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Resum: En aquest article s’analitza l’impacte que tenen les migracions es-
trangeres en la configuració de l’espai urbà de la ciutat de Roquetas de Mar.
Utilitzem l’ecologia factorial per a dues dates: 1991 i 2001, les variables uti-
litzades són similars a les empleades en la literatura internacional i nacio-
nal. Els resultats demostren, en primer lloc, que en ambdues dates s’aïllen
quatre eixos de diferenciació residencial i, en segon lloc, que l’arribada pro-
gressiva d’immigrants comporta un procés de segregació residencial cada
vegada més gran.

Paraules clau: diferenciació residencial, ecologia factorial, immigració, se-
gregació.

Resumen: En este artículo se analiza el impacto que tienen las migraciones
extranjeras en la configuración del espacio urbano de la ciudad de Roquetas
de Mar. Utilizamos la ecología factorial para dos fechas: 1991 y 2001, las va-
riables utilizadas son similares a las empleadas en la literatura internacio-
nal y nacional. Los resultados demuestran, en primer lugar, que en ambas
fechas se aíslan cuatro ejes de diferenciación residencial y, en segundo lu-
gar, que la llegada progresiva de inmigrantes conlleva un proceso de segre-
gación residencial cada vez mayor.

Palabras clave: diferenciación residencial, ecología factorial, inmigración,
segregación.
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Abstract: This article analyzes the impact that the foreign migrations have
in the configuration of the urban territory of Roquetas de Mar. We use the
factorial ecology for two dates 1991 and 2001. The variables chosen are si-
milar to those used in the international and national literature. The results
demonstrate, on the one hand, that in both dates four axes of residential dif-
ferentiation are isolated. And on the other hand, the progressive arrival of
immigrants leads to a process of residential segregation every time more re-
markable.

Key words: residential differentiation, factorial ecology, immigration, segre-
gation.

1. Introducció

La morfologia urbana ha estat un dels temes que més atenció ha
suscitat entre sociòlegs, antropòlegs i geògrafs. El descobriment de
l’organització intraurbana, especialment la seva estructuració desi-
gual i heterogènia, ha provocat l’aparició de múltiples investigacions
empíriques i conceptuals. El mosaic urbà, tal com el va definir
Timms (1976), amaga desigualtats importants que, de vegades, po-
sen en evidència la justícia social i ambiental de les nostres ciutats,
encara que, com assenyala el mateix Timms, aquestes desigualtats
traduïdes en una ocupació disjunta de l’espai no són un fenomen re-
cent. Per la raó que sigui, caracteritza tant les ciutats preindustrials
com les ciutats industrials, i també les ciutats planificades capitalis-
tes i socialistes. Signorelli (1999) ho remarca de manera similar quan
sosté que les ciutats no han estat mai, ni en el cas de la polis grega,
o de la comuna italiana, ni tampoc en el de la petita capital del gene-
rós i il·lustrat medi europeu, sistemes equilibrats de relacions hu-
manes, sinó tot el contrari, ja que les ciutats han estat sempre el
punt de màxima tensió de qualsevol sistema social, a causa de la
marcada divisió que les caracteritza.

No obstant això, aquesta diferenciació s’ha accentuat —més, si és
possible— durant el segle passat i a començaments d’aquest amb la
globalització de les migracions (Castles i Miller, 1998). L’arribada
d’immigrants de múltiples llocs, cadascú amb el seu patró cultural,
ha dibuixat la ciutat actual com un gresol de cultures i ètnies, la 
incorporació de les quals s’ha produït de manera conflictiva i desi-
gualitària. Les diferències socials, polítiques, religioses, culturals,
etc., han creat exclusió social, han generat múltiples guetos i s’ha
conformat una ciutat fracturada i polaritzada (White, Buekery i
Glick, 2002; Jaynes, 2000), de tal manera que als estaments, races 
i professions, elements bàsics de segregació en altres èpoques, s’han
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afegit altres factors com són els demogràfics, la divisió internacional
del treball, la xarxa de comunicacions i, per descomptat, l’etnicitat i
els seus continguts culturals, que substitueixen la raça.

Les comarques d’Almeria de Campo de Dalías i Níjar no han que-
dat exemptes d’aquest procés. El desenvolupament de l’agricultura
intensiva en hivernacle, incentivada fonamentalment per les actua-
cions de l’Institut Nacional de Colonització (INC) (Provansal i Moli-
na, 1991; Rivera, 1997), ha afavorit l’arribada de població procedent de
múltiples llocs. En aquest procés es distingeixen dues grans onades.

La primera es va produir a principi dels anys seixanta; els mi-
grants (colonitzadors) van arribar des de la comarca de Las Alpuja-
rras i l’interior de la província d’Almeria. Més tard va arribar pobla-
ció de les províncies limítrofes, especialment de Granada, atreta pel
creixement econòmic que provoca l’«or verd». 

L’adequació de les explotacions familiars a un mercat internacio-
nal, el desenvolupament d’un gran ventall d’empreses subsidiàries
agrícoles, juntament amb el desenvolupament d’una economia sub-
mergida que pot absorbir un nombre important de mà d’obra, van
propiciar l’arribada, a final dels anys vuitanta, de la segona onada
migratòria. Encara que aquesta va ser més diversa quant als llocs de
procedència dels migrants: d’una banda va arribar població de tot el
país —vinculada a les empreses de transformació, transport i co-
mercialització dels productes hortofructícoles—, i de l’altra, immi-
grants documentats i indocumentats d’origen africà (Checa, 1995;
Roquero, 1996) i, actualment, també de l’Amèrica Llatina i l’Europa
de l’Est, que s’ocupen, sobretot, en la sembra i recollida dels produc-
tes hortofructícoles d’hivernacle (vegeu Arjona, 2005). Aportacions
poblacionals que han configurat un sistema de reproducció propi,
amb municipis amb més del 90 % de la població nascuda fora, fins i
tot amb taxes d’estrangers superiors al 25 %, i un espai residencial
altament polaritzat i fragmentat. 

En conseqüència, amb aquest article, a través de l’anàlisi facto-
rial, volem conèixer els eixos de diferenciació residencial que actuen
en aquests municipis. Per a això, l’anàlisi es realitza de manera lon-
gitudinal (anys 1991 i 2001), prenent com a referència el municipi de
Roquetas de Mar1 perquè és el que representa i resumeix millor el
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1. Han estat diversos els estudis de diferenciació residencial sobre ciutats mitja-
nes o agregats poblacionals no gaire grans. Així, per exemple, Solá i Morales (1970) 
realitzen el seu estudi a Badalona i entorn; Arrién (1989), al districte sis de Bilbao;
Prat (1989) va realitzar la seva investigació a Getxo; Múgica (1989), a Vitoria-Gasteiz;
Arranz (1990), a Rekalde; Natera (2002), a Marbella; Santos (1986), als municipis del
sud-est de Madrid; Lora i Aparicio (1991), al barri de la Concepción a Madrid, etc. 
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creixement urbà d’ambdues comarques: en primer lloc, el seu crei-
xement i morfologia urbana actual és fruit del desenvolupament
agrícola i turístic. En segon lloc, la seva estructura residencial és
dual: centres urbans i poblaments dispersos. I, en tercer lloc, és la
ciutat que presenta una major diversitat poblacional, ja que entre els
seus carrers i masos habiten més de cent nacionalitats.

2. Aproximació teòrica i conceptual

L’estudi de la diferenciació espacial i residencial no és un tema
d’anàlisi recent, ja que les explicacions que s’han donat d’aquest fe-
nomen han estat múltiples i de diversa índole, fonamentalment, des
de principi del segle passat. Les principals explicacions han estat
ecològiques, econòmiques i psicològiques.2

L’explicació ecològica o neoecològica és la que ha generat més bi-
bliografia, tant pels seus conceptes i aplicacions empíriques, com per
les crítiques generades.

Els seus principis són el resultat de les investigacions realitzades
per l’Escola de Chicago. Autors com ara Park, Burgess, Mckenzie,
Hoyt o Zorbaugh van contribuir a la seva elaboració. Influïts pel dar-
winisme social, realitzen una anàlisi i proposen plantejaments pro-
pis de les ciències naturals. Per explicar la diferenciació residencial
recorren a conceptes com ara competència i dominació, invasió-suc-
cessió i àrees naturals. De tal manera que l’organització social es du
a terme a través de la lluita. «Una vegada establerta una ciutat és, se-
gons sembla, un gran mecanisme de selecció que […] escull infal·li-
blement del total de la població els individus més ben adaptats a
viure en una regió o en un entorn particular» (Park, 1952, p. 79).

Actualment, i derivat dels escrits del neoecòleg A. Hawley (1972),
s’aplica per a l’estudi del creixement urbà el model d’ecosistema so-
cial, on es vertebren les variables població, tecnologia, medi i orga-
nització.
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No obstant això, no han proliferat els estudis on es realitza una anàlisi comparativa
longitudinal. Encara que sí que se n’han dut a terme algunes on es comparen àmbits
diferents. Així, per exemple, Ocaña (1998) compara els eixos resultants de les ciutats
andaluses més grans; Aurtenetxe i Lavía (1990) ho fan amb Bilbao i Vitoria-Gasteiz, o
Santos (1986), als municipis del sud-oest de la província de Madrid.

2. Hi ha altres explicacions del fenomen (institucionalistes, manageralistes,
etc.), però aquestes són les que han tingut més acceptació en la bibliografia interna-
cional. Per a un desenvolupament més profund i ampli de les diferents teories expli-
catives de la diferenciació residencial, vegeu Checa (2004).
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L’excessiu reduccionisme i mecanicisme natural de les idees de
l’Escola de Chicago va tenir com a reacció l’aparició de la teoria dels
valors socials. Firey (1947), principal representant d’aquest nou pa-
radigma, tracta de remarcar la naturalesa social de l’espai, ja que ad-
quireix rellevància en la mesura que és definit socialment. Per tant,
la ubicació espacial de les diferents poblacions està en relació amb
les seves preferències i sentiments cap a determinats llocs.

En la dècada dels anys cinquanta, amb les investigacions de Shevky
i Williams (1949) a Los Angeles i Shevky i Bell (1955) a San Francisco,
es va crear el model d’àrees socials. És un constructe analític que s’o-
peracionalitza a partir d’una sèrie de proposicions generals sobre la
societat industrial. Tracta d’explicar l’evolució en els sistemes urbans
a partir dels canvis que van passant com a conseqüència de l’incre-
ment d’escala de la societat (Shevky i Bell, 1955). La seva aportació
principal consisteix en la relació que s’estableix entre la diferenciació
residencial i la classificació de la població en tres vectors bàsics: rang
social, urbanització i segregació, on cada àrea social conté un conjunt
poblacional amb puntuacions semblants en els tres factors. 

Els eixos estan compostos per una sèrie de variables. Així, el rang
social incorpora variables com ara classificació laboral, valor de l’ha-
bitatge, ocupants per habitació, taxa d’escolaritat, nivell d’estudis
aconseguit, etc. La urbanització la constitueixen variables com ara
l’edat, el sexe, la propietat o l’arrendament de la llar, l’estructura de
l’habitatge, la fecunditat, les dones actives, les unitats d’allotjament
unifamiliars. I la segregació està determinada per les variables de
raça, origen, nacionalitat i grup ètnic de pertinença. En general,
aquests autors intenten descriure i analitzar l’estructura social de la
ciutat, en comptes de centrar-se en l’estructura espacial. 

L’ecologia factorial s’ha convertit, posteriorment, en l’instrument
bàsic per comprovar el model de Shevky i Bell, a més de possibilitar 
la inclusió d’altres variables pròpies dels diferents contextos, que 
poden incidir en el procés de diferenciació residencial (vegeu, entre 
d’altres, Abu Lughod, 1969; Berry i Ress, 1969; Aurtenetxe, 1989; Cas-
tells, 1986), encara que l’anàlisi factorial no es basa en un model cau-
sal-explicatiu, sinó en un model comprensiu que tracta de simplificar la
complexa relació que hi ha entre les variables amb una sèrie de factors.3

L’explicació de la diferenciació residencial des d’un punt de vista
més econòmic pren dues visions: en primer lloc, les investigacions
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3. L’aplicació de l’anàlisi factorial comporta principalment dues fases. La pri-
mera la podem denominar tècnica, en la qual es fan operatives les unitats inicials d’ob-
servació. La segona fase és d’interpretació, que, com indica el seu nom, consisteix en
la interpretació de les dades.
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que expliquen la diferenciació a partir dels ingressos obtinguts pels
individus. O dit d’una altra manera, la capacitat econòmica defineix
posteriorment la localització residencial, de manera que les seves ex-
plicacions es basaven en principis individuals i, per tant, d’èxits o
fracassos de persones (vegeu Bhardwaj i Rao, 1990). 

En segon lloc, destaca l’enfocament marxista, on autors com ara
D. Harvey (1973) i M. Castells (1973) consideren les divisions espa-
cials de la ciutat com una conseqüència directa del sistema de pro-
ducció imperant, basat en la racionalitat econòmica contraposada a
la racionalitat del benestar de tota la massa social. Dit d’una altra
manera, es parteix de la perspectiva de l’hàbitat des de la seva visió
mercantil i funcional i no des de la consideració d’habitar com un
dret humà universal —primacia del valor de canvi sobre el valor d’ús
de l’espai i els habitatges. La forma física de qualsevol ciutat és, per
tant, un producte de les forces del mercat i del poder polític. En defi-
nitiva, l’espai està vinculat a l’organització interna de cadascun dels
mitjans de producció. 

L’explicació psicològica de la segregació té les seves arrels en el
model de valors socials. Aquestes teories expliquen la segregació re-
sidencial a partir de les preferències i decisions de localització dels
individus. Per tant, la segregació és voluntària. El model psicològic
més notori va ser el que van elaborar Brown i Moore (1970) a partir
del concepte de utilitat del lloc. Aquesta utilitat està relacionada amb
l’índex de satisfacció o insatisfacció que tenen les famílies amb el lloc
de residència. De tal manera que una insatisfacció amb el lloc d’ins-
tal·lació provoca un moviment cap al lloc que ofereix satisfacció. 

No obstant això, les preferències per un determinat lloc, l’auto-
segregació, també comporten la preferència per uns veïns concrets.
O sigui, es pot discriminar o preferir la presència d’uns col·lectius
determinats enfront d’altres, la qual cosa ocasiona un altre procés
nou d’exclusió i segregació, derivat, normalment, de la línia del color
i l’ètnia (Berry, 1979).

3. Dades i metodologia

En aquest article hem optat per l’aplicació de l’anàlisi factorial com
a eina que permet aproximar-nos a la configuració i disposició ur-
bana atenent a les característiques de la població resident, sense en-
trar en una anàlisi detallada de quins són els motius que dissenyen
aquesta disposició. L’aplicació de l’anàlisi factorial a l’estudi de la di-
ferenciació residencial ha estat una constant des de la segona meitat
del segle passat, malgrat que la seva aplicació i difusió va estar mar-
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cada, com en aquest cas, pel contrast de la validesa dels índexs del
model de Shevky i Bell. Actualment, de vegades s’utilitza com una tèc-
nica desproveïda de qualsevol intent de fonamentació teòrica. Nosal-
tres aquí la utilitzarem no només per contrastar la viabilitat del model
d’àrees socials, sinó que també intentarem aproximar-nos a un mo-
del comprensiu de les característiques de la diferenciació residencial.
Sense oblidar, però, que els eixos obtinguts no són mai les causes de
la diferenciació, sinó dimensions de la població que hi resideix.

En qualsevol anàlisi, com més petita sigui o més ben fitada estigui
la unitat que s’ha d’analitzar, més ens podrem aproximar a la realitat
social que es tracta de mesurar. A Espanya no s’han tingut en compte
criteris socials4 a l’hora de dividir l’espai social urbà. Aquí només es
presta atenció a criteris físics, polítics, poblacionals o històrics, sem-
pre depenent del municipi o ciutat. Per això, i a causa de la dificultat
per delimitar els espais socials, aquí també ens decantem pels criteris
administratius de divisió de l’espai en districtes i seccions,5 i optem
per la secció, ja que es configura com una àrea més petita que, en te-
oria, ens ha d’aportar més precisió i homogeneïtat interna.6

Per tant, i seguint la línia d’investigació emprada en altres estudis
espanyols i estrangers7 sobre el fenomen de la diferenciació residen-
cial, utilitzarem les dades del cens de població i habitatge de 1991 
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4. En realitat, haurien de destacar com a elements a l’hora de definir les unitats
d’anàlisis socials: l’existència de consens per part de la població resident sobre els lí-
mits de la unitat considerada, la solidaritat grupal, el sentiment d’identitat i perti-
nença al lloc, el desenvolupament i la participació en les organitzacions que hi hagi, i,
finalment, l’ús dels equipaments presents en aquesta unitat espacial. 

5. Muguruza (1986) realitza el seu estudi amb una delimitació pròpia a partir de
la data de construcció dels edificis. 

6. Partir de la secció com a unitat d’anàlisi planteja, d’entrada, un greu pro-
blema de naturalesa física i conceptual: la continuïtat de l’espai. De tal manera que
qualsevol unitat geogràfica considerada —continent, país, municipi, secció, etc.— és
el resultat d’una delimitació artificial, fruit de decisions polítiques, administratives o
poblacionals i, per tant, límits que poden ser qüestionats i, fins i tot, reformulats de
manera permanent. En conseqüència, es trenca amb les característiques de continuï-
tat i de correlació lineal on les observacions no són independents. De tal manera que
hem d’acceptar la secció com una unitat geogràfica vàlida, ja que és una de les unitats
possibles en l’estudi de la diferenciació residencial. Amb la premissa que si existissin
o utilitzéssim altres sistemes de zonificació aplicats a la mateixa ciutat es podrien ex-
treure resultats diferents. 

7. Díaz (1989) realitza una anàlisi exhaustiva de les investigacions realitzades a
Espanya fins als anys vuitanta. Posteriorment, s’han fet diversos estudis, especial-
ment a Andalusia. Vegeu Ocaña (1998) o Natera (2002). Timms (1976) recopila les in-
vestigacions més importants realitzades en l’àmbit internacional. Actualment la ma-
jor part dels estudis d’ecologia factorial es realitzen a les ciutats llatinoamericanes.
Vegeu, per exemple, Buzai et al. (2003). 
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i 2001 per observar els possibles canvis en els eixos amb el pas del
temps. 

L’any 1991 Roquetas de Mar estava delimitat per dos districtes
que, al seu torn, se subdividien en nou seccions cadascun. No obs-
tant això, l’any 2001 el municipi de Roquetas de Mar també estava
constituït per dos districtes, però el primer tenia dotze seccions, i el
segon, setze (vegeu els mapes 1 i 2 i la taula 1). A Roquetas de Mar,
com en qualsevol divisió administrativa, també podem trobar tres ti-
pus de seccions censals: en primer lloc, seccions de nucli, situades
en la seva totalitat en els nuclis urbans. En segon lloc, seccions de
poblament disseminat, que corresponen als llocs del terme munici-
pal amb habitatges i població que resideix en poblament disseminat.
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MAPA 1. Terme municipal de Roquetas de Mar per districtes i seccions (1991).
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I en tercer lloc, seccions mixtes, que ocupen espais tant en nucli
urbà com en poblaments disseminats.

L’elecció de les variables és un altre dels moments més importants
en la investigació, perquè una selecció incorrecta ens pot portar a
unes conclusions allunyades de la realitat mesurada.8 És cert que no
hi ha un model de variables uniforme i universal, ja que si estudiem
les variables elegides en les múltiples investigacions —nacionals i in-
ternacionals— ens adonem que hi ha una certa disparitat, tant en el
nombre com en el contingut. Això comporta, de vegades, que a causa
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8. La selecció final de les variables s’ha realitzat en diversos moments després
d’observar el seu comportament en la matriu factorial.
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de la capacitat que té l’anàlisi factorial d’admetre un nombre il·limitat
de variables, l’investigador insereixi una informació excessiva, desor-
denada i indiscriminada, i entrebanqui més el resultat. A més a més,
la selecció de variables està condicionada per la disponibilitat de les
dades. L’Institut Nacional d’Estadística (INE) ofereix dades de manera
agregada i no individualitzada, la qual cosa reflecteix en la seva defi-
nició concepcions diferents i alienes a l’investigador, ja que l’ideal és
que aquest investigador disposi de les dades de manera individual per
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Taula 1

Districtes i seccions a Roquetas de Mar (2001)9

Lloc Districte Secció Tipus de secció

Roquetas Centro 1 1 Nucli
Roquetas (Romanilla) 1 2 Nucli
Roquetas (Colonización) 1 3 Nucli
Cortijos de Marín 1 4 Mixt
Roquetas (Doscientas Viviendas) 1 6 Nucli
Roquetas (Pintores) 1 7 Nucli
Roquetas (Carretera La Mojonera) 1 8 Mixt
Roquetas (Antonio Machado) 1 9 Mixt
Roquetas (Campo de Fútbol) 1 10 Mixt
Roquetas 1 11 Nucli
Roquetas (Carretera 1 12 Mixt

La Mojonera - Joaquinico)
Roquetas (El Puerto) 2 1 Nucli
Las Marinas i El Solanillo 2 2 Mixt
Aguadulce Norte 2 3 Mixt
Campillo del Moro 2 4 Nucli
El Parador 2 5 Mixt
Roquetas (Las Lomas) 2 6 Mixt
Aguadulce Sur 2 7 Nucli
El Parador (Carretera Alicún, esquerra) 2 8 Mixt
Urbanización de Roquetas de Mar 2 9 Nucli
Aguadulce Norte fins a La Rambla 2 10 Mixt
Campillo del Moro 2 11 Nucli
Aguadulce (Urbanización) 2 12 Nucli
Aguadulce 2 13 Nucli
Aguadulce 2 14 Nucli
Roquetas de Mar 2 15 Mixt
Campillo del Moro 2 16 Mixt

FONT: Ajuntament de Roquetas de Mar. Elaboració pròpia.

9. L’Ajuntament de Roquetas de Mar no inclou el districte cinc de la secció u en
els seus mapes.
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tractar d’evitar problemes d’interpretació amb alguna de les agrega-
cions. En suma, tal com assenyala Timms (1976), la selecció de varia-
bles no és mai neutra, la qual cosa significa que la pretesa objectivitat
i exactitud d’allò que s’ha mesurat pot distar dels resultats finals.

Tenint en compte aquests possibles biaixos de partida, en aquesta
investigació prendrem com a referència, d’una banda, algunes de les
variables utilitzades en el model teòric d’àrees socials, i de l’altra, va-
riables utilitzades en altres investigacions empíriques —nacionals i
internacionals— no considerades en el model inicial d’àrees socials.
Per descomptat, també variables derivades del coneixement previ de
l’àrea d’estudi (vegeu la taula 2).
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Taula 2

Variables utilitzades en l’estudi de la diferenciació residencial 
de Roquetas de Mar

Número Nom de la variable Abreviatura

1 Població menor de catorze anys P14
2 Població major de seixanta-cinc anys P65
3 Població jubilada JUB
4 Població soltera SOL
5 Població nascuda a altres municipis PNO
6 Població nascuda a l’estranger PNE
7 Població sense estudis PSINEST
8 Població llicenciada PLICEN
9 Població a l’atur PRO

10 Mestresses de casa HOG
11 Població ocupada en el sector serveis SSR
12 Empresaris agrícoles sense assalariats EAGRI
13 Edificis amb més de deu habitatges EDI10
14 Edificis amb més de cinc plantes E5PL
15 Habitatges amb més de cinc habitacions 5HAB
16 Habitatges en règim de propietat PRO
17 Habitatges en règim de lloguer ALQ
18 Habitatges secundaris VSEC
19 Habitatges desocupats VDES
20 Habitatges d’estat deficient DEF
21 Habitatges anteriors a 1950 1950
22 Habitatges entre 1950 i 1980 1980
23 Tinença d’ascensor ASC
24 Habitatges amb aigua corrent AGU
25 Habitatges amb aigua calenta AGUC
26 Habitatges amb telèfon TLF
27 Habitatges amb evacuació d’aigües residuals RESI

FONT: Elaboració pròpia.
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Una vegada seleccionades les variables, el pas següent consisteix
a elegir la tècnica multivariant que cal utilitzar. Per a aquest treball
s’ha optat per l’anàlisi de components principals. D’aquesta manera
hem obtingut l’associació entre les variables seleccionades i la ma-
triu factorial pura i rodada, d’on hem realitzat les nostres inferències.

4. Resultats

4.1. Factors extrets

En aquest apartat mostrem els resultats de l’anàlisi factorial dels
anys 1991 i 2001 a la ciutat de Roquetas de Mar, per a ambdós mo-
ments hem obtingut quatre factors.10 L’any 1991 el percentatge de
variància explicada és d’un 84 %. I per a l’any 2001 la variància ex-
plicada és d’un 86,3 % (vegeu la taula 3).

El 1991, el factor I pren el nom11 de característiques i equipaments
residencials. Les variables relatives als equipaments de la casa han
estat les més determinants en la configuració del factor, sempre amb
una correlació positiva. Les variables que saturen el factor per ordre
d’importància, com es pot observar en la taula 3, són: habitatges se-
cundaris, edificis amb més de deu habitatges, habitatges amb aigua
corrent i calenta, habitatges construïts entre 1950 i 1980, habitatges
en règim de propietat, edificis amb més de cinc plantes i clavegueram
d’evacuació d’aigües residuals.

La distribució del factor I a Roquetas de Mar mostra tres intervals,
que es disposen de menys a més des del centre del municipi fins a la
perifèria en les direccions sud-oest i nord-est. De tal manera que 
la disposició geogràfica de Roquetas ens impedeix parlar d’un model
concèntric, però sí que desprèn una certa jerarquització en tres ni-
vells: en primer lloc, totes les seccions del terme municipal que són
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10. En la major part dels estudis realitzats per a altres àmbits, el nombre d’eixos
oscil·la entre tres i quatre o, en el seu defecte, es rebutgen aquells que expliquin
menys d’un deu per cent de la variància total. De la mateixa manera, encara que no hi
ha una regla específica, es considera, quan el nombre d’observacions sigui alt, satu-
ració baixa entre ± 0,3 i ± 0,49; mitjana, entre ± 0,5 i ± 0,69, i alta, major de ± 0,7. De
manera similar, en el cas que una variable saturi diversos factors es pot seleccionar la
dada per al factor o factors que satura amb més força.

11. L’ecologia factorial aplicada a la definició de l’espai social a la ciutat no és ni
objectiva ni neutra, està subjecta a les decisions i apreciacions subjectives de l’inves-
tigador, com és el cas dels noms dels factors. L’àmplia bibliografia sobre els factors de
diferenciació residencial mostra que aquests, en molts casos, prenen noms diferents,
fins i tot estant saturats per variables similars.
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pròximes al nucli de Roquetas de Mar, excepte Las Marinas i El So-
lanillo (D2-S2) i El Parador (D2-S8); en segon lloc, el nivell format
pels barris de Buenavista, Campillo del Moro i Aguadulce Norte; en
últim lloc, el nivell format per la Urbanización de Roquetas de Mar i
Aguadulce Sur, de la qual cosa es dedueix que les zones més turísti-
ques són les que millors puntuacions tenen.

El factor I per a l’any 2001 també pren el nom de característiques
i equipaments residencials. Queda saturat positivament per les va-
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Taula 3

Matriu de components rodats per a Roquetas de Mar (1991-2001)

1991 2001

I II III IV I II III IV

Població menor de catorze anys 0,905 0,805
Població major de seixanta-cinc anys 0,475 0,494 0,838
Jubilats 0,669 0,789
Solters 0,914 0,875
Persones nascudes a altres municipis 0,804 0,883
Població nascuda a l’estranger 0,707 0,892
Població analfabeta 0,741 –0,467 0,607
Llicenciats 0,756 –0,468 0,424
Aturats de més de setze anys 0,778 0,537
Mestresses de casa 0,925 0,669
Persones ocupades en el sector serveis 0,537 0,751 0,632
Empresaris agrícoles sense assalariats 0,949 –0,775
Edificis amb més de deu habitatges 0,981
Edificis amb més de cinc plantes 0,931 0,663 0,582
Habitatges amb més de cinc habitacions 0,572 0,777 –0,345
Habitatges en règim de propietat 0,961 0,961
Habitatges en règim de lloguer 0,530 0,755 0,361
Habitatges secundaris 0,981 0,704 0,387
Habitatges desocupats 0,430 –0,473 0,392 0,822
Habitatges d’estat deficient 0,808 0,886
Habitatges anteriors a 1950 0,701 0,840
Habitatges entre 1950 i 1981 0,962 0,887(*)
Tinença d’ascensor 0,805 0,653
Habitatges amb aigua corrent 0,969 0,900
Habitatges amb aigua calenta 0,968 0,859
Habitatges amb telèfon 0,849 0,900
Clavegueram d’aigües residuals 0,868 0,879

% variància explicada 36,5 23,18 14,2 10,2 33,8 27,2 13,7 11,6

FONT: Elaboració pròpia.

(*) Per a l’any 2001, la variable és la dels habitatges posteriors a 1981.
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riables següents: habitatge en propietat, habitatge amb aigua i telè-
fon, habitatges posteriors a 1981, habitatges amb aigua calenta i
amb evacuació d’aigües residuals, habitatges amb ascensor i habi-
tatges amb més de cinc habitacions. I en menor grau per llicenciats i
habitatges buits.12 En conseqüència, el que diferencia una data
d’una altra és el menor pes de la variància a l’hora de definir l’eix
l’any 2001.

La seva distribució és molt similar a l’ocorreguda l’any 1991; és a
dir, les millors puntuacions es donen a les zones de nova expansió
que segueixen la línia marítima, que, a més, són els llocs més turís-
tics i de major atracció per a la població autòctona d’alt poder adqui-
sitiu.

En els estudis internacionals, els equipaments i les característi-
ques residencials solen aparèixer al costat del rang social. Així ho
mostren el model inicial de Shevky i Bell, els estudis de Sweetser
(1960 i 1965) per a Boston i Hèlsinki, o Weclawowicz (1979) a Varsò-
via. Gittus (1965) per a Liverpool va aïllar en tercer lloc un eix que va
denominar habitatges múltiples i dotacions, on apareixien variables
com ara habitatges sense ús de cuina i bany, habitatges amb ús de
bany o habitatges amb comoditats. Herbert i Silva (1974) a Colombo
van aïllar, en tercer lloc, un eix que va denominar cases no estàndard,
on apareixen variables com ara habitatges amb pitjors serveis, habi-
tatges sense serveis o habitatges ubicats en els pitjors llocs de la ciu-
tat. Finalment, Ortiz i Schiappacasse (1998) quan analitzen l’espai so-
cial en el Gran Santiago, van aïllar, en quart lloc, un eix que van
anomenar habitatge, on apareixien variables com ara tova de les pa-
rets, terra de parquet, rajola, ciment i terra de plàstic. A Espanya les
investigacions no inclouen, de manera general, variables relacionades
amb els equipaments dels habitatges; només Solá-Morales (1970) en
el seu estudi sobre l’àrea de Besòs, a la part urbanística, va aïllar un
factor semblant al nostre al qual va anomenar equipament, encara
que les seves característiques eren per al barri i no per a l’habitatge.

En suma, els equipaments domèstics han estat elements tinguts
més en compte a escala internacional que nacional. Normalment,
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12. En ambdues dates participen, en la definició d’aquest factor, variables 
no pròpies dels equipaments i les característiques de la casa, com són els llicenciats
—associats tant en els estudis americans com europeus i, fins i tot, espanyols al fac-
tor rang social. Això evidencia l’estreta correlació entre la posició social i els equipa-
ments de la llar, ja que a millor rang social, millors són les condicions i els equi-
paments de les llars. Situació que es repeteix també amb les variables habitatges
construïts entre 1950 i 1980 i habitatges en propietat. De tal manera que com més re-
cents són els habitatges millors són els seus equipaments.

06 Juan Carlos Checa Olmos 21  18/4/07  16:40  Página 180



apareixen vinculats al rang social, encara que nosaltres ho hem se-
parat a causa de la importància que prenen les variables indepen-
dents.

El segon factor aïllat el 1991 l’hem denominat cicle vital i immi-
gració, a causa de la importància que tenen en la definició de l’eix les
variables relacionades amb l’etapa del cicle vital i el lloc de pro-
cedència, sempre amb correlació positiva. Les variables pròpies del
cicle vital que saturen el factor, per ordre d’importància, són: mes-
tresses de casa, solters i població menor de catorze anys. Les varia-
bles pròpies d’immigració són: població nascuda a altres municipis i
població nascuda a l’estranger. Finalment, apareixen variables rela-
cionades amb l’estatus social: aturats majors de setze anys i habi-
tatges desocupats. 

La distribució geogràfica de les puntuacions factorials per les sec-
cions de Roquetas de Mar mostra que no hi ha valors extrems i la
seva distribució es fa molt heterogènia. Els valors màxims s’obtenen
en algunes de les seccions del nucli principal de Roquetas de Mar, la
qual cosa ens indica que allà ha estat on més immigrats, especial-
ment nacionals, s’han inserit i, per tant, on viu més població jove 
i soltera. Per contra, les seccions amb menys puntuacions també 
s’ubiquen en seccions pròpies del nucli, però amb direcció contrària
al mar.

L’any 2001, el factor II s’anomena immigració i cicle vital. Passats
deu anys, les variables de migració tenen un paper més important en
la saturació del factor que les relacionades amb el cicle vital, d’aquí la
modificació del nom de l’eix. Per tant, les variables principals que 
el saturen són població estrangera i nascuts en un altre municipi,
seguit de variables com ara població major de seixanta-cinc anys, ju-
bilats, habitatges secundaris i habitatges de lloguer. Amb correlació
negativa apareixen mestresses de casa. En aquest factor es mostra la
gran diferència d’una data a l’altra. Ara els migrants estrangers
viuen en zones amb població gran i jubilada i amb molts habitatges
de lloguer, enfront de l’any 1991, moment en què la població migrant
vivia en zones de població jove. El canvi es deu, fonamentalment, a
l’origen dels migrants: al principi dels anys noranta la població es-
trangera era fonamentalment de la Unió Europea, enfront de la po-
blació africana actual, l’acceptació de la qual és menor i habiten en
àrees amb població nacional més envellida, a la qual cosa cal sumar
que els estrangers comunitaris residents a la localitat són, majorità-
riament, jubilats.

La distribució espacial del factor, aquest cop, pren puntuacions
més importants en les seccions de caràcter mixt al costat del nucli i
a les zones més turístiques. Per tant, els turistes estrangers s’ubi-
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quen en les grans urbanitzacions del municipi, enfront dels immi-
grants econòmics que s’insereixen en les seccions de més antiguitat
i de caràcter mixt, és a dir, resideixen en zones urbanes —petits mi-
croguetos— i en poblaments dispersos —gueto difús.

Comparant el nostre resultat amb altres investigacions trobem
que en la literatura internacional, de manera general, la vinculació
entre cicle vital i migració és molt reduïda, de tal manera que les va-
riables migratòries i ètniques quan no s’han aïllat de manera indivi-
dual apareixen saturant el factor rang social (vegeu Sweetser, 1960 
i 1965; Davis i Barrow, 1973; Weclawowicz, 1979), encara que en 
altres casos apareixen vinculades a factors com ara l’educacional
(Burgel, 1972) o la desorganització social (Abu-Lughod, 1969). I, no-
més en determinats casos, els valors migratoris i ètnics apareixen
vinculats, de manera conjunta, als factors de rang social i estatus fa-
miliar o urbanització (vegeu Van Arsdol, Camilleri i Schmid, 1958, i
Timms, 1973).

A Espanya passa una cosa semblat. És a dir, quan les caracterís-
tiques migratòries no són independents es vinculen amb el factor de
rang social o estatus socioeconòmic. Així, en la investigació de Solá-
Morales (1970) els immigrants apareixen en el factor grau de madu-
resa, que està determinat per variables pròpies de l’estatus econò-
mic. Fernández (1977), encara que denomina de manera independent
el factor com a dinàmica migratòria, considera que aquest factor té
grans correlacions amb les variables econòmiques. O, com demostra
González (1987 i 1990), les característiques migratòries no apareixen
fortament vinculades a cap dels tres factors aïllats.

No obstant això, Ortiz (1987) en el seu estudi sobre la ciutat de Lo-
gronyo presenta algunes variables de caràcter migratori vinculades a
factors del cicle vital de la població,13 com són jubilats, ancians, joves,
estudiants, etc. Només els resultats obtinguts per a la ciutat d’Alcalá
de Henares (Díaz, 1988) són semblats al nostre. A Alcalá de Henares
les variables migratòries —referides tant a l’origen com a l’any d’arri-
bada— apareixen unides a d’altres del cicle vital. De tal manera que
aquesta autora anomenà l’eix cicle vital origen i immigració.

L’any 1991, el tercer factor es denomina estatus social i activitat
agrícola, és un eix socioeconòmic vinculat, sobretot, a l’agricultura
en hivernacle, d’aquí que ens inclinem a denominar-lo, també, acti-
vitat agrícola.

Les variables que saturen l’eix de manera positiva són: empresa-
ris agrícoles sense assalariats, població sense estudis, població jubi-
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13. Ortiz (1987) l’anomenà grau de maduresa. 
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lada i més gran de seixanta-cinc anys. Amb correlació negativa a l’eix
apareixen llicenciats. Evidentment, aquestes professions o càrrecs
no es dediquen a l’activitat agrícola, encara que hi ha un important
nombre d’enginyers que treballen en aquesta activitat.

Les puntuacions factorials es distribueixen de manera heterogè-
nia en el terme municipal, ja que en tot el terme municipal trobem
agricultors que hi viuen. Les majors puntuacions es troben a Las Ma-
rinas i El Solanillo —pobles de colonització— i Cortijos de Marín. En
conseqüència, llocs que estan envoltats per la major extensió d’hi-
vernacles del municipi

També per a l’any 2001 el tercer factor s’anomena estatus social.
Queda saturat positivament per habitatges buits i edificis de més de
cinc plantes, població aturada i habitatges secundaris. I negativa-
ment per empresaris agrícoles sense assalariats, persones analfabe-
tes i habitatges amb més de cinc habitacions. Els petits agricultors
—propietaris de menys d’una hectàrea d’hivernacle— viuen en zones
més deteriorades que els que són mitjans o grans propietaris; al seu
torn, solen ser persones d’edat més avançada, amb un nivell d’estu-
dis molt baix. Igual que passava l’any 1991, la distribució d’aquest
factor es produeix per tot el municipi, ja que els petits propietaris —
autònoms sense empleats— cerquen una major proximitat a les se-
ves explotacions.

L’eix estatus econòmic o rang social és el principal eix que, tant en
l’àmbit internacional com nacional, explica millor i per a més casos la
diferenciació residencial. En gairebé tots els estudis apareix vinculat
al nivell acadèmic, la qualificació ingressos, etc., però en cap cas no
apareix tan vinculat amb l’activitat agrícola com en el nostre.14

L’últim factor per a 1991 ha estat denominat infrahabitatge, ja
que algunes de les variables associades a aquest factor descriuen els
habitatges amb un estat insuficient d’habitabilitat. L’eix queda satu-
rat de manera positiva per variables com ara habitatges en estat de-
ficient, habitatges anteriors a 1950 i població major de seixanta-cinc
anys. I negativament per habitatges desocupats. Aquest factor queda
molt vinculat al primer factor, ja que els habitatges en estat deficient
estan en relació amb els equipaments i les infraestructures de l’ha-
bitatge. 

La distribució espacial de les puntuacions factorials deixa dividit
el terme municipal en dos. D’una banda, tenim la part nord —Para-
dor, Aguadulce i Campillo del Moro—, on hi ha una puntuació posi-
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14. En el cas de Solá-Morales (1970), parla de grau de peonada per referir-se a
treballadors manuals, però no té en compte els agricultors.
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tiva. I la part centre-sud, on les puntuacions són negatives, encara
que en ambdós sentits, les puntuacions més extremes les tenim dins
el mateix municipi de Roquetas de Mar. Així, la puntuació menor la
trobem a Las Lomas, i la major, a El Puerto, un dels barris més an-
tics de la ciutat, que pràcticament no ha estat remodelat. 

El 2001 el factor IV també està relacionat amb l’estat deficient 
dels habitatges —habitatges en estat deficient i construïts abans 
de 1950—, però la seva interpretació és més complexa, ja que també
és saturat per variables del cicle vital —població menor de catorze anys
i població soltera— i de l’estatus social —habitatges llogats i perso-
nes sense estudis. La qual cosa vincula aquest eix no només amb el
primer eix, sinó també amb el segon i el tercer. La seva distribució es-
pacial és molt heterogènia, encara que les majors puntuacions es
troben, com per a l’any 1991, en les seccions del centre antic de Ro-
quetas de Mar, especialment El Puerto.

En resum, a pesar de l’important creixement del municipi en 
l’última dècada, els eixos de diferenciació que dibuixen la trama ur-
bana no han canviat excessivament. Només cal remarcar el paper de
la variable immigració i estrangers, que actualment té més pes, la
major complexitat de l’eix d’estatus econòmic i, sobretot, el d’infra-
habitatges.

4.2. Àrees

L’extracció dels factors, a més de la informació que ens aporta per
a la diferenciació residencial, constitueix el pas definitiu per a l’ela-
boració de les àrees socials o, dit d’una altra manera, la regionalitza-
ció segons les característiques poblacionals i urbanístiques.

Per a això, nosaltres utilitzarem la tècnica d’anàlisi de clúster.
Aquesta anàlisi té com a objectiu agrupar individus segons la seva si-
militud,15 de manera que cada variable té el mateix pes en el procés
de classificació. Aquí, a fi d’aconseguir una definició com més rica
millor, hem utilitzat els factors extrets amb l’anàlisi factorial, en
comptes de les variables, ja que d’aquesta manera se sintetitza i es
condensa molt més la informació i s’evita que les distàncies es facin
més agudes i dificultin la tasca de fer grups homogenis.
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15. La mesura elegida per a la similitud ha estat la distància euclidiana. «És una
mètrica que mesura la distància entre dos casos basant-se a considerar-los com a
punts en un espai bidimensional i la variable com a la projecció d’aquests punts sobre
els eixos de coordenades, amb la qual cosa la distància entre els dos punts es calcula
segons el teorema de Pitàgores» (Díaz, 1988, p. 401).
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En conseqüència, la delimitació d’àrees també es produeix sota
una tasca subjectiva de l’investigador. Encara que utilitza mètodes
matemàtics, les diferents fases del treball requereixen decisions du-
tes a terme pel mateix investigador i, per això, a més dels aspectes
definits pel procés ecològic factorial, també ens valdrem d’explica-
cions obtingudes a partir del coneixement del lloc.

Així, a partir del dendrograma del clúster, hem aïllat per a Roque-
tas de Mar, l’any 1991, quatre àrees socials diferents.

La primera àrea correspon a les seccions u, cinc i vuit del distric-
te dos, i a les seccions sis, set i nou del districte u. O dit d’una altra
manera, l’àrea coincideix amb el barri d’El Parador i els seus po-
blaments disseminats, i amb els barris de Doscientas Viviendas, 
Pintores, Antonio Machado i El Puerto dins del mateix Roquetas de
Mar. Zones, totes elles, que tenen puntuacions similars quant als
principals eixos de diferenciació residencial: característiques i equi-
paments dels habitatges i cicle vital i immigració. No obstant això, en
els factors III i IV hi ha algunes diferències entre aquestes zones. Així,
en el factor III, la zona d’El Parador creada per l’INC i el barri de Dos-
cientas Viviendas construït per l’OSHA tenen una puntuació major
que els barris de Pintores, Antonio Machado, El Puerto i la zona
d’ampliació d’El Parador. Dit d’una altra manera, en els dos primers
barris destaca més el caràcter agrícola dels seus habitants. D’altra
banda, en el factor IV, Doscientas Viviendas i Antonio Machado tenen
una puntuació més negativa —encara que escassa— que la resta, i El
Puerto té una puntuació positiva.

L’àrea número dos està composta per les seccions tres i vuit del
districte u. Seccions que corresponen als barris de Colonización i Car-
retera de La Mojonera en el mateix Roquetas de Mar. Tenen puntua-
cions similars en els factors I i III, i algunes diferències en els fac-
tors II i IV, i més concretament en el factor cicle vital i immigració, on
el barri de Colonización té una puntuació negativa, enfront de la po-
sitiva de Carretera de La Mojonera.

L’àrea número tres queda definida per les zones Centro, Las Lo-
mas i Romanilla en el mateix Roquetas de Mar, Aguadulce —nord i
sud—, Campillo del Moro i la Urbanització de Roquetas de Mar.
Aquesta zona és més complexa en homogeneïtat interna que les an-
teriors, ja que hi ha algunes diferències entre les seccions respecte
als diferents eixos, de manera que la zona, fins i tot, podria dividir-se
en dues subzones; d’una banda, Aguadulce, Urbanitzación de Ro-
quetas, Campillo del Moro i Romanilla, i, de l’altra, secció Centro i
Las Lomas.

L’última àrea es compon dels barris de Cortijos de Marín, Las Ma-
rinas i El Solanillo, situats en punts de la perifèria del terme munici-
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pal. Així, exceptuant l’eix d’infrahabitatges, presenten puntuacions
similars. En aquest últim cas, El Solanillo i Las Marinas tenen una
puntuació negativa alta, i els Cortijos de Marín, baixa positiva. 

L’any 2001 apareixen també quatre àrees, però difereixen en la
configuració. La primera àrea està composta pels barris de la Romani-
lla (D1-S2), Doscientas Viviendas (D1-S6), Carretera de La Mojonera -
Barrio de Joaquinico (D2-S12) i Urbanización de Roquetas de Mar
(D2-S9). Zones que tenen puntuacions similars en els factors I, II i III,
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encara que en el factor II hi ha diferències quant a l’origen de la po-
blació. Així, La Romanilla i Urbanización de Roquetas de Mar, barris
situats al costat del mar i exclusivament urbans, estan ocupats per
estrangers de la Unió Europea i de l’Europa de l’Est, enfront de Dos-
cientas Viviendas i Carretera de La Mojonera, que estan habitats per
població africana, més concretament subsahariana, que viuen
també en poblaments dispersos. D’altra banda, en el factor infraha-
bitatge, té major puntuació en els hàbitats ocupats pels africans.
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La segona àrea la conformen les zones següents: Cortijos de 
Marín (D1-S4), Campo de Fútbol (D1-S10), El Solanillo i Las Mari-
nas (D2-S2), Aguadulce Norte (D2-S3), Campillo del Moro (D2-S4),
Aguadulce centre (D2-S13 i 14) i Roquetas (D2-S15). Aquesta 
àrea presenta puntuacions similars, encara que baixes, en tots els
factors.

L’àrea número tres la formen Roquetas centre (D1-S1), Roquetas
Colonización (D1-S3), Roquetas Pintores (D1-S7), Carretera de La
Mojonera (D1-S8), Roquetas (D1-S11), El Puerto (D2-S1), Las Lomas
(D2-S6), Carretera de Alicún (D2-S9), Aguadulce Norte (D2-S10) i
Campillo del Moro (D2-S11). D’aquesta manera es converteix en l’à-
rea que més zones congrega, d’aquí que també sigui la que major he-
terogeneïtat interna presenta. El factor I té puntuacions més negati-
ves als barris de Roquetas centre i Colonización, a la fi, barris de més
antiguitat. El mateix passa amb el factor immigració, ja que els mi-
grants africans s’ubiquen principalment en aquestes zones més an-
tigues, enfront dels turistes, que ocupen principalment els barris
d’Aguadulce Norte i Campillo del Moro. El factor estatus econòmic as-
soleix valors més positius als barris de Las Lomas i Pintores, enfront
d’Aguadulce Norte i Campillo del Moro. Finalment, el factor infraha-
bitatge es manifesta de manera més accentuada a les barriades més
antigues d’aquesta àrea.

L’última àrea la configuren els barris d’Antonio Machado (D1-S9),
El Parador (D2-S5) i Urbanización de Aguadulce (D2-S12), amb pun-
tuacions homogènies en tots els factors, encara que, com passa en
l’àrea número dos, els africans es concentren més a Antonio Ma-
chado i El Parador, enfront dels europeus, que s’instal·len a Urbani-
zación de Aguadulce.

En conclusió, a pesar de l’increment poblacional i urbanístic de la
ciutat els últims anys, hi ha quatre àrees, encara que la variació de
les característiques de la població ha provocat que la configura-
ció de les àrees sigui una mica diferent d’una data a l’altra. Els mo-
tius que expliquen aquest canvi són fonamentalment dos: d’una
banda, la diversitat d’orígens de la població, ja que el 1991 la major
part de la població estrangera era de l’Europa comunitària; no obs-
tant això, actualment els africans i els llatinoamericans són majoria. 
I de l’altra, les preferències residencials dels autòctons de viure al
costat del mar i amb persones de característiques econòmiques, so-
cials i culturals similars, fet que es tradueix en una mobilitat resi-
dencial de part de la població espanyola, que fa que l’espai es confi-
guri de manera més complexa. 
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5. Conclusions

Els resultats de l’anàlisi factorial ens mostren que el model d’à-
rees socials elaborat per Shevky i Bell no té una aplicació exacta a
Roquetas de Mar. Així, el factor rang social apareix en tercer lloc i
molt vinculat a l’activitat agrícola. El factor cicle vital i immigració es
manifesta conjuntament i no de manera aïllada, tal com indicava el
model. I, per descomptat, el primer factor característiques i equipa-
ments residencials s’aïlla de manera independent i no queda tan vin-
culat al rang social com mostraven Shevky i Bell.

De la mateixa manera, tant per a l’any 1991 com per al 2001, a
Roquetas apareixen quatre factors, on l’única diferència és el paper
que han pres en els últims temps les variables relacionades amb l’o-
rigen de la població. Situació que, si es manté constant en un futur,
portarà la immigració a ser el principal factor d’explicació de dife-
renciació residencial. L’altra gran conclusió de l’estudi, després
d’observar els llocs de concentració dels immigrants al municipi, és
la segregació atenent a la línia del color. A Roquetas de Mar els im-
migrats africans es concentren en les seccions o zones de més anti-
guitat i de caràcter mixt. D’aquí que un important nombre d’immi-
grants africans visquin en poblaments disseminats entre els
hivernacles,16 o en zones urbanes més degradades, on viuen espa-
nyols d’edat avançada o petits agricultors. No obstant això, els im-
migrants amb fins turístics s’insereixen en les distintes urbanitza-
cions que té el municipi al costat del mar. Amb la diferència que en
aquest segon cas l’ocupació és voluntària, enfront dels primers que,
per causes ètniques i econòmiques, estan abocats a nínxols resi-
dencials de pitjors condicions.

En definitiva, cal una planificació ràpida i justa per albergar i in-
serir la població de manera igualitària per tot l’espai urbà, sense te-
nir en compte l’origen, l’ètnia o els ingressos. Actualment a Roquetas
de Mar es realitza una revisió del projecte inicial del Pla General d’Or-
denació Urbana, on es té previst construir més de trenta mil habitat-
ges, fet que es converteix en una oportunitat única per a l’adminis-
tració per reallotjar i oferir habitatges dignes tant als immigrants que
viuen segregats en poblaments dispersos i barraques com a la po-
blació nacional amb capacitat d’endeutament reduïda. 
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car i Níjar (vegeu Checa, 2004). 
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