèn?  

 

36. Tens un telèfon on et poden localitzar directament? Truquen al servei? En quin horaris i dies estan 

disponibles aquestes opcions?   

 

37. Consideres que la comunicació amb els/les participants és fàcil? Si no, per què? 

 

38. Quina o quines llengües es fan servir en la comunicació amb els/les participants? Per quin motiu o 

motius?  

 
39. Has patit algun conflicte que consideris significatiu amb alguna família o participant? Si és així, quins 

van ser els motius? com es va resoldre?  

 
40. Has establert un lligam o vincle que consideris significatiu amb alguna família o participant? Si és així, 

quins van ser els motius? Com es va construir?    

 
41. Fins a quin punt creus que és important la implicació personal i emocional amb la població? Com es 

gestiona l’equilibri amb una aproximació tècnica? On s’estableixen els límits?  
 

42. Has rebut, personalment o respecte al servei, crítiques dels/de les participants? Si es el cas, de quin 

tipus? 

 

VALORACIÓ DELS IMPACTES DEL SERVEI I LA COORDINACIÓ AMB ALTRES SERVEIS 

 

43. Podries explicar un cas o intervenció que consideris d’èxit? Per quines raons ho va ser? Coincideix 

amb una valoració positiva per part dels usuaris?  

 

44. Podries explicar un cas o intervenció que consideris de fracàs? Per quines raons ho va ser? Coincideix 

amb crítiques o una valoració negativa per part dels usuaris? 

 
45. En general, quina és la teva percepció sobre els impactes que has pogut produir? Més avenços que 

retrocessos o a l’inrevés?  

 

46. Com valores la resposta dels/de les participants a les intervencions? Generalment, compleixen amb 

les accions que es proposen? Si no, per quines raons creus que passa?   

 
47. Com es construeix el pla treball amb els/les participants? Quines implicacions té el no compliment 

amb  aquest pla de treball?  
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48. Fins a quin punt creus que es fomenta l’empoderament dels/de les participants? Com es gestiona 

l’equilibri entre autonomia i acompanyament en les accions previstes al pla de treball?  

 

49. Si veus diferències entre uns participants i d’altres, en quins perfils es van produir els resultats 

positius esperats? Per quines raons?  

 
50. Creus que la teva intervenció, en algun cas, ha pogut produir efectes negatius o no desitjats? Si és així, 

quins i per quines raons?  

 
51. Quina diries que és la major fortalesa o bona pràctica del programa/servei? I el seu major punt feble?  

 
52. I respecte als serveis que atenen aquesta població en general? 

 

53. Com està funcionant la coordinació i el treball conjunt entre serveis? Si és el cas, quines propostes 

faries al respecte?  

 
54. Diries que els serveis específics han de funcionar paral·lelament o de forma complementaria als 

generals (per exemple Serveis Socials d’Atenció Primària)? Significar una porta d’entrada a aquests? 

Quin rol haurien de jugar els/les professionals d’entitats del tercer sector?  

 

55. En el procés de vinculació, diries que les famílies prenen com a referent el servei en general o el/la 

professional? Quan diferents serveis intervenen amb la mateixa família, com es gestiona qui o quins 

són referents?   

 

 

OPINIÓ GENERAL SOBRE L’EVOLUCIÓ DEL FENÒMEN I L’ATENCIÓ 

56. En la teva opinió, per tal de generar un canvi qualitatiu, és suficient amb el que s’està fent per part del 

conjunt de serveis que intervenen amb la població? Quines són les mancances principals?  

 

57. Quines propostes faries per possibilitar impactes positius significatius?  

 

58. Has percebut canvis en el perfil i volum de població que hi arriba? Si és el cas, en quin sentit 

(quantitat, origen, situació socioeconòmica, nivell educatiu formal, accessibilitat, etc.)?  

 
59. Consideres que els programes i serveis dirigits a la població rrom han pogut produir algun tipus 

d’efecte “crida”? I certs ajuts socials o recursos disponibles en general?  

 

60. Voldries afegir alguna cosa més?  



CONSENTIMENT INFORMAT / INFORMARE CONSINȚĂMÂNT   

RECERCA: ESTUDI DIAGNÒSTIC SOBRE FLUXOS MIGRATORIS DE POBLACIÓ RROM ROMANESA I 

DINÀMIQUES D’ASSENTAMENT 

 
 
D./Dª ……………………………………………………………………,…………………. En qualitat d’investigador/a, i D./Dª 

……………………………………………………………………………………….. en qualitat de participant en la recerca, signen aquest 

document com garantia d’informació, respecte i tracte adequat en la relació i recollida de dades implicada en aquesta recerca. 

En concret l’investigador/a i la resta de persones que treballin en dita recerca, es compromet a:  

- Mantenir en un lloc segur i no difondre les dades recollides, ni fer-les servir per a una altra cosa que no sigui aquesta recerca 

o d’altres publicacions o informes derivats de la mateixa, amb els mateixos objectius. 

- Assegurar el respecte a la confidencialitat i anonimat de la persona participant, prenent totes les mesures necessàries per 

que no pugui ser identificada en qualsevol d’aquests productes finals.  

- Assegurar un tracte adequat de la informació recollida, sense canviar, més enllà del que resulti del format i anàlisi lògic en 

aquest tipus de recerques, el sentit o orientació d’allò que el/la participant digui.  

La persona participant en la recerca confirma estar informada de tot l’anterior i conforme amb aquests punts.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

D./Dª ……………………………………………………………………,…………………. en calidad de investigador/a y D./Dª 

……………………………………………………………………………………….. en calidad de participante de la investigación, firman este 

documento como garantía de información, respeto y trato adecuado en la relación  y recogida de datos implicada en la 

investigación. En concreto, el/la investigador/a y el resto de personas que trabajen en dicha investigación se compromete a:  

- Mantener en un lugar seguro y no difundir los datos recogidos, ni utilizarlos para otra cosa que no sea esta investigación u 

otras publicaciones o informes derivados de la misma o con los mismos objetivos.  

- Asegurar el respeto a la confidencialidad y el anonimato del/de la participante, tomando todas las medidas necesarias para 

que no pueda ser identificada en cualquiera de esos productos finales.  

- Asegurar un trato adecuado de la información recogida, sin cambiar, más allá de lo que resulte del formato y análisis lógico 

en este tipo de investigaciones, el sentido u orientación de lo que el/la participante diga.  

La persona participante en la investigación confirma estar informada de todo lo anterior y conforme con ello. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------- 

Dl./Dna ……………………………………………………………………,………………….în calitate de cercetător/oare și Dl./Dna 

……………………………………………………………………………………….. în calitate de participant la cercetare, semnează acest 

document drept garanție a informației, respectului și tratamentului adecvat referitor la preluarea datelor implicate în prezenta 

cercetare. În mod concret, cercetătorul/oarea și restul persoanelor care participă la respectiva cercetare se angajează să:  

- Mențină într-un loc sigur și să nu difuzeze datele preluate, nici să nu fie folosite pentru un alt scop decât cel al prezentei 

cercetări sau alte publicații sau rapoarte care derivă din aceasta, cu aceleași obiective.  

- Să asigure respectarea confidențialității și anonimatul participantului-participantei, luând toate măsurile necesare pentru 

ca persoana să nu poată fi identificată în nici unul din produsele finale ale cercetării.  

- Să asigure un tratament adecvat a informației preluate, fără să schimbe, dincolo de ceeea ce rezultă din formatul și analiza 

logică din acest tip de cercetări, sensul sau orientarea celor afírmate de participant-participantă.  

 

Persoana participantă la cercetare confirmă că este informată de cele expuse mai sus și este de acord.  

 

Signat/Firmado/Semnat:  

Investigador/a - Cercetător/oare       Participant – Participant/ă 

 

        



Enquesta a professionals
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Benvolgut/da,�

Moltes�gr�cies�per�la�teva�col�laboració�amb�l'Estudi�Diagn�stic�sobre�Fluxos�Migratoris�de��oblació�
Rrom/Gitana�Romanesa�i�Din�miques�d'assentament�a�la�Ciutat�de�Barcelona.�Aquesta�recerca�ha�
estat�encarregada�per�l'�rea�de�Drets�Socials�de�l'Ajuntament�de�Barcelona.�

L'objectiu�fonamental�d'aquesta�enquesta�és�recollir�dades�generals�sobre�la�relació�de�la�població�
rrom/gitana�romanesa�amb�els�serveis�d'atenció�social�de�la�ciutat.��Aquestes�dades�es�faran�servir�
de�manera�complement�ria�a�les�entrevistes�amb�fam�lies�rrom�i�professionals�i�d'altres�informacions�
recollides�durant�el�treball�de�camp.�

L'enquesta�té�una�durada�d'entre�5�i�10�minuts.�Cap�de�les�preguntes�és�de�resposta�obligat�ria�i�la�
informació�recollida�és�totalment�an�nima�(només�es�far��servir�estad�sticament�.�

�er�a�qualsevol�consulta�o�suggeriment�al�respecte�pots�dirigir-te�a�l'adreça�electr�nica��
estudirrombcn@gmail.com

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dades b�siques

1.�Sexe

���k�on���on��ov���

�Dona

�Home

2.�Edat

3.�Professió / �itulació o titulacions principals

�

�

�

�

�

4.�Ser�ei

���k�on���on��ov���

�Serveis�Socials�B�sics�/�Atenció��rim�ria�(CSS�

�O�A�

�S�S�-�Medi�Obert

�S�S�-��ractament

�S�SFARom

�Entitat,�Associació,��ercer�Sector�en�general...

�Other��

5.�Definició del lloc de treball

(�.ex.,�treballador/a�social,�educador/a�social,
mediador/a,�prospector/a...�

6.��emps total a la feina o feines que han
implicat treball amb població rrom
immigrada (en mesos�

7.��orari laboral aproximat a la feina actual (o
la darrera que impliqués població rrom�

(�.ex.�de�dilluns�a�divendres,�de�8�a�15h�

8.��tens o atenies exclusi�ament població rrom/gitana immigrada romanesa�

���k�on���on��ov���

�S�

�No

9.�Cóm definiries a la te�a feina el pes de la població rrom/gitana immigrada romanesa entre
el �olum total que atens�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

10.��as rebut formació espec�fica sobre població rrom/gitana immigrada�

���k�on���on��ov���

�S�

�No

11.�Si és aix�, de quin tipus�

Caracter�stiques i �mbits de treball (en concret, amb població
rrom/gitana immigrada romanesa�



12.�Les tasques pre�istes al teu lloc de treball impliquen (de forma habitual��

���k�on���on��ov��������o��

Si No
Excepcionalment�(p.ex.�per�substituir�un/a�company/a,

en�determinats�moments,�etc.�

Entrevistes�d'acollida�o
avaluació
Acompanyament
directe�(p.ex.�a�altres
serveis,�tr�mits,�etc.�
Confecció�i�seguiment
de�plans�de�treball
Assessorament�i
orientació�(cóm�fer�un
tr�mit,�drets,�etc.�
�ramitació�de�cites�(per
altres�serveis�
�ramitació�d'ajuts
(directes,�amb�recursos
del�propi�servei�

�raducció

Mediació

Visita�a�domicilis

Detecció�activa�(de
nous�casos,
assentaments,
domicilis,�etc.�
Coordinació�amb�altres
professionals�/�serveis

13.�Cóm definiries a la te�a feina el balanç entre el temps dedicat a atenció directa a la
població i gestió� (��Exclusi�ament atenció directa / ��Exclusi�ament gestió�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

Atenció�directa Gestió

14.�Cóm definiries en general a la te�a feina el balanç entre treball de carrer (prospecció,
acompanyament, �isites a domicili, etc.� i atenció a l'oficina (entre�istes d'acollida,
seguiment, etc.�� (��Exclusi�ament treball de carrer / ��Exclusi�ament �tenció a l'oficina�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�reball�de�carrer Atenció�a�l'oficina

15.��mbits d'inter�enció sobre els que es desen�olupa la te�a acti�itat (���o s'inter�é /
��Molt so�int�

���k�on���on��ov��������o��

1 2 3 4 5

Atenció�b�sica�(necessitats
b�siques,�ajuts,�etc.�

Documentació�i�tr�mits�jur�dics

Atenció�a�v�ctimes�de
discriminació

Educació

Habitatge

Laboral

Salut

Lleure�i�oci�educatiu

�rospecció�(nous�assentaments,
grups,�etc.�
Acció�comunit�ria�/�prevenció�de
conflictes

Sensibilit�ació�/�difusió

16.�Si es treballa en un �mbit o �mbits no
incl�s/os en les anteriors, si et plau
assenyala quin/s�

Comunicació amb els/les participants d'aquest grup

17.�Cóm definiries, en general, la comunicació amb els/les participants�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

Molt�f�cil Molt�dif�cil

18.�Cóm definiries, en general, el ni�ell de castell� dels/de les participants�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

Molt�baix Molt�alt

19.�Cóm definiries, en general, el ni�ell de catal� dels/de les participants�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

Molt�baix Molt�alt



20.�Llengua habitual de comunicació amb els/les participants

���k�on���on��ov��������o��

Habitualment
o,�si�és

possible,�de
forma

priorit�ria

En�cas�de�necessitat
(el/la�participant�no�entén
una�altra�ll�ngua�que
seria�la�de�prefer�ncia�

Amb�menor�freq��ncia
o�només�fent�servir
paraules�per�tal�de

facilitar�la�comunicació

Mai

Catal�

Castell�

Roman�s

Rromani

Altres

21.��uines �ies o eines fas ser�ir per comunicar-te (no presencialment� amb els/les
participants�

���k�on���on��ov��������o��

S� No Excepcionalment

Centraleta-�tel�fon�fixe�(del
programa�o�servei�
�el�fon�fixe�(directe�del/la
professional�
�el�fon�m�bil�compartit�(del
programa�o�servei�
�el�fon�m�bil�(directe�del
professional,�prove�t�pel�programa
o�servei�

�el�fon�m�bil�(personal�

�hatsapp,�Facebook�o�d'altres
serveis�de�missatgeria

Correu�electr�nic

Correu�tradicional

Altres

22.��ormalment, si els/les participants han de respondre a una comunicació...

���k�on���on��ov���

�Responen�per�la�mateixa�via�i�parlan�directament�amb�mi

�Responen�per�la�mateixa�via�i�parlen�indistinctament�amb�mi�o�un/a�company�(p.ex.

tel�fon�m�bil�o�fixe�compartit�

�Responen�per�una�altra�via�(p.ex.,�tel�fon�fixe�centralit�at�del�servei�

�Acudeixen�personalment�(p.ex,�a�l'oficina�del�servei�

�Other��

23.�(Segona situació més habitual� �ormalment, si els/les participants han de respondre a una
comunicació...

���k�on���on��ov���

�Responen�per�la�mateixa�via�i�parlan�directament�amb�mi

�Responen�per�la�mateixa�via�i�parlen�indistinctament�amb�mi�o�un/a�company�(p.ex.

tel�fon�m�bil�o�fixe�compartit�

�Responen�per�una�altra�via�(p.ex.,�tel�fon�fixe�centralit�at�del�servei�

�Acudeixen�personalment�(p.ex,�a�l'oficina�del�servei�

�Other��

24.��proximadament, en un cas obert / en
seguiment, quantes �egades us trobeu
pressencialment (mensualment, de mit�ana�

25.�Ma�orit�riament, els/les participants arriben...

���k�on���on��ov���

�Directament�al�servei�(p.ex.�orientats�per�un�familiar,�conegut,�amic,�etc.�

�Directament�al�servei�(orientats�per�un�altre�servei�o��mbit�institucional�

��er�detecció�/�prospecció�pr�pia�del�servei

��er�derivacions�o�avisos�d'altres�serveis�(a�partir�dels�quals�es�fa�contacte�

�Other��

26.�(Segona situació més habitual� Ma�orit�riament, els/les participants arriben...

���k�on���on��ov���

�Directament�al�servei�(p.ex.�orientats�per�un�familiar,�conegut,�amic,�etc.�

�Directament�al�servei�(orientats�per�un�altre�servei�o��mbit�institucional�

��er�detecció�/�prospecció�pr�pia�del�servei

��er�derivacions�o�avisos�d'altres�serveis�(a�partir�dels�quals�es�fa�contacte�

�Other��

�alora en una escala del � (m�nim� al � (m�xim� els seg�ents
aspectes�

27.�Satisfacció personal amb els resultats aconseguits en els casos atesos

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

28.�Disponibilitat de recursos (humans, infraestructura, formatius, temps, etc.� per realit�ar
l'atenció en els casos atesos

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

29.�Pressió/sobrec�rrega a la feina

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim



30.��i�ell personal de coneixement de diferents aspectes sobre la población (p.ex. context i
situació d'origen, hist�ria, aspectes ling��stics, religiosos, d'autoritat, d'organit�ació
familiar i parentiu, altres pautes socioculturals, etc.�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

31.��i�ell personal de coneixement sobre la situació general de la població a la ciutat (no
necess�riament en els �mbits abordats des del ser�ei� situació legal, accés a la salut,
educació, habitatge, tr�mits �ur�dics i documentals, etc.�.

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

32.�Grau de coordinació amb altres ser�eis que també inter�enen amb la població

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

33.�Grau d'acompliment per part dels/de les participants de les accions proposades

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

34.�Grau d'autonomia dels/de les participants

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

35.�En general, dificultat del treball amb aquesta població

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

M�nim M�xim

36.�Gradació dels factors que dificulten el treball i/o la consecució d'impactes positius amb la
població (��Molt poc o res / ��Molt o totalment�

���k�on���on��ov��������o��

1 2 3 4 5

Racisme�i�discriminació

�autes�culturals�internes�(en�un
sentit�ampli��cre�nces,�g�nere,
pautes�de�mobilitat,�etc.�,
Nivell�educatiu�de�partida�dels/de
les�participants
Comunicació�/�barreres
ling��stiques
Actitud�i�predisposició�dels/de�les
participants
Nivell�socioecon�mic�de�partida
dels/de�les�participants

Barreres�legals�i�burocr�tiques

Actitud�poc�oberta�i�inclusiva�per
part�d�altres�serveis�o�institucions
Manca�de�recursos�propis,�excés
de�gestió�i/o�poca�disponibilitat�per
l�atenció�directa
Manca�d�ajuts�o�recursos�socials
en�general�(prestacions,
habitatge,�beques,�etc.��i/o
escassa�accessibilitat�dels
mateixos
Manca�d'adaptació�o�flexibilitat
dels�serveis�o�les�accions
proposades
Manca�de�participació�en�el
disseny�de�pol�tiques�que�els/les
afecten
Expectatives�poc�acurades�del
tipus�de�suport�que�poden�rebre

37.�Si no es troba entre els anteriors, assenyala altre/s factor/s (i en quina posició es
situarien��

�

�

�

�

�

Fins a quin punt est�s d'acord amb les seg�ents afirmacions�
�alora del � (totalment en desacord� al � (totalment d'acord�

38.�La inter�enció social amb població rrom/gitana romanesa és més complexa que amb
altres poblacions

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord



39.��mb aquesta població és dif�cil aconseguir can�is a curt-mig termini

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

40.�So�int em trobo amb que els/les participants rebutgen el suport o les accions proposades

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

41.�So�int em trobo amb que les necessitats percebudes o expectati�es per part dels/de les
participants no es corresponen amb les que detecto o �eig possibles

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

42.�Si no es treballa adequadament el �incle i el pla de treball, és f�cil reproduir din�miques
de depend�ncia dels/de les participants respecte al ser�ei o professional

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

43.�En general, els/les participants identifiquen més el/la professional que el ser�ei

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

44.�El grau de compliment de les accions proposades o el pla de treball és bastant baix

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

45.�El nomadisme de part d'aquesta població fa més dif�cil la inter�enció

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

46.�La població rrom/gitana romanesa és, en general, bastant demandant

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

47.�Els recursos disponibles actualment estan aconseguint accedir i atendre adequadament a
la ma�oria de perfils de població rrom/gitana romanesa a la ciutat

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

48.�Existeix una manca de recursos adaptats i/o espec�fics per tal d'atendre aquesta població

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

49.�Els fluxos migratoris de població rrom/gitana romanesa a la ciutat han augmentat en els
darrers anys

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

50.�Els programes i ser�eis dirigits o accessibles per la població rrom/gitana romanesa han
pogut produ�r algun tipus �d'efecte crida�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

51.�Els a�uts socials o d'altres recursos han pogut produ�r algun tipus �d'efecte crida�

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord



�owered�by

52.�Els fen�mens d'expulsió d'altres pa�sos o territoris han produ�t una ma�or arribada en els
darrers mesos

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7

�otalment�en
desacord

�otalment
d'acord

53.��oldries fer alguna proposta o propostes espec�fiques (metodol�giques, nous recursos,
no�es aproximacions� que et semblin importants per la millora de l'atenció a aquesta
població�

�

�

�

�

�

�aloració del q�estionari

54.�Si et plau, �alora del � al �0 el disseny d'aquesta enquesta

���k�on���on��ov���

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

55.��odries fer qualse�ol comentari addicional (sobre l'enquesta o alguns dels aspectes
tractats en aquesta��

�

�

�

�

�

Moltes gr�cies per la te�a participació!



RESUM RESULTATS QUANTITATIUS ENQUESTA A PROFESSIONALS (N=50) 

 
Variable Mitjana global Serveis Públics  Tercer Sector Escala 

Pes població rrom romanesa  4,34 4,07 4,71 (1:Mínim - 7:Màxim) 

Balanç atenció directa i gestió 3,37 3,31 3,45 (1:Atenciò directa - 7:Gestió) 

Balanç treball de carrer i oficina  3,52 3,71 3,25 (1:Treball de carrer - 7:Oficina)      

Àmbits: Atenció bàsica 4,53 5,00 3,90 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Salut 4,14 4,29 3,95 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Documentació i tràmits jurídics 3,90 4,11 3,62 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Educació 3,65 3,64 3,65 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Habitatge 3,35 3,39 3,29 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Laboral 3,16 3,32 2,95 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Lleure i oci educatiu 2,94 2,74 3,19 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Prospecció  2,66 2,93 2,30 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Atenció a víctimes de discriminació 2,49 2,57 2,38 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Acció comunitària / prevenció de conflictes 2,46 2,44 2,48 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Àmbits: Sensibilització / difusió 2,37 2,18 2,62 (1:Mínim - 5:Màxim)      

Comunicació amb els/les participants?  3,64 3,85 3,35 (1:Molt difícil - 7:Molt fácil) 

Nivell de castellà dels/de les participants?  2,83 2,67 3,05 (1:Molt baix - 7:Molt alt) 

Nivell de català dels/de les participants?  1,08 1,07 1,10 (1:Molt baix - 7:Molt alt)      

Satisfacció resultats 3,68 3,48 3,95 (1:Molt baixa - 7:Molt alta) 

Disponibilitat de recursos (humans,  infraestructura, formatius, temps, etc.)  2,87 3,11 2,55 (1:Molt baixa - 7:Molt alta) 

Pressió/sobrecàrrega a la feina 4,93 4,78 5,17 (1:Molt baixa - 7:Molt alta) 

Nivell personal de coneixement de diferents aspectes sobre la población (p.ex. context i 
situació d'origen, història, aspectes culturals, etc.) 

4,32 4,11 4,60 (1:Molt baix - 7:Molt alt) 

Nivell personal de coneixement sobre la situació general de la població a la ciutat (no 
necessàriament en els àmbits abordats des del servei). 

4,55 4,37 4,80 (1:Molt baix - 7:Molt alt) 

Grau de coordinació amb altres serveis que també intervenen amb la població 4,53 4,70 4,30 (1:Molt baix - 7:Molt alt) 

Grau d'acompliment per part dels/de les participants de les accions proposades  3,57 3,04 4,26 (1:Molt baix - 7:Molt alt) 

Grau d'autonomia dels/de les participants 3,27 3,36 3,15 (1:Molt baix - 7:Molt alt) 

En general, dificultat del treball amb aquesta població 4,57 4,54 4,60 (1:Molt baixa - 7:Molt alta) 

 
 
 
 

    



Dificultats: Barreres legals i burocràtiques 4,13 3,63 4,80 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Manca de participació en el disseny de polítiques que els/les afecten 3,98 3,54 4,58 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Manca d’ajuts o recursos socials en general (prestacions, habitatge, beques, etc.) 
i/o escassa accessibilitat dels mateixos] 

3,87 3,46 4,40 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Nivell socioeconòmic de partida dels/de les participants 3,85 3,41 4,45 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Nivell educatiu de partida dels/de les participants 3,70 3,59 3,85 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Comunicació / barreres lingüístiques 3,68 3,74 3,60 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Pautes culturals internes  3,66 3,78 3,50 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Actitud poc oberta i inclusiva per part d’altres serveis o institucions 3,58 3,04 4,32 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Manca d'adaptació o flexibilitat dels serveis o les accions proposades 3,42 2,88 4,11 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Expectatives poc acurades del tipus de suport que poden rebre 3,39 3,04 3,84 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Racisme i discriminació 3,38 2,70 4,30 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Manca de recursos propis, excés de gestió i/o poca disponibilitat atenció directa 3,37 2,96 3,90 (1:Mínim - 5:Màxim) 

Dificultats: Actitud i predisposició dels/de les participants 3,21 3,33 3,05 (1:Mínim - 5:Màxim)      

Intervenció més complexa que amb altres poblacions 4,83 4,41 5,40 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Difícil aconseguir canvis a curt-mig termini 4,91 5,04 4,75 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Rebutgen el suport o les accions proposades 3,70 3,88 3,45 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Necessitats percebudes o expectatives no es corresponen amb les que detecto o veig possibles 4,49 4,78 4,10 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Dinàmiques de dependència 5,09 4,89 5,37 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Identifiquen més el/la professional que el servei 5,76 5,35 6,30 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Grau de compliment baix 4,42 4,77 3,95 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

El nomadisme de part d'aquesta població fa més difícil la intervenció 4,87 5,00 4,70 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Bastant demandant 3,89 3,67 4,20 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

S'està aconseguint accedir i atendre adequadament a la majoria de perfils de població 
rrom/gitana romanesa a la ciutat 

2,72 3,31 1,95 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Manca de recursos adaptats i/o específics per tal d'atendre aquesta població 5,26 5,08 5,50 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Fluxos migratoris han augmentat en els darrers anys 4,38 4,88 3,75 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Efecte crida: programes i serveis 3,11 2,96 3,30 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Efecte crida: ajuts socials 3,56 3,16 4,05 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

Expulsió d'altres països o territoris han produït una major arribada en els darrers mesos 3,78 3,73 3,85 (1:Total desacord - 7:Total acord) 

  
    

Valoració enquesta 7,06 5,89 8,65 (1:Mínim - 10:Màxim) 

 


