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Muchos dominicanos migramos hacia Es-
paña gracias al crecimiento de las relaciones 
económicas y socioculturales con nuestro 
país, la República Dominicana. Nos despla-
zamos con proyectos de residencia temporal 
o permanente. Algunos en calidad de profe-
sionales; los más, como operarios o emplea-
das de hogar. Barcelona y Madrid fueron las 
dos grandes ciudades que acogieron mayo-
ritariamente nuestra comunidad.

Los que no quisieron formar parte del 
grupo de empleados, decidieron poner en 
práctica sus conocimientos y experiencias, 
además de su entusiasmo idiosincrático, en 
el emprendimiento. En esta actividad, el do-

minicano expande y enriquece el mapa de 
saberes y tradiciones culturales, aportando a 
la nueva sociedad una exquisita variedad de 
técnicas, habilidades y destrezas emprende-
doras.

Negocios como restaurantes, bares, disco-
tecas, tiendas, agencias de viaje, locutorios 
y peluquerías entre otros, son las activida-
des comerciales que mayoritariamente han 
desarrollado los dominicanos, mostrando su 
espíritu emprendedor, un estandarte de ser-
vicio, tenacidad, creatividad y laboriosidad.

Peluquerías, donde los “rolos” se mezclan 
con la música y la alegría contagiosa domi-
nicana; bares con el servicio del gusto criollo 

Presentació

MAYLÉN SUSAÑA
Presidenta d’ASOPROTEC
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y una buena música de bachata;  tiendas de 
servicios en la que se destaca la amabilidad, 
el respeto y la voz melodiosa dominicana…, 
son una pequeña parte del valor extraordi-
nario dominicano que llegó a España con 
deseos de prosperar ofreciendo a cambio lo 
mejor de nuestro país.

En Barcelona se alojan una gran cantidad 
de dominicanos emprendedores capaces de 
mostrar su amabilidad, cariño, alegría y es-
pontaneidad en favor de sus clientes. Como 
una muestra del gran valor emprendedor 
dominicano, a continuación presentamos 
un grupo de emprendedores dominicanos 
con negocios en Barcelona, empeñados en 
mostrar lo mejor de su cultura.

“En Barcelona se alojan 
una gran cantidad 
de dominicanos 
emprendedores capaces 
de mostrar su amabilidad, 
cariño, alegría y 
espontaneidad”
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La comunitat dominicana

Les ciutats de Barcelona i 
l’Hospitalet de Llobregat 
concentren la meitat 
de tota la població 
d’origen dominicà 
resident a Catalunya

L’estabilitat és la nota predominant pel que 
fa als darrers anys de la comunitat domini-
cana a Barcelona. Amb molt poques varia-
cions respecte a 2012, el departament de 
Benestar Social i Família xifra en 7.631 les 
persones d’origen dominicà residents a la 
ciutat, un total que els fa mereixedors de 
la novena posició al rànquing de les comu-
nitats nouvingudes no comunitàries més 
nombroses a Barcelona. Això no obstant, 
la fragmentació nacional del continent sud-
americà difumina la força d’aquestes pobla-
cions nouvingudes a Barcelona, que, suma-
des els col·lectius equatorià, bolivià, peruà i 
colombià, entre d’altres, ocuparia la primera 
posició. Aquests 7.631 suposen el 32,1% del 
total de dominicans residents a Catalunya, 
que sumen 23.804. La xifra supera el 50% si 
sumem la població dominicana empadrona-
da a l’Hospitalet de Llobregat. 
Al conjunt de Catalunya, el 20% de la po-
blació ocupada d’origen dominicà està afi-
liada al règim especial del treball a la llar; el 
treball autònom, en canvi, frega el 6%, un 
índex d’emprenedoria relativament baix (tot 
i que molt similar al de la resta de comuni-
tats d’origen sud-americà amb l’excepció 
del col·lectiu argentí). 
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Com és evident, el context social i econò-
mic es reflecteix en els fluxos migratoris. 
Durant l’època de creixement econòmic, la 
bonança atreia persones immigrants d’arreu 
del món a Catalunya. A hores d’ara, i mal-
grat la recessió econòmica, parlem d’un país 
que continua acollint persones nouvingu-
des, si bé no en la mesura amb què ho va 
fer durant la primera dècada del nou segle. 
En aquest sentit, la disminució d’algunes co-
munitats, entre les quals hi ha les d’origen 
sud-americà (de les cinc comunitats que 
disminueixen entre 2012 i 2013, quatre són 
d’origen sud-americà), es compensa amb el 
creixement d’altres grups nouvinguts com el 
xinès. L’estabilitat de la població estrange-
ra a Barcelona es tradueix en l’existència de 
grups nouvinguts cada cop més consolidats 

i integrats a la nostra societat, una situació 
que es deu també a l’èxit dels mecanismes 
d’acollida endegats.  
Des d’aquesta estabilitat, social i econòmica, 
les persones nouvingudes poden empren-
dre amb més facilitat aventures empresarials 
en l’àmbit del comerç. Ja no es tracta d’obrir 
el típic restaurant xinès o la botiga pakista-
nesa de queviures: ara els col·lectius nouvin-
guts tenen capacitat per estudiar la deman-
da, identificar nínxols de mercat i definir una 
proposta comercial amb valor afegit.
Es tracta, en definitiva, d’una situació sen-
siblement diferent a l’esdevinguda en èpo-
ques recents en què s’emprenia des de la 
necessitat d’autoocupar-se i escapar de 
l’atur o com a pretext per garantir la residèn-
cia legal al nostre país. 
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Imatges d’un centre de ne-
gocis ubicat al carrer Com-
te d’Urgell, al barri barcelo-
ní de La Nova Esquerra de 
l’Eixample, dirigit per una 
empresària d’origen domi-
nicà.

En el moment d’endegar projectes empresarials 
d’emprenedoria, els centres de negoci o espais de 
coworking constitueixen una opció segura per minimitzar 
costos durant les fases de consolidació. A Barcelona 
s’hi troben diversos espais d’aquestes característiques, 
que acullen cada cop més iniciatives d’emprenedors i 
emprenedores nouvinguts. 
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Els índexs 
d’emprenedoria 
entre la població 
llatinoamericana 
a Catalunya són 
encara baixos si 
es comparen amb 
altres comunitats

Règim d’afiliació a 
la Seguretat Social 

de les 6 nacionalitats 
llatinoamericanes més 

nombroses a Catalunya 

Règim general (excepte el 
règim especial de la llar

Règim especial de 
treballadors autònoms

Règim especial de la llar

Font: Ministerio de Empleo y 
de Seguridad Social (octubre de 2013)

Elaboració pròpia
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ASOPROTEC (Asociación Nacional de Pro-
fesionales y Técnicos Dominicanos en Espa-
ña) és una entitat jove que aglutina profes-
sionals de tots els àmbits, tècnics, estudiants 
universitaris i tècnics FP d’origen dominicà 
que resideixen o desenvolupen la seva ac-
tivitat professional arreu de l’Estat espanyol. 
Tot i haver-se constituït recentment, els seus 
membres, sota el lideratge de l’empresària 
Maylén Susaña, encaren amb il·lusió aquesta 
nova etapa i amb ganes d’enriquir Barcelona 
amb la sensibilitat pròpia d’aquest col·lectiu 
de Centreamèrica. 
La raó de ser d’ASOPROTEC és contribuir a 
visualitzar en positiu l’aportació econòmica 
i la professionalitat de la comunitat domini-

cana. Per aquest motiu organitzen activitats 
professionals (com trobades de networking) 
o culturals en què es fa present la seva rea-
litat a Barcelona i els fonaments de la seva 
cultura pròpia. 
Si bé el punt de partida és l’origen nacio-
nal comú, l’entitat organitza també activitats 
que s’adrecen, de manera general, a totes 
les comunitats nouvingudes, especialment 
a les llatines a causa dels evidents llaços 
que les uneixen. Així, gràcies a l’aparició 
d’ASOPROTEC, el col·lectiu dominicà a 
Barcelona disposa d’un interlocutor estable 
i identificat amb les administracions públi-
ques, els agents socials i la resta d’actors de 
la societat civil.  
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El propi fet migratori i l’arribada i establiment a un nou 
país genera, com és evident, un conjunt de necessitats, 
de tipus econòmic i administratiu, a les persones immi-
grades. La regularització de la seva situació a Catalunya, 
l’accés a l’atenció sanitària, l’empadronament o el llo-
guer o compra d’una vivenda són qüestions que s’han 
de resoldre; cap la possibilitat, però, que en el moment 
d’establir-se a Barcelona aquests persones nouvingudes 
tinguin problemes per conèixer i interactuar, entre d’altres, 
amb l’administració local. Per satisfer aquesta demanda 
neixen establiments que, regentats per persones d’origen 
estranger, tenen en el públic nouvingut el seu target 
prioritari. Aquests comerços ofereixen altres serveis com 
la transferència de divises, l’enviament als països d’origen, 
etc. Es tracta, per tant, d’una xarxa de negocis regentats 
per persones nouvingudes que, partint d’un coneixement 
directe del fet migratori, s’adrecen de manera prioritària 
als diferents col·lectius nouvinguts.  
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Aquest document ha estat elaborat per

amb el suport de

amb la col·laboració de

Regidoria de Comerç, Consum i Mercats
Direcció de Serveis d’Immigració i Interculturalitat

Gerència de Serveis de Comerç

Agraïments a
Jordi Subirana i Maylén Susaña



PIMEC Comerç és membre actiu de la 
Xarxa BCN Antirumors i a través de la se-
va participació promou l’entesa entre els 
comerciants autòctons i nouvinguts i la 
integració d’aquests a la trama comercial de 
proximitat de la ciutat. També contribueix 
especialment a desactivar els rumors que 
existeixen en l’àmbit del comerç. 

Aquest document pretén ser una eina útil 
per al dia a dia dels membres de la Xarxa 
BCN Antirumors d’acord amb el compromís 
de PIMEC Comerç de proveir la Xarxa de 
materials específics en l’àmbit del comerç. 
En cas de dubte, podeu posar-vos en 
contacte amb l’equip de PIMEC Comerç a 
través dels següents canals:  

www.comerc.pimec.org

@

www

pcomerc@pimec.org

elblocdecomerc.pimec.org

www.facebook.com/PimecComerc

twitter.com/PIMECComerc
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COL·LECCIÓ NOSALTRES TAMBÉ FEM CIUTAT
Aquesta col·lecció pretén ser un punt de trobada entre les entitats patronals 
del comerç, els comerciants autòctons i els nouvinguts, les Administracions 

Públiques i tots els membres de la Xarxa BCN Antirumors. 

TÍTOLS DE LA COL·LECCIÓ
1. Els comerciants xinesos de Barcelona
2. Horaris comercials i comerç nouvingut

3. Parlem de comerç i nouvinguts
4. Els comerciants xinesos de Barcelona (II)

5. Els emprenedors dominicans de Barcelona

SEGUEIX-NOS A


