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   MARC CONCEPTUAL I METODOLÒGIC
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La incorporació d’un coneixement subjectiu -de caire més qualitatiu- que reculli les percepcions i 
valoracions sobre l’estat de la convivència a Tortosa des del punt de vista dels tres protagonistes 
(recursos tècnics, ciutadania i representants polítics) és la finalitat fonamental de la part subjectiva de 
la monografia comunitària: organitzar el coneixement subjectiu per tal d’apropar-lo al coneixement 
objectiu recollit en la primera part. Abans, però, serà útil saber de què estem parlant, quan parlem de 
convivència i cohesió social? 

Conceptes principals5 del coneixement subjectiu

L’anàlisi d’aquesta monografia subjectiva s’articula a partir d’alguns aspectes clau del marc concep-
tual del Projecte d’intervenció comunitària intercultural (emmarcat en el Programa de cohesió social 
i interculturalitat de l’Obra Social “la Caixa”). La finalitat d’aquest apartat, però, no és la de fer una 
revisió exhaustiva de tots els fonaments conceptuals i metodològics del Projecte, sinó la d’establir els 
elements conceptuals de referència emprats en el disseny de l’estructura analítica de la part subjec-
tiva de la monografia comunitària. És a dir, mostrar el corpus conceptual del Projecte al voltant de la 
noció central de convivència i la seva relació amb les categories de cohesió, integració, interculturali-
tat i ciutadania. I explicitar com aquest s’ha fet servir per organitzar les diferents opinions, valoracions, 
experiències i vivències recollides dels tres protagonistes: a) recursos tècnics, b) ciutadania i les seves 
associacions, i c) representants institucionals i grups polítics municipals.

Hipòtesi de partida: desigualtat i diversificació sociocultural

El Projecte d’intervenció comunitària intercultural parteix de la hipòtesi que un dels principals factors ex-
plicatius de l’esdevenir quotidià d’una comunitat determinada (municipi, barri, carrer, plaça, escola...) és la 
correspondència que hi ha entre discursos, pràctiques socials, polítiques i programes en matèria d’igualtat i 
en matèria de diversificació sociocultural del lloc. Efectivament, la diversificació no es dóna en contextos neu-
tres i d’igualtat, sinó en situacions marcades generalment per la desigualtat socioeconòmica i per processos 
d’exclusió social.

Es considera, per tant, que un bon enfocament teòric —alhora que pràctic— sobre la gestió positiva, demo-
cràtica, participativa i incloent de la diversitat sociocultural d’una comunitat que es pretengui cohesionada 
socialment, cal que prengui en consideració els contextos de desigualtat d’oportunitats, pobresa i marginació. 

1Aquest apartat, així com també el disseny de l’estructura analítica de la monografia subjectiva, s’ha realitzat a partir dels conceptes i 
plantejaments metodològics recollits en la publicació: “Convivència social i intercultural en territoris d’alta diversitat”, Projecte d’inter-
venció comunitària intercultural, interculturalitat i cohesió social de l’Obra Social “la Caixa”, Barcelona, 2012.
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Prenen especial rellevància, arribats en aquest punt, el concepte de cohesió social i la seva determina-
ció d’acord amb les desigualtats socials existents i el tipus de gestió de la diversitat.

Per tant, el foment de la cohesió social dins la comunitat es troba tensat per les desigualtats socials 
com també per la gestió de la diversitat sociocultural i, tot plegat, regulat per l’Estat de dret i el sistema 
democràtic. El Projecte d’intervenció comunitària intercultural pretén, doncs, ser una aportació en el 
camp de la cohesió social des del pla comunitari, centrant l’atenció en totes les persones integrants 
de la comunitat (infants, joves, gent gran, famílies...), però entenent com a particularment especial la 
situació de les persones pobres d’origen estranger i de les minories ètniques. En aquest darrer sentit, 
el Projecte entén la integració com una nova cohesió social que afecta i involucra a tots els membres 
de la comunitat, i no només a les persones d’origen estranger i minories ètniques. Concepció d’inte-
gració coincident en el que recull el Pla estratègic de ciutadania i integració 2011-2014 del Ministeri 
de Treball i Immigració en el qual es determina que la integració és un «procés d’esforç bidireccional 
d’acomodació mútua per als immigrants i tots els residents dels països de la Unió Europea».

Noció de convivència i la seva adjectivació com a intercultural i ciutadana

L’objectiu central del Projecte és fomentar la convivència intercultural ciutadana. Fomentar la convi-
vència intercultural suposa, fonamentalment, promoure i treballar la interacció positiva entre persones 
culturalment diverses en què es denotin els interessos comuns, l’aprenentatge i el coneixement mutu 
i la col·laboració intercultural entre col·lectius de dones, joves, comerciants, veïns, etc. Per arribar en 
aquest punt, òbviament, la convivència intercultural també ha de suposar: a) valorar positivament la 
diversitat cultural, b) emfatitzar la necessitat d’igualtat de tracte i oportunitats per tothom i c) respectar 
el dret a la diferència de l’altre.

D’aquesta forma es parteix del fet que l’expansió i la consolidació de la convivència intercultural re-
quereix de progressos en termes de ciutadania. Una accepció de ciutadania que va més enllà de la 
condició jurídica i política de la persona, prenent també com a rellevant la seva condició social i veïnal. 
Aquesta apreciació suposa entendre la convivència ciutadana com un «pacte» entre les persones del 
lloc a partir del qual es reconeixen i es relacionen com a iguals i lliures, com a titulars dels mateixos 
drets i deures, com a membres d’una mateixa comunitat sociopolítica i, per tant, subjectes a les ma-
teixes instàncies polítiques i jurídiques.
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Aquesta adjectivació doble de la convivència, com a ciutadana i intercultural, és el principi actiu, la 
columna vertebral, del marc conceptual sobre convivència desenvolupada pel director científic del 
Projecte d’intervenció comunitària intercultural, Carlos Giménez, en l’àmbit de diferents iniciatives en 
equip des del programa Migració i multiculturalitat de la Universitat Autònoma de Madrid. Un model 
que es desenvolupa des del 1997 i s’ajusta a partir de les seves aplicacions tant a Espanya com a 
l’estranger, basat en: a) una triple tipologia de situacions de sociabilitat (convivència/coexistència/hos-
tilitat), b) un caràcter dinàmic, ja que es consideren els diferents processos de transformació entre les 
tres situacions de sociabilitat, i c) una naturalesa multidimensional, que entén que la situació social de 
convivència (coexistència o hostilitat) es pot explicar a partir de nou dimensions o aspectes rellevants 
que es detallaran tot seguit.

En definitiva, la realització de l’anàlisi de la part subjectiva de la monografia comunitària s’ha dissenyat 
i elaborat segons el marc conceptual sobre convivència ciutadana intercultural del Projecte. Model 
que a grans trets queda esquematitzat segons la figura següent:

Figura 4: Tipologia de les situacions de sociabilitat

Font: Giménez, C. A Puntos de vista núm. 1 – Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Inter-

cultural de la Ciudad de Madrid – Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid. 

Abril/maig 2005.
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Així doncs, com s’entén la convivència?

El model proposa entendre la convivència com aquella relació social dinàmica en la qual hi ha inte-
racció positiva entre els membres d’una comunitat, amb voluntat de relacionar-se i posar-se al lloc 
de l’altre (respecte actiu a partir de l’empatia) i, en cas que es presentin moments de tensió, hi ha la 
predisposició de resoldre’ls mitjançant mecanismes pacífics. En canvi, la coexistència fa referència a 
un tipus de relacions més estàtiques, caracteritzades per la manca d’interacció, el predomini del res-
pecte passiu, i en el fet que les tensions i els conflictes queden més aviat com a larves sense arribar 
a manifestar-se com a hostilitat directa.

Les situacions de coexistència tendeixen a predominar en la vida social d’una comunitat, en què pre-
valen les relacions entre persones del mateix grup sociocultural. Tot plegat, resulta ser molt positiu, ja 
que la coexistència suposa viure sense conflictes, agressions i hostilitats constants. No obstant això, 
els processos socials de mera coexistència no garanteixen la cohesió i la concòrdia social, perquè els 
problemes i les tensions romanen latents. I és, precisament, l’absència d’interacció el caldo de cultiu 
que fa la comunitat més vulnerable enfront de l’emergència de problemes o hostilitats puntuals, sobre-
vingudes i/o en procés d’esdevenir dificultat estructural del sistema sociopolític.

En definitiva, el predomini de situacions socials de coexistència pacífica, caracteritzada per l’absèn-
cia de relacions entre persones de grups socioculturalment diversos, suposa el respecte distant i la 
no-agressió envers l’altre. El que el model caracteritza com a coexistència pacífica es correspon, com 
veurem en l’anàlisi subjectiva, amb el que comunament s’identifica amb «convivència».

L’hostilitat se situa al pol negatiu de la sociabilitat. Efectivament, a diferència de la convivència i la 
coexistència, l’hostilitat suposa l’existència de relacions o, en absència de relació, l’existència de 
percepcions envers l’altre, carregades de desconfiança, recel, evitació i rebuig. Determinen un estat 
de sociabilitat on és present el conflicte no regulat i les manifestacions d’agressió física i/o simbòlica.

L’aplicabilitat del model de la triple sociabilitat

D’una banda, el model amb aquesta triple tipologia de situacions de sociabilitat (convivència, coexis-
tència i hostilitat) facilita poder identificar, en determinats contexts (escola, sala d’espera, plaça, carrer, 
comunitat de veïns, etc.), processos carregats de quotes de convivència, o senzilla coexistència o 
menys desitjable hostilitat. La realitat palesa que sempre existeixen les tres situacions de sociabilitat. 
Ara bé, el predomini d’unes sobre les altres acaba determinant la tendència majoritària en termes 



172
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

de convivència, coexistència o hostilitat. Així com també transformacions potencials d’una a l’altra 
a partir del malbaratament de la convivència, l’enriquiment o l’empitjorament de la coexistència, la 
superació de l’hostilitat, etc.

D’altra banda, de cara a l’observació, la descripció i l’anàlisi de la realitat, així com també de cara a la 
disposició de determinades línies d’intervenció, el model proporciona nou dimensions conceptuals, 
nou punts de vista, a partir dels quals es pot observar com es concreten els processos de convivència, 
coexistència i/o hostilitat. La figura següent presenta les nou dimensions, sense traspuar la interrela-
ció natural existent entre elles, ni remarcar la significança que en el si del model tenen la primera i la 
novena de les dimensions. 

Figura 5: Dimensions operatives de convivència, coexistència i hostilitat

Font: Giménez, C. A Puntos de vista núm. 1 – Cuadernos del Observatorio de las Migraciones y de la Convivencia Inter-

cultural de la Ciudad de Madrid – Área de Gobierno de Empleo y Servicios a la Ciudadanía del Ayuntamiento de Madrid. 

Abril/maig, 2005.

Efectivament, la primera de les dimensions, la relacional, és bàsica, atès que inicia l’estructura con-
ceptual d’anàlisi: primer cal saber si existeix, o no, relació entre les persones i de quin tipus és aquesta 
relació. I la darrera de les dimensions, la política/democràtica, esdevé definitòria, perquè tanca l’es-
quema d’observació definint el context públic, regulat per l’Estat de dret i el sistema democràtic, en 
què es produeixen aquestes relacions de convivència, coexistència i/o hostilitat.
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Com es podrà comprovar, aquesta monografia subjectiva pretén organitzar i analitzar els discursos 
dels recursos tècnics, de la ciutadania i les seves associacions, dels representants institucionals i dels 
grups polítics a partir d’aquestes nou dimensions, en nou capítols, per tant, un relatiu a cadascuna 
d’elles. És en el si de cada capítol en què es presentarà la dimensió conceptual en particular, relacio-
nant-la amb la cohesió social i els processos de convivència, coexistència i hostilitat.

Metodologia i disseny del coneixement subjectiu

La tècnica per recollir la informació subjectiva: el col·loqui

En definitiva, recollir discursos, opinions, valoracions, experiències i vivències de part dels tres pro-
tagonistes de la comunitat s’emmarca en la necessitat d’abordar una qüestió d’interès polític i social 
a Tortosa: el fenomen de la convivència ciutadana intercultural, especialment important, en l’actual 
context de crisi. Per tant, es tracta, doncs, d’aconseguir respostes sobre una situació de rellevància 
social i política, organitzant la informació obtinguda a partir del model teòric de les nou dimensions i 
els tres processos de sociabilitat (convivència, coexistència i/o hostilitat).

És determinant, doncs, que les dades que s’han d’analitzar s’obtinguin dels mateixos protagonistes 
de la comunitat (els recursos tècnics, la ciutadania i les seves associacions, els representants institu-
cionals i els grups polítics locals). Per a aquesta finalitat, s’ha utilitzat la tècnica del col·loqui.

Efectivament, el col·loqui ha estat la tècnica de producció de dades qualitatives utilitzada per inferir 
coneixement de contingut a la monografia subjectiva. Més enllà d’instrument per obtenir informació 
subjectiva, el col·loqui també es concep com una tècnica d’intervenció comunitària, a) atès que no 
deixa de ser un espai de relació i interacció, que permet establir o enfortir relacions de confiança amb 
els tres protagonistes de la comunitat i b) atès que com a espai de diàleg i reflexió compartida al vol-
tant de la convivència contribueix, a partir del coneixement compartit i mutu, a possibles modificaci-
ons d’actituds, matisacions de percepcions, intercanvi d’impressions...

És a dir, la tècnica del col·loqui no és més que la promoció d’un espai de reflexió i/o diàleg, individual o 
en grup, en el qual a partir de l’escolta activa al màxim i diversos testimonis de la comunitat (dels tres 
protagonistes) s’obté la informació de partida per argüir el coneixement subjectiu. És a dir, els col•lo-
quis han permès ser espai per conèixer i comprendre les diferents actituds, percepcions, opinions i/o 
aportacions de les persones davant la seva realitat institucional, professional, associativa, personal i/o 
en grup en termes de convivència i cohesió social.
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La participació dels pocs més de 500 testimonis privilegiats, és a dir, persones escoltades en col•loqui 
—individual o en grup—, a grans trets s’ha fonamentat en els criteris següents:

• Que fossin persones amb responsabilitat pública o que desenvolupessin un paper públic i/o profes-
sional (visible o invisible) relacionat amb els temes que s’havien de tractar (responsables de les insti-
tucions o administracions, dirigents polítics, sindicals, associacions, ONG, empreses, grups informals 
de tot tipus, etc.).

• Que fossin persones que, per la ubicació física (un comerç, un bar, una farmàcia, etc.) o social (líder 
natural) o pel tipus de funció que desenvolupés (veïna compromesa), pogués tenir una visió de la co-
munitat que s’hagués de tenir en compte.

• Que fossin persones que, pel seu moment vital, poguessin aportar una interessant visió de la realitat 
que els envoltés (joves, gent gran, persones aturades, estudiants universitaris, mares i pares, etc.).

Tots els col·loquis realitzats s’han desenvolupat a partir d’una única i mateixa pregunta per a tothom: 
Sota el vostre criteri, opinió, experiència, coneixement, punt de vista, quin és l’estat de la convivència 
a Tortosa avui?

Es realitzen uns 120 col·loquis escoltant a poc més de 500 persones que viuen i/o treballen i/o estu-
dien a la ciutat de Tortosa. El gran gruix dels col·loquis s’efectua entre els mesos d’octubre de 2012 
i gener de 2013, gràcies a la implicació de l’equip del Projecte d’intervenció comunitària intercultural 
de l’Obra Social “la Caixa”, de professionals participants de l’espai tècnic i de persones de la Xarxa 
per la Convivència.

Les persones escoltades: descripció sociodemogràfica bàsica

El model conceptual de referència estableix que la comunitat es troba integrada a grans trets per tres 
protagonistes: a) la ciutadania i les seves associacions, b) els recursos tècnics públics i privats, i c) els 
representants institucionals i grups polítics municipals. És per això que s’ha tingut en consideració po-
der copsar opinions provinents d’aquests tres grans grups, sense que la seva determinació compleixi 
criteris de representativitat estadística; sí, en canvi, criteris de representativitat discursiva. L’acces-
sibilitat als tres protagonistes ha estat relativament senzilla, sobretot en referència als representants 
institucionals, els recursos tècnics i els representants del teixit associatiu, atesa la naturalesa pública 
del desenvolupament de la seva tasca. En canvi, la ciutadania a títol individual s’ha localitzat fonamen-
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talment accedint a grups classe de formació d’educació secundària, de reforç escolar, universitària 
i per a adults; així com també a partir de grups informals (joves, homes i dones) presents en l’espai 
públic. Les persones no adscrites a cap grup, ni formal ni informal, han estat identificades a partir del 
coneixement per part d’alguna de les persones participants en el procés de coneixement compartit (el 
que es coneix com la tècnica de mostreig de bola de neu).

A l’annex 2 es recull la llista concreta i anònima del perfil dels tres protagonistes participants en els col-
loquis (individuals i en grups): institucions públiques i grups polítics locals, recursos tècnics públics i 
privats, i ciutadania, individus, entitats, associacions...

Cadascun d’aquests protagonistes ha correspost a la participació d’una o més persones configurant 
col·loquis de tipus individual (en 50 ocasions) o en grup (70 casos). En definitiva, de les 503 persones 
escoltades, la gran majoria —un 65%— han estat ciutadans i ciutadanes a títol individual i represen-
tats de part del teixit associatiu de la ciutat. Un 27% ha estat la participació dels recursos tècnics, de 
la qual: el 28% han estat persones que han parlat com a recursos municipals; un altre 28%, com a 
autonòmics; el 6%, com a recursos públics estatals, i el 38%, com a recursos tècnics provinents del 
món privat. Finalment, els representants institucionals i dels grups polítics municipals han suposat el 
8% del total de persones participants als col·loquis.

Les figures següents il·lustren la participació dels tres protagonistes en els col·loquis realitzats: 

Gràfic 31. Els tres protagonistes

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 32. Els recursos tècnics

Font: Elaboració pròpia

D’acord amb l’anterior, el 62% de les persones escoltades han estat dones, mentre que el 38% han 
estat homes. En edats majoritàriament compreses entre els blocs dels 18 als 25, dels 26 als 35 i dels 
36 als 50 anys.

Gràfic 33. El sexe de les persones

Font: Elaboració pròpia
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Gràfic 34. L’edat de les persones

Font: Elaboració pròpia

En relació amb l’ocupació, la majoria de les persones participants en els col·loquis han estat persones 
no ocupades —un 56% del total—, de les quals: un 49% estudia, un 21% no treballa, un 17% demana 
ocupació i un 13% està jubilada. 

Gràfic 35. Les persones ocupades

Font: Elaboració pròpia



178
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds envers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

Gràfic 36. Les persones no ocupades

Font: Elaboració pròpia

I, finalment, en relació amb l’origen de les persones escoltades en els col·loquis, la gran majoria —un 
83%— han estat persones autòctones, de les quals, un 5% d’ètnia gitana. Del 17% de les persones 
estrangeres participants, majoritàriament, han estat joves, homes i dones d’origen magrebí (particular-
ment, d’origen amazic) i més testimonialment d’origen moldau, romanès, pakistanès, algerià, sahrauí, 
senegalès, malienc, salvadoreny, hondureny, equatorià i peruà.
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Gràfic 37. L’origen de les persones

Font: Elaboració pròpia

Gràfic 38. Les persones de minories ètniques

Font: Elaboració pròpia
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A partir d’ara, es mostra l’anàlisi dels discursos, opinions, valoracions, experiències, vivències, etc., 
que els tres protagonistes de la comunitat han verbalitzat durant la realització dels col·loquis. Els 
successius nou capítols (del segon fins al desè) d’aquesta monografia subjectiva, doncs, mostraran 
l’anàlisi de la informació obtinguda dels col·loquis en relació amb cadascuna de les nou dimensions de 
referència del model conceptual del triple estat de sociabilitat: convivència, coexistència i/o hostilitat. 
Aquests nou capítols s’estructuren de forma simètrica en quatre apartats predominants:

• Un primer punt sobre el tractament de la dimensió conceptual en relació amb la convivència.

• Un segon que recull els criteris utilitzats per a l’anàlisi de cada dimensió conceptual.

• Un tercer, i central, amb l’anàlisi pròpiament dita dels discursos (a raó dels criteris anteriors).

• I, finalment, un quart apunt amb el resum ordenat de les principals consideracions de l’anàlisi.

En relació amb la presentació de l’anàlisi dels discursos (punt tercer), cal explicitar que s’ha fet l’es-
forç de recollir al màxim possible fragments de tots els col·loquis realitzats, així com també copsar les 
diferents mirades, sensibilitats, posicionaments que sobre determinat aspecte, àmbit temàtic, experi-
ència, vivència, etc. s’han pogut recollir. Això sí, s’han obviat aquelles expressions, manifestacions i/o 
argumentacions irrespectuoses amb l’altre. 
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     RELACIONS A LA COMUNITAT
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RELACIONS A LA COMUNITAT: DEL QUE ÉS SOCIAL AL QUE ÉS INTERCULTURAL

Convivència i relacions

La convivència implica relacions positives i regulades, no exemptes de problemàtiques i conflictes.

Millorar les relacions de convivència suposa fomentar la interacció positiva entre els habitants de la 
comunitat i, perquè aquesta interacció positiva i regulada sigui possible, esdevenen qüestions claus la 
integració, la cohesió, la interculturalitat i la ciutadania.

Així doncs, tal com s’ha assenyalat en línies precedents, una de les dimensions conceptuals per estu-
diar l’estat de la convivència en una comunitat determinada és la dimensió relacional.

Dimensió conceptual relacional

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent en relació amb l’estat de la convivència, cal conèi-
xer, analitzar i valorar:

• Si hi ha o no hi ha relació entre les persones i els grups culturalment diferenciats.

• Com són aquestes relacions i quines són les seves característiques definitòries.

• El significat que té, en termes de convivència, l’existència o l’absència de relació i els seus trets                        
definitoris.

Anàlisi dels discursos recollits

A l’hora d’abordar l’anàlisi sobre l’existència, o no, de relacions interculturals, les seves característi-
ques i el significat que aquestes tenen en relació amb la convivència, s’ha detectat, d’entrada, certa 
diferència de perspectiva entre els discursos de la ciutadania i els recursos tècnics i entre els dis-
cursos dels representants de les institucions públiques i els grups polítics municipals. Mentre que la 
ciutadania i els recursos tècnics en termes generals han mostrat un enfocament discursiu molt dotat 
de contingut descriptiu i analític sobre les interaccions personals, els representants de les institucions 
públiques i els grups polítics municipals, de manera general i genèrica, no han posat tant èmfasi en 
aquesta dimensió analítica de la convivència.
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Tenint en compte aquestes consideracions, l’anàlisi dels discursos de la dimensió relacional es pro-
posa presentant les tendències generals i particulars de les consideracions emeses per part de la 
ciutadania i els recursos tècnics, incorporant-hi els discursos existents provinents dels representants 
de les institucions públiques i del grups polítics municipals.

Existència o no de relació entre les persones i grups culturalment diferenciats

Per valorar la situació social de convivència des del punt de vista de les relacions entre persones es-
devé significatiu indagar: a) entre qui hi ha relació i entre qui no la hi ha; b) on es dóna aquesta relació 
i on no es dóna; c) quines són les pautes d’evitació o les iniciatives de trobada interpersonal i social, 
i finalment és determinant sobre això d) ressenyar l’existència o no d’espais en elevada concentració 
de minories, guetos o processos de guetització.

Entre qui hi ha relació i entre qui no la hi ha

Els recursos tècnics públics i privats, la ciutadania de Tortosa i les seves associacions han confluït a 
identificar el predomini de relacions culturalment homogènies entre les persones residents a la ciutat. 
És particularment significativa l’anàlisi compartida que s’ha fet per franges d’edat referent a l’existèn-
cia o no de relacions interculturals. És a dir, s’ha detectat una major existència de relacions cultural-
ment endogàmiques entre les persones adultes del territori, mentre que s’ha indicat el potencial d’una 
incipient existència d’interaccions interculturals entre els i les infants de la ciutat localitzades a l’entorn 
de l’escola, i en menor mesura entre els i les joves al voltant dels instituts. 

 «A Tortosa hi ha una situació interessant. Hi ha molta gent nouvinguda als barris del nucli històric, i no hi molta 

relació amb la gent del centre i dels altres barris de la ciutat. La diversitat del barri comporta dificultats [...] a l’hora de que 

la gent se relacione, bàsicament, entre els nouvinguts i la gent d’aquí. La gent se relaciona amb la gent del seu grup i del 

seu barri i hi ha com una mena de teló de vidre entre el barri i la gent del centre, del Cervantes, de la resta de Tortosa.»

 «Ahora también hay payos, marroquís, cada uno va a su bola. Nos respetamos, pero no nos relacionamos. [...] Hay 

gente de todo: gente racista, gente que no lo es, gente que se casa con payos, otros que no quieren!»

 «La gent de Tortosa ha intentat adaptar-se i assimilar-ho. Però penso que l’evolució social va molt lligada a les 

diferents etapes d’edat, no és lo mateix dels 0 als 15 anys, on a través de l’escola hi ha una adaptació més suau, còmoda 
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i fàcil que les franges d’edat més adultes, dels 30 als 60!? La primera generació potser està perduda, la cosa és la segona 

o tercera generació, aquí està el futur, és possible que ells ho visquin normal això de la convivència...»

 «Sí, lo futur està en los joves, que siguin amics i naturalitzen les seves relacions... perquè ara, jo per exemple (per-

sona d’edat adulta), tinc los amics que tinc i me relaciono en les persones que me relaciono, i totes són nacionals, només 

tinc relació en persones estrangeres pel servei que presto des de la meva feina, però, quan me cruso pel carrer en elles 

mos saludem, quan fa temps que no me cruso en algú pel carrer pos ja penso, mira, ha degut de marxar de Tortosa...»

 «A l’associació no tenim relació en cap immigrant. I jo, personalment, tampoc en conec a cap de la meua edat. 

[...] En canvi, a l’estiu fem l’esplai, i potser sí que hi ha una mica més de mescla per l’escola... A estes edats és diferent, a 

l’escola ja tenen una relació, ja van junts a classe i a mesura que passen los anys, estan més “normalitzats”: no m’agrada 

esta paraula. Mmmm, a vore, serà més corrent, més habitual que hi hagin grups de gent mesclats... Ja se comença a vore 

grups d’adolescents de diferents cultures...»

 «La normalització penso que vindrà d’aquí a un parell de generacions. La gent gran més difícil. La gent gran ma-

grebí que saludo i coneixo, veig que només se relacionen entre ells... costa vore gent d’ells que han arribat a obrir-se, los 

veig molt més tancats. En canvi, los fills d’estes persones, penso que poc a poc...»

 «Abans dels 16 anys és més fàcil la convivència, a partir dels 16 ja surten estereotips i dificultats de convivència. 

En els xiquets i xiquetes és més fàcil perquè primer són xiquets, al marge del grup al que pertanyen, ells no es fixen en 

això, només juguen. En canvi quan són més grans i els arriba la influència social i dels pares, ja surten actituds de rebuig.»

 «A l’escola, a primària, los crios estan més ben integrats que a secundària, no sé per quin motiu, no sé per què... 

Mons fills, per exemple, a primària en relacions interculturals, però a l’arribar a secundària, sigui pel motiu que sigui, la 

situació acaba disgregant-se com a cosa natural, sense conflicte aparent... Per què passa? Arriba a certa edat que els 

grups se marquen més, se disgreguen, se separen per ells mateixos, no hi ha un motiu aparent, pareix que surti com a algo 

natural, no és que sigui expressament... a primària hi ha més relació, ara de grans mos desrelacionem!»

 «[...] Cada un va per la seva banda. Això, de fet, és lo normal, tothom buscar relacionar-se amb la gent en la que té 
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coses en comú, o en la que té més facilitat, per qüestió d’idioma per exemple[...] i si jo anés allà faria el mateix, m’ajuntaria 

amb els meus iguals.»

 - I després de l’escola, què?

Tot i posar l’accent en la importància que per al futur de la convivència a la ciutat tenen les relacions 
interculturals que avui es donen entre les noves generacions, els recursos tècnics i part dels grups 
polítics municipals convenen a destacar la dificultat manifesta que suposa que les relacions intercul-
turals en el si de l’escola tinguin continuïtat en subsegüents etapes vitals de les persones, així com 
també en altres espais i aspectes de la vida social de la comunitat. D’altra banda, entenent el pas del 
temps com a primer aliat a establir relacions de confiança entre les persones, els professionals de la 
ciutat de Tortosa han valorat positivament l’existència avui d’espais d’interacció intercultural positiva.

 «La convivència entre la immigració i la gent d’aquí de les persones adultes, difícil. Però jo veig diferència entre 

la relació entre la gent gran i los nostres usuaris que la que es pugui donar a les escoles i entre la gent jove. Molts joves 

estan integrats, veig a xiquets que creixen junts i que potser d’aquí a uns 15 anys ja no tindran enfrontaments ni viuran 

en guetos... Però, esta convivència la veus en els espais que comparteixen los xiquets o també en los pares?  No, en los 

pares, no!»

 «La percepció varia molt segons l’edat. Primària és una relació més normal i natural que en edat adulta. El centre 

escolar treballen per desequilibrar la desigualtat.

[...]

L’escola serveix per integrar. Però quan surten al pati se separen.

[...]

Lo context aula, però el context família, social és un altre.»

 «Ara es veuen moltes noies joves d’entre 16 o 17 anys sortint amb nois marroquins. Fa uns anys això no es veia. 

El meu fill parla igual de Josep que de Rahman. Fa 10 anys no ho teníem tan assumit. Ara és totalment normal, però abans 

cridava l’atenció!»
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 «Jo al futbol, veig adolescents de fora jugant en gent de fora i també veig a 2-3 usuaris nostres (d’origen estranger) 

que se relacionaven en gent d’aquí; però això és un cas entre 100...»

 - Relacions interculturals entre les persones adultes

En comparació amb els recursos tècnics, els discursos de la ciutadania i les seves associacions apor-
ten matisos a l’afirmació general sobre el predomini de relacions culturalment homogènies. D’una 
banda, els i les veïnes, els i les joves, la gent gran, les associacions, etc. exposen les seves experi-
ències relacionals de les quals es desprèn certa naturalitat intercultural invisible. Les relacions de 
veïnatge, persones que conviuen al mateix bloc d’edificis, al mateix carrer, al mateix barri gaudeixen 
de converses ocasionals, es saluden cordialment, cooperen esporàdicament i, fins i tot, estableixen 
relació d’amistat.

 «Al pis de dalt tinc un marroquí que me pot demanar el que vulgui que li faria, cap problema!»

 «En segons quines persones convius més bé i estàs més a gust que en altres... Però d’estrangers hi ha de tot, 

eh?! Jo vaig caure un dia pel carrer i qui va venir a ajudar-me va ser uns homes estrangers que me van demanar: —Vol que 

l’ajude senyora?—, i en frente hi havia gent d’aquí que no se va moure per a res, eh?»

 «Jo estic bé, tinc una amiga catalana que ve a casa. Quan hi ha coses que no entenc, m’ajuda. Compartim recep-

tes de cuina. [...] Fa 3 anys que visc a Catalunya. Primer la meva veïna no parlava anglès, ni urdú, ni panjabi, i jo no parlava 

català. Ella em va ajudar a anar a llocs a aprendre català. Ara està molt contenta. Ara puc traduir i ajudar la mare, per anar 

a comprar, a les coses de casa, perquè el pare no té temps que treballa de 7 a 19 h. [...] Quan ve algú de visita a casa, 

els fem cuina pakistaní. Respectem molt als convidats, els donem te... això és molt bonic. A la meva amiga catalana li he 

ensenyat cuina del meu país, i n’ha après, i és difícil!»

 «Veïns! Depèn amb qui? Els meus veïns són de meravella, ens parlen, es preocupen per nosaltres, ens deixen 

mandarines perquè tenen una finca... Però hi ha dones amigues meues que diuen que tenen veïns racistes, nosaltres tenim 

sort, molta sort!»

 «Yo más de 10 años vivo en Tortosa [...] llegué de China con 12 años. Vivo en el Temple. Allí buena relación con 
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vecinos, al principio problemas con ruido, pero ya no problema. Hay gente que no nos conocemos muy bien, conocer de 

vista, y nos saludamos.»

 «Si comuniquem i parlem uns als altres trencarem moltes fronteres entre nosaltres, si estem junts és difícil que no 

ens entendrem. A mi m’agrada acostar-se amb gent per parlar, xerrar de tot i de res,tinc amics d’aquí que són bons i altres 

molt racistes!»

 «La convivència, però com? Entre los paios, los gitanos, los marroquins? La convivència en general? Pues con la 

gente de fuera te saludas, los negros no se meten contigo [...] Hace 23 años que vivo aquí. Antes vivía en Remolins y me 

gustaba mucho. Pero tenía que buscar una casa a peu pla i la vaig trobar a Ferreries. Con los vecinos estem molt bé, me 

relaciono con tots los de fora i els espanyols.»

 «Per activar Tortosa que a vegades... Jo no me puc queixar que a la plaça de baix de casa meua (pl. Montserrat) 

està ple d’immigrants i me donen vida...!»

Entre els discursos de la ciutadania, però, ha estat molt baixa la presència de testimonis en primera per-
sona que cataloguin aquestes relacions de veïnatge interculturals com a «males relacions». Com a mos-
tra, dos testimonis. Atesa la complexitat del tema, al capítol de normatives s’aprofundirà més sobre les 
relacions de veïnatge, des de l’òptica del compliment o no de les normatives i de la cultura del civisme.

 «Los vecinos no gustan. Yo hago llamada a las 22 h a mi país, y él llama a Policía por molestar por ruido. Siempre 

me llama bruta y grita: —Vete a tu país!. Él a las 6 de la mañana rega plantas y pone la tele…!»

 «En realitat quan parlem de convivència hem de diferenciar de portes endins a portes enfora. Quan la relació a 

l’escala de veïns és conflictiva (brutícia...) es complica la convivència i es genera sentiments de rebuig. Quan no tens a cap 

estranger vivint al costat el sentiment és positiu, però si entres en conflicte surten sentiments com racistes que et fan sentir 

malament. [...] Me molesten els meus veïns marroquins que criden molt, quan parlen per telèfon. Els fills, petits (morets) 

pugen mal criats, com animalets, fan el que volen, tenen problemes amb els límits i les normes. El fet de ser veïns és el que 

ens porta a estes experiències.»
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Prenent en consideració els discursos emesos per la ciutadania es veu de nou matisat el posicio-
nament que argüeix un predomini majoritari de relacions entre persones del mateix grup cultural. Es 
desprèn dels discursos següents: a) d’una banda, que l’existència a la ciutat de relacions entre cul-
tures diverses (menys la catalana) és major de la percebuda, i b) de l’altra, que les relacions entre les 
persones autòctones són menys homogènies del que se sol recollir en el discurs establert.

 «Entre nosaltres els de Mali són bé. Entre nosaltres som germans, cap problema. I també entre nosaltres immi-

grants de Senegal, del Marroc, d’Equador estem molt bé i com germans, cap problema. Un immigrant i un immigrant s’en-

tenen bé i perfecte! No hi ha diferència d’origen o de color, perquè tots som immigrants ens ajudem si cal. Però el problema 

és entre nosaltres els immigrants i els d’aquí. Als d’aquí no estimen a ningú que sigui immigrant, per ser diferent... Però 

com immigrants que som diferents uns als altres estem bé entre nosaltres. No sé que els passa als d’aquí, no entenc!»

 «Per què sempre que parlem de convivència parlem d’immigració? Com és la convivència entre un veí de la Sim-

pàtica i un gitano? Cada cultura, ètnia, origen, posició social... rics/pobres... no sé si existeix la convivència. La cohesió 

social no pot existir amb tantes injustícies [...] en una societat que m’exclou com a pobre, com a dona? [...] Jo vaig a l’IES 

i mentre avança el curs, la convivència fa que et coneguis, que et relacionis. Al carrer hi ha molt classisme. Jo tampoc me 

parlo amb la meitat de classe. Els de la Simpàtica només es relacionen entre ells. Estos ja han nascut aquí, fan primària, 

secundària i no acaben tenint relació més allà del seu grup tancat. És una qüestió de classe.»

 «Hay molts gitanos que són gent de fora. Uns han tingut problemes i ha vingut per aquí (barris del nucli històric). 

Entre estes classes de gitanos hi ha respecte, però no hi ha relació. Te saludes, però no tens contacte perquè ells són d’una 

manera i natros d’una altra!»

 - Persones o grups percebuts particularment exclosos de les relacions

En l’observació sobre l’existència o no de relacions interculturals, més enllà d’identificar amb qui hi ha 
o no hi ha relació, esdevé especialment significatiu analitzar si hi ha grups, col·lectius o membres de 
grup que es perceben com a més exclosos que altres.

Els recursos tècnics de la ciutat, una part majoritària de la ciutadania de Tortosa i part dels repre-
sentants institucionals han identificat l’existència de dos grups tancats en si mateixos, la qual cosa 
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dificulta la interacció de convivència: el col·lectiu de persones d’origen estranger (majoritàriament les 
persones magrebines i, en particular, les dones magrebines) i el col·lectiu gitano. En menor mesura, 
també s’ha autoassignat la condició de grup tancat del col·lectiu d’autòctons, tancat tant cap a enfora 
com cap a endins.

 «[...] penso que hi ha problemes en part de la gent nouvinguda i gitanos de tota la vida, que no volen tenir contacte, 

no volen mesclar-se, no volen sortir del seu col·lectiu cultural... no volen contacte en la gent de fora, en la gent de Tortosa!»

 «[...] los gitanos donde están se nota. No sé que concepto tienen. Para mi es desagradable, me faltan el respeto 

cada día: tiran pañales, yogures por el balcón, etc. [...] Ellos conviven entre ellos, hacen sus grupos, y tienen una falta de 

respeto absoluto por los otros [...] Esta experiencia más desagradable la tengo con tres familias gitanas concretamente.»

 «Però és difícil relacionar-se amb els gitanos de la plaça, tot i saludar-los se fa difícil, no reaccionen i són molt 

tancats.»

 «El treball conjunt és fonamental per a la convivència, si no és fet per tots, és molt difícil, i com a exemple el col·lec-

tiu de l’ètnia gitana que fa molts anys que coexistim i no convivim... Possiblement, en part, perquè no hem fet un projecte 

conjunt!»

 «[...] La gent està molesta amb les concentracions de gent i les aglomeracions de la mesquita. Allí se concentra 

gent, se reuneixen per xerrar. Però no són persones que se relacionen amb la gent d’aquí.»

 «Opino que també hi ha certs col·lectius que no posen el que han de posar per millorar esta situació. No entenen 

la convivència com un intercanvi d’experiències a la ciutat i el compartir espais sinó que pretenen l’amoldament de la ciutat 

a les seves necessitats. I parlo d’alguns col·lectius de nouvinguts més hermètics com són els musulmans de la mesquita i 

alguns sud-americans vinculats en determinada pràctica esportiva en l’espai públic.»

 «Te dóna una sensació estranya, los adults, la integració, la convivència... sobretot si són dones (marroquines) és 
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molt més complicat, més tancada... Al final hi ha una relació més normal en gent de la mateixa edat, més similar a natros!»

 «Els xiquets ho tenen diferent, però les dones (marroquines) no parlen i porten als crios, per a que parlen per elles. 

Jo que treballo a una botiga m’ho trobo.»

 «A vore a tot arreu se tanca la gent en ella mateixa. En les comunitat d’immigrants també passa —les dones estes 

àrabs se tanquen entre elles—, tenen compartiments estancs, los tortosins mos tanquem entre los tortosins, són relacions 

que no se mesclen...»

 «De totes maneres, no és una qüestió de raça, eh? T’avens en la gent que és respectuosa i com cal. I també, hi ha 

gent del barri (Remolins) de sempre que no es relaciona. [...] Tampoc hi ha relació en la gent de les vores del Parc de la Fira. 

Hi ha gent nova que no volen saber res del barri, són famílies joves autòctones. No s’acoblen, ha vingut ja el matrimoni i 

no s’integren. Passegen el gos i no te saluden.»

 «Segons com, no hi ha convivència. Anem molt a la nostra, passem de segons qui, mos fa temor segons qui…»

Una altra part de la ciutadania, més minoritària, la d’origen estranger, explicita obertament la poca per-
meabilitat d’interacció per part del col·lectiu d’autòctons amb ells. Assenyalen diferències de percep-
ció entre les persones provinents del continent Africà i asiàtic (coincidents en la dificultat de relació), 
les persones provinents de l’Europa de l’est (amb discursos que traspuen més facilitat) i les persones 
provinents del continent americà (amb discursos ambivalents de facilitat i dificultat).

 «¿Convivencia? A Tortosa hi ha de todo. Encontramos un poco de gente racista y también hay gente buena [...] La 

mayoría muy cerrados con nosotras.»

 «Aquí és difícil fer amics, la gent és tancada, se relacionen com pel nivell d’estudis. La relació d’amics i família és 

diferent i me xoca [...] Me resulta més fàcil relacionar-me amb persones immigrants.»

 «Aquí hi ha bona gent, però molts no els agraden els immigrants. No els agrada que els immigrants viuen al seu 

costat com a veïns. Som tots els mateixos (iguals), però els espanyols sempre ens volen lluny dels seus ulls. No sé què els 
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passa als d’aquí. Però jo estic molt bé en tothom, conec gent que és bona, però també altres que són molt malos, racis-

tes!»

 «Alguns dels joves de la comunitat (romanesa) estan molt ben relacionats amb els joves catalans i ells calculen que 

hi ha un 10% de famílies mixtes.»

 «Jo m’he integrat molt bé. Tinc més amics espanyols que romanesos. Visc com a casa, com si fos lo meu país. 

Vaig a pescar i a caçar amb els catalans, a les festes d’aquí... Conec a tots els romanesos, però no m’hi relaciono gaire, 

dels “meus” tinc pocs amics!»

 «Jo me sento molt bé aquí a Tortosa. M’he acomodat a anar pel carrer i vore que de 100 persones que me creuo 

me saludo en 80; me coneixen a l’Ajuntament, als jutjats, al barri, a molts puestos... i això m’agrada, és com si fos d’aquí 

(és Moldava), me sento com a casa. Me sento molt a gust, fins al punt que ara les xiquetes estan estudiant a Barcelona i, 

potser, mos plantegem marxar, pos creu-me que jo no tinc ganes de marxar de Tortosa.»

 - Les relacions de convivència només es donen entre persones culturalment diverses?

Tal com es desprèn de la majoria dels discursos dels recursos tècnics i de la ciutadania exposats fins 
ara, hi ha una tendència comuna a associar el concepte de convivència a l’establiment d’una relació 
entre persones autòctones i persones immigrades. Traspuen, en menor mesura, discursos que qües-
tionen aquesta associació conceptual inconscient, així com posen en valor que la complexitat de la 
convivència es basa en les relacions entre persones diverses d’origen, de gènere, d’edat, de condició 
social...

 «A la zona on visc hi viu gent del barri de tota la vida, i a l’escola on treballo també. [...] No puc opinar sobre si hi 

ha convivència o no. Si visqués a un barri on hi hagués nouvinguts, sí.»

 «Sempre parlem de la convivència arran dels que vénen de fora. Però també cal que mos plantegem la convivència 

antes de la immigració. Mirar-mos lo nostre i després a los de fora. Perquè natros entre natros tenim problemes de 
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convivència i de relació...»

 «Per la convivència lo que passa és que hi ha molts factors: edat, religió, sexe, condició social, afinitat... molts 

factors i mos anem agrupant en los que tenim més tendències compartides, és normal! [...] Per a la convivència cal que 

mos posem al lloc de l’altre. Viure fora de la teva terra sempre és dolorós. Per molt bé que estigues aquí, sempre hi ha 

moments que trobes a faltar el paisatge, la gent, la família... Si no coneixes als altres no pots parlar dels altres... i veig que 

parlem dels altres molt fàcilment!»

 «Quan parlem de convivència focalitzem la mirada només en la immigració. La immigració és una part de la comu-

nitat. La convivència implica que mos qüestionem com volem viure en comunitat: joves, gent gran, dones, immigrants... 

La cohesió social no només afecta al col·lectiu immigrant o temes relacionats amb la diversitat cultural. Hi està implicada 

tota la població, tota la ciutadania, també els recursos tècnics públics i privats, l’Administració, els grups polítics, etc. Això 

cal no perdre-ho de vista a l’hora de pensar en la convivència i actuar per contribuir a millorar-la. Cal ampliar la visió sobre 

convivència i cohesió social tinguda fins ara!»

És veritat que en menor mesura, però no per això menys significatives, afloren entre els discursos 
dels recursos tècnics, la ciutadania i alguns grups polítics municipals anàlisis que vinculen l’estat de 
la convivència amb el context social i econòmic en què es donen les relacions entre persones. Com 
influeixen els canvis socials i relacionals implícits en la condició postmoderna d’una societat diversa, 
consumista i individualista? Com afecten a la convivència els patrons relacionals duals entre l’àmbit 
rural i l’àmbit urbà, relacions entre local i global?

 «Les cultures hipermodernes, individuals i tècniques alimenten les diferències, alimenten el xoc entre cultures so-

bretot en el lloc de la inconsciència. Sempre tendim a pensar que el nostre món és el món, i després veiem/comprovem 

que hi ha altres mons.»

 «Convivència pares i fills, fa que les TIC estiguin més al món dels fills que els pares i fan que pares i fills no parlen.

[...]

S’han de buscar fórmules per a interrelacionar-se més.
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[...]

M’ha costat molt agregar al Facebook a la meva mare, no vull que la mare vegi coses que no són de l’espai familiar. Per-

cebem als pares com exclosos de les noves tecnologies.

[...]

Ens hem de saber adaptar-nos a les noves TIC.»

 «En barris petits com Sta. Clara i el Rastre, on la dimensió és més petita, és més fàcil interaccionar que per exem-

ple al barri de Ferreries i el Temple, que és més complicat, és més difícil...»

 «[...] al Rastre s’està bé, els veïns saben relacionar-se. Tothom mos coneixem al barri, mos saludem i mos preocu-

pem uns pels altres. És quan surts del barri, és quan te trobes en actituds de rebuig!»

 «A Remolins és un barri petit, és com un poble, jo me l’estimo molt Remolins. Estan tots integrats, se respecta tot, 

hi ha convivència, silenci... al que arriba se l’accepta, a l’associació de veïns l’integrem...»

 «Hi ha molta diferència entre Tortosa i Bítem, a Bítem la gent te cuida més, t’obre les portes, es preocupa per tu, 

aquí a Tortosa, res d’això sinó la gent va al punto fixo, no sé, potser perquè és un poble, perquè tothom se saluda i Tortosa 

és una ciutat i són més tancats.»

 «Jo sóc de poble, de menuda jugava al carrer i coneixia a tots els veïns. I ara, al mateix poble això no passa. No hi 

ha temps per conèixer què li passa a la gent, cuidar les relacions... Antes hi havia més convivència que ara!»

 «[...] penso que hi ha un tema personal que fa que mos relacionem en menos gent, grups més tancats: me relaci-

ono jo en mi i l’ordinador!»

 «La nostra societat és massa individualitzada, veig als meus veïns, tenim punts d’encontre, però no hi convivim. 

Ja no tenim un rogle de dones o homes parlant, això és convivència.»
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 «Perquè hem creat una societat que ha estat molt preocupada per mantenir i tenir coses i ja no hi ha temps per 

relacionar-se i parlar al carrer i sentar-nos a conviure... hi ha una percepció social que només és important el treball! [...] 

Mos hem cregut massa l’estat del benestar i hem deixat de banda lo de les relacions i potser la crisi mos ajuda a recuperar 

això!»

A l’hora d’establir relacions personals entre persones d’orígens diversos esdevé determinant posseir 
quotes mínimes d’expressió i comprensió oral de la mateixa llengua. D’altra banda, no han estat gaire 
abundants els testimonis que han mencionat explícitament la barrera idiomàtica com a element clau 
de la dificultat d’establiment de relació. Entre les persones que sí que n’han fet esment —recursos tèc-
nics i ciutadania—, hi ha un sentir comú que explicita que les persones d’origen estranger que siguin 
més o menys hàbils en l’expressió i la comprensió oral de la llengua vehicular catalana esdevindran 
subjectes actius en la possibilitat d’establir relacions interculturals. La dimensió comunicativa de la 
convivència es detallarà més detingudament al capítol de comunicació intercultural. Amb tot, convé 
posar sobre la taula que l’expressió i el coneixement oral d’una llengua compartida esdevé condició 
necessària, però no suficient, per fomentar relacions interculturals. Seguidament, us oferim el testimo-
ni d’una dona magrebina que porta 14 anys a la ciutat i parla molt entenedorament el castellà: 

 «A veces entramos en casa riendo y otras llorando… Porque te da rabia que encontramos con gente cerrada, no 

saben cultura de nuestro país, piensan somos incultas, sucias, malos… Ven a una mujer con pañuelo y un hombre moreno, 

y ya piensan que no saben nada, que no tienen cultura!»

On es dóna i on no es dóna la relació

 - Espais de formació

En total concordança amb les observacions anteriors, i valorant en primer terme l’espai de formació 
formal que suposen primària i secundària, els recursos tècnics de la ciutat i part dels representants 
institucionals determinen l’aula com a espai marc de referència per a les relacions interculturals. Però, 
tenint en compte els espais al voltant de l’aula, definits per una interacció i relació espontània entre 
persones (passadissos, pati, menjador, sortida de l’escola, barri, carrer, etc.), aleshores les relacions 
entre els nens i les nenes i les seves mares i pares tendeixen a tancar-se en grups culturalment homo-
genis. Aquesta apreciació, sense matisacions, també es desprèn dels discursos recollits per part de 
la ciutadania i les associacions.
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 «A classe intentes que la cosa sigui homogènia. A primària n’hi ha, d’immigrants, són d’aquí, han nascut aquí. A 

classe estan tots junts i quan surten al passadís [...] al pati se separen, juguen separats.»

 «Mis hijos van al colegio y nunca se llevan mal. Alguna vez, se meten unos con otros (marroquís y gitanos).»

 «Mentre era director de centre me vaig adonar que los alumnes dels pobles inicialment feien la seva parcel·la i, 

al poc, ja anaven interrelacionant-se. Però els alumnes magrebins, en canvi, no acaben interrelacionant-se... A vore, dins 

l’aula sí! Però als patis, a l’esbarjo i al menjador no hi havia interrelació... A les activitats escolars, per qüestions econòmi-

ques, no hi podien assistir i, per tant, allí ja no fomentaven interrelació...»

 «Però la gent jove me preocupa. [...] On conviuen els joves i infants es limita a l’espai de l’aula, o sigui quan està 

gestionat per un profe, però al pati ben just es relacionen i fora de l’escola menos. Se separen autòctons i immigrants!»

 «L’escola és l’element integrador per excel·lència, però al carrer és una altra cosa!»

 «Davant de l’escola a l’hora d’esperar els xiquets les famílies estan sectorialitzades per ètnies.»

 «Jo vaig a buscar al meu nét i unes mares estan separades de les altres. Los gitanos igual, se’n van en grup tots 

junts. Les dones (magrebines) porten els xiquets al col·le i després van a xerrar juntes.»

 «Però a l’entrada al matí si dius bon dia no te contesten (mares magrebines).» A mi, sí que me contesten i me par-

len.»

 «De l’Insti? Millor convivència al pati que a classe, perquè et poses en qui vols. A classe has d’estar amb tots tant 

si et cauen bé com no. Has d’estar aguantant!»

 «Al pati de l’institut tots segregats. La diferència està molt marcada. [...] L’adolescència és una actitud molt típica 

d’agrupar-te amb els teus iguals i és precisament quan ets jove que fas més relacions!»
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En la mateixa direcció i sentit es postulen els i les professionals vinculades a les ofertes de formació no 
formal de la ciutat per a persones adultes. Les experiències són ambivalents, des de la relació cordial 
dins l’aula a la no-relació.

 «El taller de costura de l’any passat va ser important, però no n’hi havia un bon feeling: les dones immigrades en un 

costat i les autòctones per un altre. I al final, per celebrar una festa, les immigrades ho van celebrar un dia i les autòctones 

el dia següent.»

 «Aquí dins (a l’aula de català) la convivència és bona. Fora penso que és diferent. Lo que hi ha aquí dins no és un 

reflexe de lo que hi ha fora. Aquest és un espai idoni per a què hi hagi convivència. Aquest és un espai de promoció, un 

lloc de relació.»

 - Espais per al lleure, l’esport i la cultura

La participació en espais vinculats al lleure, l’esport i la cultura s’identifiquen estratègicament claus en 
el foment d’interacció positiva, l’establiment de relacions de confiança interpersonal i l’experimentació 
positiva amb l’altre. Ara bé, aquesta participació, aquesta experimentació i cohesió social a partir del 
lleure, de l’esport i de la cultura es considera per part dels recursos tècnics i part dels representants 
institucionals que no està a l’abast de tothom. En aquest sentit, les condicions socioeconòmiques de 
les famílies pobres i estrangeres són determinants.

 «És difícil encaixar a la gent que ve de fora en alguns dels serveis que prestem (com per exemple festes i cultura), 

per les seves diferents costums i necessitats vitals. Per treballar la convivència, l’hem d’entendre des de dos parts, una 

que fa referència a les necessitats bàsiques (habitatge, educació i sanitat) i que són imprescindibles per construir relacions 

de convivència en termes d’esports, festes, activitats de lleure... En aquestos espais es genera interacció i convivència, 

però qui no té mínimament cobertes les necessitats bàsiques ho té més difícil per interaccionar en termes de convivència 

i cohesió social! Efectivament, l’esport és una acció molt preventiva per tirar endavant i posar en contacte associacions, 

tècnics, amics, persones; i també la cultura, el teatre... Però potser no hem acabat d’agafar dinàmiques per arribar a 

aquests sectors de la població.»

 «Si analitzem els centres educatius, jo diria que no hi ha problemes de convivència. Hi ha menos oportunitats 
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d’accedir a l’esport. Però convivència n’existeix. No pel fet de ser d’una ètnia/cultura determinada hi ha més o menos 

convivència. Lo tema és que poc o molt s’han de pagar unes quotes i això està limitat... Lo Pla esport i escola dóna ajudes, 

però ara, econòmicament en la crisi, encara no hem pogut pagar les ajudes de l’any anterior...

A nivell de club esportiu o entitat, també t’has d’inscriure, i com a poc t’has de fer soci que ja vol dir poc o molt pagar 

també una quota anual... la situació econòmica condiciona molt a l’hora de prioritzar l’esport, per a uns i per a altres...»

Per tant, més enllà de l’origen, la condició social de les persones determina la possibilitat d’interaccio-
nar en uns o altres espais de la ciutat. Així doncs, aquelles ofertes esportives, d’oci, de lleure i culturals 
de la ciutat en condició de gratuïtat esdevenen espais potencials d’interacció intercultural. A la pràc-
tica, i com determina el relat dels i les tècniques responsables d’aquests espais i de la ciutadania i les 
seves associacions, es reprodueix el model social de no-interacció intercultural (igual com passa als 
espais de formació d’infants i adults). Prenem com a exemple d’accés lliure la situació de la Biblioteca, 
el Parc i l’Estadi municipals.

 «La Biblioteca és un espai de convivència, cada dia. Allà veus gent diferent compartint espai i activitats.»

 «El gran gruix d’usuaris que tenim (a la Biblioteca) són magrebins i romanos, perquè és la gent del barri. Són xi-

quets que no fan altres activitats. Juguen per fora, entren, van al lavabo... [...] Si hi ha xiquets magrebins a una taula i sobra 

lloc, els altres canvien de puesto, i al revés també.»

 «Vas al parque, als columpios i no veus una relació de l’espai normalitzada. Veus com no mos relacionem en les 

dones d’aquí. Cada grupet a un puesto. I los xiquets i xiquetes juguen tan campantes. Un dia una dona autòctona va cridar 

l’atenció a la seva filla perquè se posava a jugar en la meua!»

 «No hi ha interacció, s’ha anat perdent perquè ja formen grups. I no se relacionen fora d’aquí (l’escola). Només cal 

vore’ls jugar a l’estadi. Juguen per grups. Abans la interconnexió era en natros, natros fèiem la connexió de relació (amb 

els altres), però ara, com que n’hi ha tants, pos no hi ha connexió possible!»

Mentre que l’accés limitat per una quota mensual o anual determina una tendència a l’homogeneïtat 
cultural de l’espai. Prenem ara com a exemple l’escola municipal de música.
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 «La convivència entre els xiquets aquí és bona, estan supermentalitzats, avinguts. Però això no és un reflexe de la 

societat. Aquí hi ha un filtre econòmic.»

 - Comerços

Els comerços de proximitat són identificats pels recursos tècnics de la ciutat com a espais de relació 
social on no predomina la interacció intercultural. Es considera l’existència d’un doble circuit comer-
cial: un amb clientela majoritàriament autòctona i un altre de majoritàriament estrangera. És veritat 
que també s’identifiquen espais comercials regentats per gent autòctona o per gent estrangera amb 
diversitat cultural entre els públics respectius, però, com veurem en els testimonis següents, aquesta 
circumstància és percebuda avui per totes les parts com a estranya. La ciutadania i les seves associa-
cions no han fet al·lusió al comerç com a espai específic on experimentar, o no, relacions interculturals.

 «La gent de Tortosa va als comerços d’immigrants? Van ells al mercat municipal? No hi ha relació entre uns i altres, 

això alimenta que natros i ells tinguem espais diferents de comerç i relació...»

 «Veig que a Tortosa s’han fet com a guetos. Los comerços immigrants són per als immigrants i un sector de gent 

del país en poder adquisitiu baix que també accedeixen a estos comerços. Per lo que jo he pogut observar a estos comer-

ços només entren pakistanesos, marroquins i algun d’ètnia gitana.»

 «[...] hay convivencia interracial en los comercios, en el comercio de Regina (c/Montcada) entran a comprar gente 

de todas partes y en el comercio del pakistanés de la plaza Montserrat también. Cada uno va a comprar, no importa quien 

lleva la tienda o de quien es el producto. Yo no he visto conflictos, nunca me he encontrado conflictos en la calle. Eso sí, 

todos van reunidos en su grupo, y no se mezclan en la calle, sí en los comercios: la zona de los marroquíes y un grupo del 

colectivo negro en la pl. Montserrat; los gitanos pl. Montserrat, Montcada y Gil de Frederic…»

 «Al barri de Ferreries [...] hi ha un circuit comercial i de relacions més o menys tancat. Jo ho noto, a l’entrar a una 

de les botiguetes d’estrangers a comprar, me tracten superamables, a vegades, com en sorpresa de que un autòcton hagi 

entrat a comprar allà... i això hauria d’anar canviant! No hi ha relacions de confiança.»
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 «Per exemple, diumenge passat vaig venir a comprar a una botigueta del nucli antic, i jo era l’única persona de 

fora... A mi ningú me va dir res, al contrari, un tracte molt amable, agradable... Però notava que me miraven com estra-

nyats: —Què fa esta xica aquí?—. Me vaig sentir observada com si no fos habitual lo fet que jo anés tan tranquil·la a com-

prar a les seves botigues, com si estés en un lloc equivocat...»

 - Espais per a les relacions intergeneracionals

Més enllà de valorar l’existència o no d’espais de relació intercultural, la ciutadania i les seves asso-
ciacions, una part dels grups polítics municipals, i en menor mesura els recursos tècnics de la ciutat, 
han esmentat la importància per millorar la convivència a Tortosa del foment d’espais de relació inter-
generacional i, particularment, de relació entre joves diversos.

 «El col·lectiu de gent gran és molt desconegut. No són visibles i estan desaprofitats. Es reivindica lo intergenera-

cional i hi ha molt de voluntariat.»

 «També podem dir que està pitjor la convivència perquè s’ha perdut la relació amb les diferents generacions, cada 

vegada més es parla d’intergeneracions... Els casals d’avis, residències són separacions i ara anem cap a obrir finestres i 

barrejar.
[...]

Abans s’esperaven en candeletes i ara a les festes la convivència és més separació, els adults per un costat i per altre els 
joves, semblen dos festes diferents.

[...]

La política pensada exclusivament per a gent gran s’ha d’anar reduint.

[...]

La gent gran pot aportar algo a la societat, no els hem d’apartar ni discriminar.

[...]

La relació estructural de la família ha canviat, la gent gran era molt important i ara són un problema per a la família... S’ha 

de buscar apropament entre les postures.»

 «En general, els grups estan departamentalitzats, grans, joves, immigrants, etc. des de l’entitat hem intentat fer 

algun intent com amb la Unió Democràtica de Pensionistes que és de gent jubilada i no ho hem aconseguit, perquè no se 
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senten capaços, seria bo crear espais intergeneracionals!»

 «Falten centres cívics! Per motivar les relacions entre la gent gran i entre totes les edats...»

 «És cert que les persones grans no troben lo seu puesto, on han d’anar per relacionar-se en altres persones de la 

ciutat? Aquí a esta ciutat, les relacions se fan al bar, que ja està bé, però ara, en la situació econòmica, potser no tothom 

pot quedar al bar per fer un cafè cada tarda... i aquí a Tortosa on va la gent? Als pobles la gent gran va als casals, a jugar 

a cartes, on no cal consumir i les dones grans que no són de la cultura del bar hi poden anar còmodament...»

 «I la gent gran que viu sola? Uff, és que la convivència és tot! L’altre dia, fent una activitat en joves entre 17-20 

anys, me deien lo que els interessa de la sabiduría de la gent gran, i me va sorprendre!»

 «Trobo que no n’hi ha projectes o iniciatives que relaciona a col·lectius, immigrants, gent gran, joves... i tampoc 

espais de trobada.»

 «... Un jove ha de trobar un espai per relacionar-se... però, no existeixen espais per relacionar-se... [...] Quins espais 

existeixen a la ciutat per fomentar l’intercanvi no formal entre els joves? Com accedir a joves per treballar de forma àmplia: 

cadascú de natros (recursos tècnics) treballen en uns joves determinats, però, pot ser no els compartim!»

 «La Biblioteca [...] em recorda el Patronat quan natros érem joves. Ara no hi ha un lloc on anar a Tortosa i això ho 

fa la Biblioteca.»

 «No hi ha convivència aquí, cada u està aïllat. No hi ha intents de fer contacte. Hi ha discriminació. Falten espais 

per trobar-nos i discutir. [...] Tampoc hi ha llocs per a trobar-se els adolescents i els joves. No hi ha activitats al carrer per 

a xiquets i joves, tot val diners!»

 - Altres espais possibles de relació

Finalment, crida l’atenció com a l’hora de fer referència general als espais de relació i possible inte-
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racció intercultural a la ciutat, els recursos tècnics valoren que, més enllà de l’aula, l’escola i els co-
merços, hi ha altres espais d’interacció quotidiana de la comunitat a partir dels quals poder establir 
relacions de confiança, tot i que a priori els costa identificar-los com a tal. En canvi, la ciutadania i les 
seves associacions identifiquen fàcilment el carrer, les places, el devenir del barri com a espais on 
experimentar relacions de convivència. Aquest aspecte es detallarà més detingudament en capítols 
posteriors d’aquesta monografia.

 «Crec que convivència és quan persones d’una comunitat comparteixen... persones que conviuen juntes, viuen a 

una ciutat i comparteixen coses (serveis, escola, botigues, places, llocs...). Persones diferents que compartim coses, que 

vivim a la ciutat!»

 «Al no existir espais socials de relació, tampoc no pots coincidir! Quan coincideixes en gent diferent? Mai. No hi 

ha espais, opció per creuar dos paraules, per establir relacions...

Només te cruses en ells, en la fira, en el súper, al metge, als CAP, i te trobes, però no hi ha relació, no hi ha el mateix trac-

tament que podria haver entre natros...»

 «Són importants els equipaments per a una ciutat i la seva convivència, no? Ara la vora del riu l’estan arreglant, 

estan fent com una mena de passeig on molta gent fa esport, passeja...»

 «M’encanta vere la gent als carrers del nucli antic, ara el rastre està més bonic que mai, gent dinàmica, contenta. 

En la nostra infantesa era en blanc i negre, ara està ple de color.»

 «Ara veig que el barri està més net, deuen netejar més. Als nens se’ls veu feliços igual com sempre. Els nens són 

nens. Les dones del barri ens saludem totes. Hi ha soroll al barri en el bon sentit, hi ha més vida.»

Pautes d’evitació i iniciatives per al foment de la trobada interpersonal i social

 - Foment de relacions interpersonals

Fomentar la trobada interpersonal i social entre persones de diferents cultures, així com l’impacte de 
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l’experiència entre les persones participants, ha estat identificada com a rellevant per part dels discur-
sos dels recursos tècnics, part dels representants polítics i puntualment per part de la ciutadania i les 
seves associacions. Seguidament, es recullen els exemples que s’han posat de manifest per posar en 
valor la importància dels espais de trobada i apropament, i el seu impacte entre les persones partici-
pants.

 «A l’escola hem desenvolupat un projecte sobre la convivència. Això m’ha relacionat amb el que està fent la Xarxa 

per la Convivència a la ciutat, que en un acte públic me va xocar (en positiu) la diversitat de la gent que assistia i participa-

va, hi havia molta gent diversa i reflectia la realitat de la ciutat.»

 «Al principi, us en recordeu? Atzavara feia activitats de cuina del món i això ajuda a relacionar-mos. I a primària al 

col·le també se fa algo similar... Però també estaria bé fer-ho per a tothom i ajuntar-mos tots i totes per relacionar-mos!»

 «A la Biblioteca també van fent coses. Programes intergeneracionals de contacontes, per exemple. I potser és l’ 

única entitat que fa coses per promoure la convivència!»

 «Com a voluntària d’Obre’t’Ebre, des del meu punt de vista, és molt positiu seguir en el treball per la millora de la 

convivència... En totes les activitats en les que participo, cada vegada ho veig millor, cada vegada veig més gent d’aquí 

interessada en les cultures d’altra gent, i cada vegada veig com això és positiu també per l’altra gent, la nouvinguda... Però 

també me dono compte que entre ètnies, veig que a vegades és difícil...»

 «Jo crec que va molt bé crear espais de convivència. El curs d’habilitats socials (cursos obligatoris, però igualment 

importants), per exemple. Tot lo que sigue relacionar-se, que s’ajuda a conèixer, trencar tòpics, i no tancar-se en lo teu 

tortosinisme, pos és molt bo!»

 «Des del Punt Jove, veiem que a l’hora d’apuntar-se a activitats al col·lectiu de nouvinguts els hi costa molt parti-

cipar. Però en el projecte de l’ArtTotal hem aconseguit que diferents joves, de diferents ètnies, facin coses junts. Aleshores 

queda un grup de convivència que acaben fent-se amics! Al principi costa motivar-los, però al final acabem quedant 
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un bon grup de relació i convivència...»

 «Una altra cosa que fem és el programa de Voluntariat per la llengua, les parelles lingüístiques. És una bona eina 

per promoure la cohesió. Els no catalanoparlants tenen molt interès, els catalans els hem de buscar. És una bona manera 

de conèixer gent i de practicar. No és fàcil. Hi ha gent a qui li costa més, que és tímida. En aquest sentit lo voluntari s’ha 

de buscar més. [...] L’objectiu és posar en una mateixa activitat gent diversa per fomentar la cohesió, la interrelació.»

 «El món de l’esport de base estan fent una feina brutal: Escola Ebre Esportiva, Remolins-Bítem, twirling (igual un 

15-20% de les xiquetes són nouvingudes!)... Això depèn de l’esport, és clar, hi ha determinats esports que no hi ha possi-

bilitat d’encaix. Evidentment, el futbol és el més fàcil que s’incorporen, perquè el futbol és el més universal dels esports i 

també lo que crida més l’atenció... Lo que fa el Remolins-Bítem, Ebre Escola Esport, lo Tortosa, lo Jesús Catalònia... i estes 

entitats tenen segurament un percentatge molt elevat de xiquets i xiquetes filles de la immigració, assumint ells les quotes 

d’aquelles famílies que no tenen possibilitats econòmiques [...] I també la gent de l’handbol i la del bàsquet que munten 

activitats extraescolar oferides a les escoles a preus relativament econòmics a mode que sigui el seu equip base...»

Tot i aquesta percepció positiva sobre l’existència d’iniciatives que contribueixin a fomentar el conei-
xement mutu i l’establiment de relacions de confiança entre persones de diferents cultures, alguns re-
cursos tècnics de la ciutat i una part dels representants institucionals posen l’accent en la importància 
que aquestes iniciatives existeixin, així com també en el fet que aquestes estiguin connectades en un 
tot de ciutat per facilitar la real transformació social.

 «Suposo que a la majoria de llocs se fan coses per la trobada de les diferents cultures. Però penso que són coses 

soltes, com a bolets, són coses puntuals... no qualla perquè no hi ha un conjunt, un carrer a seguir entre tots!»

 «Constatar la importància de l’existència dels espais de relació. Importants crear-los, dinamitzar-los i dotar-los de 

contingut ... Creure en la força i la confiança de que fer lo que podem entre tots i tenir en compte com mos acabem afron-

tant a la realitat!»

 «Al final la falta de recursos se supleix pel compromís i actitud de les persones. Sí, estic detectant un compromís 

a nivell personal dels professionals que treballen a Serveis Socials. S’estan implicant d’una manera voluntària i desinte-
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ressada més enllà de lo que estipula el seu contracte i horari laboral. Per exemple, el Projecte 6-16 (programa municipal 

d’acció socioeducativa dirigida a la infància, joventut de 6 a 16 anys i les seves famílies) està sent un exemple de tot això, 

de com els diferents recursos tècnics de la ciutat s’impliquen desinteressadament en consciència de ser professionals per 

resoldre problemes de la gent, en confiança i regalant carinyo!»

Una part de la ciutadania i les seves associacions, una part dels recursos tècnics i una part dels grups 
polítics també han posat de manifest l’existència a la ciutat d’iniciatives més o menys organitzades i 
més o menys espontànies que realment fomenten les relacions de confiança interculturals.

 «Sóc voluntari. Dels 6 als 17 anys, a l’esplaia’t los problemes que tenen és el de la mateixa edat, hi ha diferents 

nacionalitats, però tots són amics ... aquí es creen relacions d’amistat amb xiquets de diferents orígens. Parlen tots català, 

la llengua fa molt com a element d’integració, per la llengua et sents més proper.»

 «Vaig treballar a l’escola taller. Los amics de l’escola taller érem com a germans. S’acabava lo curs i mos ajuntà-

vem lo cap de setmana. Però veus, ha tingut d’existir això (Centre de Formació Ocupacional) per a què ens coneguéssim. 

Ara la meua filla podrà tenir atres amics...!»

 «A la meva escala hi ha dos pisos de marroquins i jo vaig fer l’esforç de presentar-me a les famílies i poc a poc ja 

hi ha una aproximació. Però tu has de fer l’esforç. [...] S’ha de treballar molt per millorar. Som una ciutat estereotipada i 

s’han de trencar els estereotips i això es fa per compartir experiències, relacionant-nos, vivint experiències conjuntes.»

 «Abans a la sala d’espera es veu la diferència entre persones de diversos orígens, cadascú s’asseu lluny de l’altre. 

Però ara, i cada vegada més, és mínim les persones que miren de no ficar-se juntes. Potser per necessitat, se confien més. 

He vist, per exemple, quan algú oblida la cartera o papers i altres persones li criden i la donen. Són coses bones, ara hi ha 

més acceptació i convivència... Clar sempre hi ha casos excepcionals, m’he trobat amb bones persones i altres no, d’aquí 

i d’allà, a tot arreu és així.»

 - Pautes d’evitació de relacions interpersonals

Quan parlem de convivència des de la perspectiva de les relacions entre les persones, esdevé especi-
alment rellevant l’anàlisi sobre les pautes d’evitació que es donen entre les persones que conviuen en 
una ciutat culturalment diversa. Pautes d’evitació que una part majoritària dels recursos tècnics, així 



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

205
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

com de la ciutadania han observat i, fins i tot, han experimentat en primera persona. Aquestes passen, 
fonamentalment, per evitar la presència de determinades persones: retirant bancs públics de determi-
nades places, autoexcloent-se la participació a determinades activitats, espais i serveis, retirant el fill i 
la filla de l’escola, no passejant per determinades zones de la ciutat, no veure bé que l’entitat atengui 
determinades persones, no compartint determinats espais públics...

 «Estem detectant que hi ha un discurs latent de molestar la presència (persones d’origen estranger) i, per això, la 

ciutadania demana cada cop més mesures d’intervenció més radicals!»

 «Encara falta molt de temps per a què hi hagin canvis socials a Tortosa. Ara la filosofia/idea que uns espais públics 

que són de tots: —No posar bancs a les places!—. Ja sabem qui s’assenta als bancs... Pos ara això ho demana la ciuta-

dania, i me sembla un indicador clar de falta de convivència, un indicador clar que hi ha alguna cosa que està empitjorant: 

una plaça és un punt de reunir-se, un banc és un punt de trobada... Per què no podem vore que també es poden assentar? 

Fins a quin punt evidenciem així el distanciament i la no-relació?»

 «També resulta interessant observar els parcs infantils de la ciutat, els parcs igual que les places, en principi són 

llocs asèptics... Però on s’assenta la gent? En qui tendeix a agrupar-se? Quina distància s’estableix entre la dona del mo-

cador i la dona del no mocador? Se relacionen? Se miren? Com se miren? En estos espais la gent decideix on se situa i 

quina actitud pren en relació a l’altre...»

 «I des de que treballo aquí ho veig més. Hi ha gent que ve a apuntar-se i segons la gent que veu al curs diu: —Jo 

si vénen estos jo no vinc.»

 «La gent autòctona surt d’on hi ha la immigració: —No passaré per la plaça dels Farols—... A Ferreries a la baixada 

del pont és diferent, no té res a veure una baixada de pont i l’altra!»

 «A la ciutat se preparen propostes per a participar i els autòctons no hi van. Per exemple, lo Futbol Net, no s’hi ha 

apuntat cap autòcton! Perquè si hi ha anat algú a preguntar i ha vist que tots els que hi havia eren del Marroc, doncs ja no 

s’apunta. Es fan coses per tothom i la gent tria.»
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 «A la meva filla, no me molesta si juga amb nens o nenes d’altres orígens, sinó una oportunitat. [...] Gent autòctona 

no deixa els seus fills de jugar amb fills d’immigrants per prejudicis que afecti el comportament del seus fills, nivell d’estu-

dis... Una vegada, una dona autòctona ha invitat a la classe sense els nens d’origen marroquins, per celebrar l’aniversari 

de la seva filla. La meva filla plorava molt perquè vol acompanyar als seus companys de classe... Ho vaig passar fatal per 

la manera de que la dona no invités a tothom.»

 «Els humans per naturalesa som racistes, hi ha molts estudis que ho diuen. Això és culpa de tothom. La gent 

diu: —Jo no sóc racista, però no vull que posin al meu fill en una escola on hi ha el 70% d’immigrants—. [...] A mi me va 

passar, jo vaig canviar al meu fill d’escola perquè anava a determinada escola pública i vam considerar que hi havia molts 

immigrants, vam pensar que no era bo que anés allà.»

 «La convivència a l’escola depèn dels nivells educatius dels alumnes, als petits no hi ha guetos, però als grans 

comencen a sortir prejudicis que generen el malestar, són els adults (les famílies) els que posen fronteres. Ens diuen de 

separar els fills per ètnies: —No deixis el meu fill al costat del moret!—. Els i les filles ens transmeten els que els diuen a 

casa, per exemple: —Porten polls—, diuen algunes famílies gitanes!»

 «Una vegada un matrimoni gran va dir: —No vindrem mai més a la Biblioteca perquè està ple de moros—... I no 

han tornat mai més!»

 «Em sembla molt malament, la divisió en l’atenció a les persones segons el seu origen que es fa a Càritas i Creu 

Roja, crec que és un acte que no ajuda a la convivència [...] En moments de crisi tot això és més delicat. Hem d’estar aler-

ta.»

 «Sembla que es comença a parlar que no és adequat la divisió per nacionals i estrangers a les cues de Càritas i 

Creu Roja. A natros ens va molt bé així, no tenim cap problema d’organització i fer-ho d’una altra manera no ho veiem molt 

clar. Ja diran, a veure per què es veu així.»

 «Se critica molt a Càritas per part dels seus propis socis perquè es treballa tant amb el col·lectiu gitano. Però ara 

també ens arriben comentaris de l’estil: —He passat per la plaça i la meitat de la gent de la cua la conec—. 
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En aquest moment s’està reconeixent molt la feina que fa Càritas.»

 «Jo vivia a Remolins, jo m’he criat en vatros (paios). Anava en companys del barri al col·le, al futbol, estàvem tot lo 

dia junts. Als cumples m’invitaven lo primer, a les comunions també. Les seues mares mos feien la mona! Eren molt bones! 

Això feia goig. [...] Ara, per exemple, tinc una xiqueta petita i ara no me’n fio de deixar-la amb una veïna. Ara no hi ha veïns 

normals com natros!»

 «Al Rastre vivien tots els gitanos, que te fotien lo palo. A casa de petit sempre m’han dit que no anés, que no en-

trés. Potser per això tenia temor a anar-hi i encara tinc esta imatge.»

 «Però hi ha barreres per part d’uns i altres, no hi ha immersió ni relació fora de l’escola, la gent se troba per afinitats 

i un exemple és els aniversaris, encara que els convides no vénen. No vénen per lo que sigue, testigos i morets, i al final 

acabes per no convidar-los més. Se posen barreres després insalvables. [...] A P5 es dóna un canvi, a P3 i P4 tots són 

iguals, parlen en català, se relacionen, vénen als cumples. A partir de P5 són ells i els altres, no te puc dir estrangers perquè 

són tortosins. Tinc una filla i al cumple sempre venia una moreta, i un any no la va convidar, i jo li vaig preguntar per què. 

Ella me va dir és que és mora. I jo li vaig dir que sempre havia estat mora. I ella que no que ara ja era mora!»

Existència o no d’espais amb elevada concentració de minories, o fins i tot guetos o processos de 
guetització

 - Espais guetitzats

La intensa arribada de població estrangera de principi del 2000, el model de creixement urbanístic, 
la tipologia d’habitatges i trames urbanes, i la distribució de la població entre els barris de la ciutat 
segons el poder adquisitiu determinen, a criteri dels recursos tècnics, la ciutadania i les seves associa-
cions i part dels grups polítics, la clara delimitació geogràfica que suposa que la majoria de la població 
resident als barris del centre històric siguin persones estrangeres pobres, segregades de la resta de 
barris de la ciutat. D’altra banda, una part significativa dels grups polítics identifica part dels col·lectius 
de persones magrebines com a grups guetitzats.

 «Per què a Tortosa tenim la immigració que tenim? Per què la població estrangera s’ha concentrat fonamentalment 
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al nucli històric de la ciutat? Els problemes de convivència a la ciutat han existit sempre o, en els darrers 10 anys, coincidint 

en la forta arribada de població estrangera, s’han destapat o potenciat?»

 «La veritat és que Tortosa està sectorialitzada. Al Rastre, per exemple. Jo abans vivia al carrer Montcada i tota la 

gent que hi vivíem vam marxar. Només se va quedar la gent amb menys recursos, la que no podia comprar-se un pis a 

altres parts de Tortosa.»

 «Al barri del Temple me’n recordo que a l’any 80 i pico hi havia un cartell que deia “L’any 2000 això serà el centre 

de Tortosa”. A l’edifici d’Oficomplet un pis valia 8 milions i mig, un cantoner valia 14 milions, lo doble que a Roquetes. Lo 

90% de gent que viu al Temple era gent que vivia al centre.»

 «Hi ha altres models de ciutat, Girona, Barcelona, que han apostat pels seus nuclis antics... Han fomentat l’entrada 

de gent en poder adquisitiu alt. Però fa molts anys que estan bolcant diners a Tortosa, si s’haguessin bolcat diners antes 

de l’arribada de la immigració... Si s’hagués cuidat el nucli antic, la immigració s’hagués repartit per la ciutat...També hem 

de dir que lo nucli antic no és un barri còmode per viure: com entrar a casa en lo cotxe, los col·les de Remolins i la Mercè, 

com estan?! Les cases del nucli antic no són les més indicades per viure...»

 «D’altra banda, la mateixa trama urbana d’edificis, bosses de carrers altament degradats (com per exemple el barri 

castell), generen guetos socials que dificulta l’accés d’altres persones: —Jo no passo per este carrer que me fa temor!—... 

És molt significatiu que a una ciutat com Tortosa hi hagi gent que no passi pel carrer Montcada per temor, perquè hi veus 

segons quines persones i ja consideres que has de tenir temors. [...] Los guetos s’associen per part de la gent a espais 

tancats als que no pots arribar a passar...»

 «Distribució urbanística i la rehabilitació del nucli antic: Rastre, Santa Clara i Remolins la percepció des de fora és 

de gueto.»

 «Lo problema és la creació de guetos, si vénen sols se relacionen en gent i s’integren. Si vénen 30, ja van entre ells 

i ja no fan l’esforç.»
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 «No és que estiguem en un polvorí, no hi ha grans problemes de convivència. Sí que hi ha un gueto i uns estan allà 

i els atres no entren ni passen.»

 «Ara lo que veig és que ha arribat molta gent de fora i s’han relacionat entre ells i tenen les costums que fan als 

seus països i allí s’han quedat, com si estessin en un altre país aquí! I sobretot, quan se fa de nit, desapareix la vida normal 

dels carrers, de les botigues i dels comerços i només estan ells pakistanesos i magrebins, com un gueto. I no hi ha dones 

al carrer... Sorprèn que això hagi pogut passar, d’arribar a este punt... perquè crec que és normal que ells se relacionen 

entre ells, però territorialment, és molt fort, podries fer una ratlla molt clara al mapa de Tortosa, ho veig molt exagerat! Algo 

hem fet malament com a societat, com a administracions, com a entitats...»

 «A Tortosa s’ha permès que es facin guetos. Tothom sap que hi ha una línea divisòria de la plaça dels Farols cap 

a dins. La gent evita de passar pels llocs públics on hi ha homes xerrant, que el que fan és un acte de convivència. Com a 

tortosins hem de fer una reflexió.»

 «Lo problema, lo punt de concentració del 40% del col·lectiu a la plaça (pl. Montserrat, centre de culte musulmà): 

—Per aquí no es pot passar que fa temor!—. Això ho he sentit jo un divendres d’oració i, clar, esta gent no fa res, però la 

concentració fa temor. La poca experiència que natros tenim de vore tanta gent junta de fora, pos és un problema!»

 «Jo ara passo per allà davant de Ràdio Tortosa i només veus gent estrangera. Semblen guetos. Allà hi havia mol-

tes confrontacions entre gitanos i estrangers. Això passa a molts cascs antics de les ciutats, perquè és on és més barat 

viure-hi. Abans en diumenge hi havia molt moviment, ara només queda Regina, dels que hi havia abans.»

 «[...] después de més de cinc anys, encara hi ha una barrera simbòlica d’accés al nucli històric de la ciutat: si se 

fa la ruta de tapes o a la Festa del Renaixement, entren uns en l’excusa “—Oh, que arreglat que està el barri!—”, però a 

n’esta ruta de tapes, los veïns del barri no participen, per tant, no hi ha relació... S’han fet moltes millores al barri del nucli 

històric, però la gent encara té recel d’entrar...»

 «S’integren poc a nivell esportiu. Sí que tenim l’equip de futbol de l’Atlas, però és un gueto, però no n’hi ha a atres 

esports, com a la natació. Són les primeres generacions, però veus que no ha arribat el moment i (en arribar a ESO 
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i  Batxillerat) se separen.»

 «A nivell polític queden molts aspectes a millorar, però s’ha fet molt. No és un tema d’un mandat o dos. Com a 

Londres, que és a lo llarg de 3 i 4 generacions, ara aquí encara estem a la primera o la segona. A la llarga notarem 2 grans 

grups: los que han tingut capacitat d’adaptació i los que no. Perquè n’hi ha que no en tenen, de capacitat, ja es veu que 

fan gueto. Ara és un moment important. Qui s’ha volgut integrar ho ha fet. Qui no, se n’ha anat. Arriba un punt en què se 

tanquen i se’ls dóna, però no volen rebre.»

 - Espais que estan en procés de guetització

Segons els recursos tècnics i la ciutadania, a la ciutat de Tortosa hi ha dos escoles que estan gue-
titzades (escola de la Mercè i Remolins) i una que està patint un procés de guetització (Ferreries). La 
segregació social i cultural d’aquests centres escolars de la ciutat s’ha identificat coincident amb el 
model urbanístic anteriorment posat de manifest. D’altra banda, s’intueix procés de guetització als IES 
de l’Ebre i de Cristòfol Despuig. Aquests discursos s’han compartit també per part dels representants 
institucionals i part dels grups polítics.

 «La convivència escolar a Tortosa? Tortosa té una significança molt clara, ja que tenim dos CAEP (Centre d’Atenció 

Educativa Preferent, CEIP Remolins i CEIP La Mercè) i això no sé si beneficia o perjudica la convivència?! Hi ha un sector 

de gent —immigrants i ètnia gitana— que han anat a un centre determinat... No tinc constància de mala convivència, però 

lo cert és que hi ha, no hi ha massa mescla!»

 «[...] Al col·legi de Remolins no hi ha cap natiu. Per què hem de portar als fills al Seminari o al Temple, si tenim una 

escola al barri? A nivell escolar s’ha desmillorat. Jo sempre dic que podríem fer una escola nova i podríem recollir signa-

tures. Però llavors la gent diu: —Si féssim una escola nova, vindrien igual—. Pos claro que sí! S’hauria de fer més gran! 

Perquè si hi ha 50 immigrants entre els altres, no passa res! Ara, si no vull portar a mon fill a Remolins, queda discriminatori. 

Però és clar, és que lo nivell és més baix. Per l’idioma, baixa el nivell cultural. Pels alumnes m’és igual. Jo he crescut allà i 

he anat a l’escola sempre en gitanos, no m’importa.»

 «A l’escola de La Mercè, lo 90% dels xiquets són fills d’immigrants i estan allí agrupats, potser perquè viuen al 

barri de l’escola, però penso que això no és massa bo per ells. Si parlem de convivència, lo dia que hagin de sortir a fora 
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se trobaran una altra realitat que potser per la convivència no és massa bo, per a què se sentin també a gust!»

 «Passa, però, que hi ha classes (escola Ferreries) en què s’ha disparat el número d’alumnes, la mitat o més que no 

parlen llengües llatines, i que tenen diferents costums —no entrem en la religió— i que s’agrupen per afinitats. [...] Quan 

entraven progressivament era fàcil, ara a P3 de procedència àrab n’hi ha un 30% i en els altres grups són mitat i mitat. No 

dic que no es pugui fer, però la cultura dominant que incloïa a les altres ara no és la dominant.»

 «Lo sistema educatiu a Tortosa no afavoreix les relacions interculturals. A l’escola de La Mercè i Remolins, quines 

relacions interculturals hi ha? [...] Estem en un sistema que les xiquetes i xiquets que resideixen al Rastre, Sta. Clara no-

més... i clar! Des de l’Administració no s’afavoreix l’intercanvi de relacions de convivència... i l’educació és la base de tot!»

 «Un altre tema és la distribució dels crios a les escoles i instituts. No pot ser escoles que els crios nouvinguts siguin 

de Móra d’Ebre i altres escoles que siguin guetos educatius... important la distribució escolar. Connectat en l’anterior barris 

guetitzats, escoles guetitzades!»

 «[...] Durant los 8 anys com a professor de l’IES veig que hi ha diferència. Ara se radicalitzen més, cada vegada 

veig guetos a l’aula. Està dividida per orígens i per cultures, sobretot en relació en magrebins i sud-americans per falta 

d’integració. En relació als de l’Europa de l’est cap problema, s’integren ràpidament!»

 «La convivència a l’institut depèn de la persona i el tracte que tens en uns i altres, en la gent que més te relacio-

nes... depèn de com te comportes en la gent. [...] Mos acabem ajuntant per edats i per orígens. [...] I tots veiem prou vega-

des que al carrer també passa, la gent acaba ajuntant-se per origen... és com a Remolins que vas a la plaça de l’Església 

i tot són rumanos i morets... [...] I uns carrers més avall te trobes los pakistanís, se diuen així?... I cadascú en lo seu grupet 

i no molesten... Sí, sí, gitanos cap al Rastre, morets a Remolins...!»

Com són aquestes relacions? Quines en són les característiques?

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent en termes de convivència des del punt de vista de 
les relacions interpersonals, pren especial rellevància determinar com són i quines són les seves ca-
racterístiques. Les relacions que es donen entre les diverses persones d’una comunitat es donen en 
condició d’igualtat? Són relacions jeràrquiques o horitzontals? Es mantenen en contextos espontanis 
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del devenir diari de la ciutat o són relacions que s’han de crear/experimentar? Són de caràcter públic, 
visibles i notòries o són relacions més aviat de caràcter privat? Aquestes interaccions es caracteritzen 
per ser de col·laboració o de competència? Són relacions de confiança o de recel i desconcert?

Les experiències personals i/o professionals posades de manifest a través dels discursos de la ciu-
tadania, els recursos tècnics, les institucions públiques i els grups politics municipals ens porten a 
concloure que les relacions que es donen entre persones adultes de diferents orígens, més enllà de 
l’aula i del servei públic concret, són relacions caracteritzades majoritàriament per no ser entre iguals. 
Efectivament, entre els relats traspuen sovint, com a exemples d’interacció intercultural, relacions di-
rectes d’empleat (persona d’origen estranger) amb l’ocupador (persona autòctona) i viceversa. 

 «Però, la mitjana d’edat en tema de convivència penso que no ha millorat. Tens pinzellades. Algun que coneixes 

que diu relacionar-se en algun immigrant, que l’ajuda a la muntanya en les garrofes i diu tenir una bona experiència. Esta 

experiència positiva aïllada, però, no fa col·lectiu, no ajuda a canviar la percepció sobre el col·lectiu... És un pas, perquè, 

a vore, aquella persona que mai diries que pogués tindre cap tipo de relació en un immigrant i que la tingui en positiu, pos 

ja és un pas. Però me pregunto si esta relació és en condició d’igualtat o és una relació amo/treballador?»

 «Hi ha la idea que els pots tenir per treballar, però no per a relacionar-nos. Sembla que no es vulgui que prosperin.»

 «I penso som una societat hipòcrita. Perquè lo dissabte llogar un moret per quatre duros per a que mos ajude a 

la muntanya, al tros o al jardí, sí, allavors la convivència és bona... i después los critiquem! Tenim doble moral... i en això 

s’ha de fer molta pedagogia, mos omplim la boca en programes i demés, però en termes de pedagogia penso que estem 

perdent...»

 «Jo tinc una experiència familiar on hem tingut que relacionar-nos entre tortosins i marroquins i no canvia la visió: 

sol el conegut és diferent, els altres són iguals.»

 «Los joves que van cap al portal van a la taronja i no els veus en tot el dia. Els senegalesos són diferents, s’adapten 

millor, són més amables i zalameros. Són molt treballadors, el meu germà en té 6 o 7 per a la taronja i molt bé!»
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 «Fa 15 dies vaig treballar en un home de Xerta. Este home no em coneix de res, se pensava que si no tinc res de 

menjar, jo no tinc res al cap, se pensa que sóc tonto. Llavors quan te coneixen, canvien.»

 «Natros a la muntanya tenim un home de color que ens ajuda. Li donem menjar. L’ajudem molt, li facilitem roba... 

És com de la família. A vegades no tenim feina i puja igual per estar amb natros. Està encantat. Ell treballa, però el cap de 

setmana, per estar a casa, doncs prefereix pujar a la muntanya. Ell està molt integrat. I clar, ma mare li fa lo menjar i li fa 

només lo que pot menjar, que no porti porc. No el tenim com un esclau, eh! Ell és com de casa. I li donem roba o mobles, 

perquè veus que ell ho aprofita tot i ho dóna.»

 «Después respeto, que es el otro paso. Juntos los catalanes. Yo aquí 4 años. Y con el jefe y mujer del jefe muy 

bien. Relación muy bien, mejor que en mi país, aquí la gente mejor.»

 «Jo porto 2,5 anys aquí. M’agrada molt Tortosa. Jo cuido a gent gran i esta família aquí me respecten tots, estan 

pendents de mi i la convivència és molt bona en tots de pare, de dona i de xiquet.»

Hi ha també una altra sèrie d’experiències relacionals entre persones de diferents orígens que, tot i 
no ser relació d’iguals, no són relacions empleat/ocupador, sinó que són relacions més de veïnatge.

 «Mi convivencia personal con las etnias de fuera es muy positiva. La gente del ramadán me invita a subir a sus 

casas (y yo les digo que no puedo subir a casas particulares, pero insisten!) para ofrecerme comida, bebida… sin tener in-

gresos, son muy humildes, me invitan… Yo creo que al hacer el mismo itinerario cada día (barris del nucli històric), y yo soy 

muy respetuosa, soy muy educada, saludo, doy los buenos días, y se crea un vínculo en el que cada día nos saludamos, 

nos vemos, y a veces les tomo fotos (soy aficionada a la fotografía!)… Con las familias marroquinas me llaman por los bal-

cones y me traen dulces recién hechos! Y con los chicos negritos, muy bien, me paran por la calle y me dan conversación. 

Me siento muy respetada, y yo respeto mucho.»

 «Y al entregar las notificaciones a alguien que se tiene firmar, pues las mujeres que no me lo firman porque dicen 

que el marido no les deja… A ellas me las aíslan total. Ellas no hablan, ellos sí. Ahora sí, hay una mujer que ya me mira y 

me dice hola y adiós con la sonrisita, porque le dije: —Oye tu no hablas o qué!?—. Y la otra que me vino el otro día me 

dijo: —Mi niña dice que no te llame la cartera, que te llame por tu nombre!—. Y hay otra que me cuenta cosas, que habla 
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mucho, que me explica… […] con los críos… Tengo una monada de críos! […] Una monada, los críos gitanos y moritos 

cuando me ven llegar con el carrito ya vienen corriendo, y me saludan! Yo les doy gomas y trozos de papel y les pido a 

cambio un besito, una monada… A mí me recuerdan a cuando yo era cría en mi pueblo de Murcia que esperábamos al 

cartero con mucha ilusión por si nos traía carta de mi padre/abuelo que están en Francia… […] Tengo una monada de críos 

en el barrio (barris del nucli històric) que me alegran el día!»

Més enllà de les relacions entre persones d’orígens diversos, la ciutadania i els recursos tècnics han 
posat de manifest certa significança en la qualitat i tipologia de les relacions entre la ciutadania i els 
recursos tècnics, i entre uns i altres i l’Administració pública.

 «El desplegament de la Policia de proximitat la valorem com a positiva; perquè sí que tens més contacte en la 

gent de les associacions de veïns, el regidor de barri... I notes que la relació millora, hi ha més comunicació, més traspàs 

d’informació... I si has pogut arreglar alguna cosa, pos, notes que te tornen a requerir l’ajuda, notes que confien... I això és 

bo perquè mos ajuda a poder solucionar un problema antes de que ho sigui, mos ajuda a poder intervenir quan és petit, 

perquè quan és gran s’enquista i és més complicat.»

 «La solució, a vegades l’apliques des de la creativitat! I l’avantatge que aquí mos coneixem tots molt, entre tots, 

ja sigui les persones d’este equip com en gent de les escoles, d’altres recursos, d’altres administracions, Hospital Verge 

de la Cinta, etc. I entre tots sempre acabes trobant la forma alternativa i creativa per obrir noves portes... [...] Les relacions 

funcionen... i aquí som un equip que mos portem molt bé, que a vegades mesclem lo personal en lo professional. Aquí 

tenim una convivència molt bona, no coexistència, aquí estem molt a gust...»

 «La convivència se dóna a moltes esferes, no només a nivell d’entitats. Existeix convivència, bona convivència 

crec, entre les entitats, però penso important tenir en compte la convivència entre les institucions polítiques, no només la 

convivència entre persones... Jo penso que en estos moments la relació institucional no és gratificant i és molt millorable. 

L’Administració se pot esforçar molt més per afavorir la convivència, i també millorar-la... Lo tema és buscar l’equilibri entre 

l’Administració, les entitats i les persones... Les entitats no mos dediquem a la política, però sí que treballem en persones... 

I mos adonem que entre institucions és difícil trobar l’equilibri de valors... Crec que hi ha hagut poques persones de les 

institucions que s’han posat a la pell de les associacions, que s’han sensibilitzat en la seua realitat...»

 «La convivència al món laboral està sent cada vegada més difícil i complicada. Les retallades i la pèrdua de drets 
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laborals fan que ara a les classes i claustres de professors es vegin diferències laborals molt grans. [...] És una situació de 

desgavell de relacions entre els companys, s’estan bloquejant les relacions i la convivència... I no dic lo que penso per no 

anar al carrer!»

En lo món sanitari passa el mateix que en l’educació. Hi ha molta crispació entre els professionals, la gent se pica molt i 

no hi ha massa convivència. I esta crispació fa que no donis igual el teu servei!

Els funcionaris judicials també estan que peten. Jo ho veig que vas a sol·licitar informació i veus que estan tensos...!

I els usuaris cada cop estan més exigents, més maleducats...I les classes cada cop més massificades i clar no es poden 

fer miracles... I no pots arribar.»

 «Ens trobem amb molts obstacles amb administracions a l’hora de fer alguna cosa com per exemple amb Patri-

moni, falta d’informació de la part d’Administració, moltes vegades fem les coses de manera provisional perquè saps que 

l’Administració te posa més que un problema. A Tortosa hi ha zones que denuncies i una zona denunciable! L’Administra-

ció no denuncia tot el que fa Endesa o Fecsa! Però a nosaltres sí!»

 «Les relacions entre l’associació de veïns, els policies de barri i els Mossos, i la regidora de barri, i l’alcalde són 

importants. I s’ha notat molt bé la proximitat de les relacions entre el rol d’ells i natros. Este mandat hi ha més bones rela-

cions i actuacions...!»

Quin és el significat en termes de convivència de l’existència o absència de relacions i dels seus 

continguts o trets característics?

A la ciutat de Tortosa predominen les relacions de convivència?

Els discursos dels recursos tècnics, així com també els de la ciutadania i les seves associacions ava-
len que a la ciutat de Tortosa el teixit majoritari de les relacions interpersonals es dóna entre persones 
culturalment similars. Des d’aquest punt de partida, el predomini d’absència de relacions interculturals 
determina l’existència d’una situació social de coexistència pacífica (no-interacció, respecte distant 
i no-agressió vers l’altre) en un entorn multicultural. Aquest plantejament no eximeix el fet que exis-
teixin, en menor mesura i, per tant, en menor capacitat d’impacte en termes de transformació social 
cap a la convivència plena o cap a l’hostilitat, moments o espais de relacions positives o conflictives. 
Aquesta anàlisi sobre l’estat social de coexistència pacífica com a definitori de les relacions a la ciutat 
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és coincident amb el de la majoria dels representats d’institucions públiques, així com també dels 
grups polítics municipals.

 «Certament no hi ha veritables conflictes, però som lluny de la bona convivència dinàmica. En parlar de convi-

vència, cal començar distingint nivells diferents en el fet de viure junts: hi ha el malviure amb constants enfrontaments 

bel·licosos; hi ha el malviure amb menyspreu mutu i enfrontats dialècticament; hi ha el viure físicament al costat, però anant 

cadascú a la seva, finalment hi ha el gaudir de la convivència mantenint cadascú la seva pròpia identitat, però cercant de 

cor punts de coincidència en què col·laborar en peu d’igualtat.»

 «La immigració va arribar a Tortosa com una onada molt forta, que la gent d’aquí ni s’esperava ni sabia com en-

tomar-ho. La gent s’ho va mirar d’allunt: —Què fan aquí? Bueno, en quant que estan aquí i no generen molèsties pos que 

estiguin!—. Però, la veritat és que convivència en relació: zero!»

 «Estem al mateix lloc que fa molts anys, a la coexistència, la convivència encara no ha aparegut. Tot i que fem mol-

tes coses, estan sent encara com a petites coses que no solucionen el problema global. Lo camí, crear espais de relació i 

treball conjunt, espais de relació diversa... Ara tenim molts guetos (escolars, de barri, culturals, socials), cadascú a la seva 

parcel·la i que l’altre no m’emprenyi!»

 «De convivència, no n’hi ha a Tortosa, mos suportem! I te parlo d’un barri (nucli antic) que patim lo 90% de la im-

migració. Tinc un centre de culte i, de convivència, no n’hi ha: mos suportem!»

 «Problemes de convivència, no n’hi ha, però hi ha gent que fa molt de temps que estan aquí i no es crea una co-

munitat mesclada. [...] A veure, estem bé, no mos queixem, de veritat, estem tranquils.»

 «[...] A Tortosa hi ha un equilibri fictici, els barris del Temple, Ferreries, nucli antic, Remolins funcionen en l’equilibri 

—No te molesto, no me molestes—, però no en la relació...»

 «Al nucli antic falta més relació entre veïns i veïnes! La realitat és que la convivència no és proactiva: mos respec-

tem, però no convivim! La convivència, mentre no hi hagi confiança, cadascú en lo seu i a casa seua, i no mos mesclem!»



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

217
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

 «Hi ha no convivència, hi ha cohabitació!»

 «És molt normal la tendència social d’agrupar-nos en los més similars, la qüestió és que això sigui l’únic, perquè 

aleshores no es genera convivència intercultural. [...] Actualment tenim multiculturalitat a la nostra societat, però no tanta 

interculturalitat.»

 «La percepció que tinc és que la convivència no és un problema de primer ordre, no hi ha situacions de convi-

vència zero o límit. Sí que vaig tenir esta percepció els primers anys de l’arribada massiva de gent, on la situació era més 

tensa. Tot i que ara la crisi pot fer aflorar certs sentiments de rebuig...

[...]

Existeixen problemes de convivència a la ciutat? Sí, però més matisats, perquè no hi ha hagut situacions que ho agreugen. 

Sí, hi ha una barrera de relació entre marroquins i gitanos...»

 «Com veiem natros la convivència a Tortosa? [...] No és una relació violenta, no és agressiva, són coses indepen-

dents, no existeix relació, no hi ha projecte conjunt! [...] Claro, a moments puntuals pot tenir relació en una persona en 

concret, però com a grup, com a col·lectiu, no existeix relació.»

 «Així en general i sense pensar-hi massa, diria que hi ha una bona convivència, perquè la lliguem a no haver con-

flictes a l’ambient. Tot i que puntualment hi ha situacions que ens superen com veure “gent” escorcollant a gent a unes 

zones i no a unes altres. En realitat pensem que hi ha mala convivència quan surt als diaris.»

 «La percepció de la convivència és que no hi ha conflictivitat, però puntualment sí que hi ha conflictes. Som tran-

quils no hi ha conflicte...

[...]

Jo crec que estem en una situació de que jo no te molesto a tu, si tu no me molestes a mi.»

 «La convivència va bé. En la de cultures i gent diferent com hi ha i no passa res. Dins de la diversitat que hi ha, 

existeix com un equilibri. No hi ha relació entre cultures. La gent de la mateixa cultura viu als mateixos carrers.»
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 «El repte no són els problemes de convivència, de disciplina en els barris multiculturals, sinó el fet que no hi ha 

convivència, coexistim uns al costat dels atres sense molestar-mos. Els problemes de convivència els tenen les famílies 

perquè sí que conviuen.»

Finalment, dues apreciacions provinents d’una part dels discursos de la ciutadania, però no per mi-
noritàries menys significatives en termes de convivència i cohesió social. D’una banda, identifiquen 
sinergies estratègiques entre la millora dels nivells de convivència a la ciutat, l’increment de relacions 
més enllà del grup sociocultural, major capacitat per combatre les desigualtats socials i millora en la 
cohesió social de la ciutat. De caire més testimonial, però, aquestes argumentacions també apareixen 
en determinats discursos dels recursos tècnics de la ciutat.

 «Tot i que sí que és normal que s’ajuntin entre ells per cultura, llengua i maneres de fer, però el risc d’exclusió se 

multiplica!»

 «Quan estàs buscant feina, no sempre te poden ajudar els teus “paisanos”. Has de tenir relacions aquí. Si només 

vols viure “apoiat” a les “esquines” amb grupets allà al carrer St. Blai... Allò pareix Marràqueix. No tinc res en contra, eh, 

jo estic al mateix sac. He vingut per guanyar més diners!»

 «A mi m’agrada parlar amb la gent. A la plaça a vegades saludo a la gent i la gent et parla i t’explica coses. Per 

exemple hi ha gent que estava preocupada i trista i després de parlar està més tranquil·la. Parlar ajuda. A mi hi ha gent que 

me diu “No ho expliquis a ningú”. I després de parlar algunes vegades han vingut a casa a buscar-me o m’han convidat a 

seua casa...»

 «No sólo importa el respeto, sinó la comunicación entre los ciudadanos, hablar con los ciudadanos de más confi-

anza, hablar al hermano/amigo/vecino que se siente más arropado por el ciudadano y esto ayuda mucho a vivir...»

 «[...] parlar de convivència i cohesió social porta implícit parlar de diferències i desigualtats socials. I sobretot que 

una estratègia per contrarestar els efectes d’aquestes desigualtats socials en termes d’exclusió passa per millorar els 

nivells de convivència: les relacions entre persones generen suport mutu del grup, comptar en una xarxa social de confi-

ança pot donar més possibilitats per tirar endavant i cobrir necessitats bàsiques més enllà de l’assistencialisme més pur i 
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necessari...»

I, de l’altra, es determina que la no interacció entre persones culturalment i socialment diverses s’agu-
ditza pels processos de guetització, la crisi i la pobresa. Efectivament, l’experiència d’alguns recursos 
tècnics de la ciutat alerta sobre la complexitat de l’establiment d’espais de relació culturalment i soci-
alment diversos, fonamentalment a causa de l’actitud de les persones enfront de la pobresa. En l’ima-
ginari col·lectiu de la ciutat està molt present la dicotomia «natros-ells»: autòctons i d’origen estranger, 
pobres i rics, musulmans i cristians/ortodoxos/evangèlics... Aquesta darrera apreciació també s’ha 
vist compartida per determinats discursos provinents de representants de les institucions públiques i 
de determinats grups polítics.

 «Oblideu-vos d’esta gent, i els anglesos? Estos no saben ni dir res en espanyol, com tots los que viuen pel Canalet. 

Però queda més bé dir que tens un veí que és anglès o suís.»

 «Veig que hi ha gent jove que viu al nucli antic... però potser natros també mos hem quedat en la sensació que 

“aquí dins no és cosa per a natros” i només entrem en casos puntuals, les festes del Renaixement, de l’artxibarri i, durant 

el dia, l’Escola Oficial d’Idiomes, la Delegació del Govern... I ve la nit... i és com los documentals de Félix Rodríguez de la 

Fuente “los autóctonos se esconden en su madriguera”. Allí no hi viuen los autòctons, només treballen i estudien!»

 «Quant fa que no pugem a Santa Clara? És la meua ciutat i fa la tira que no vaig. No m’ha passat mai res per entrar 

al casc antic. Hi ha més concentració de gent i potser per temor no anem. El problema és la por i el desconeixement [...], 

però això no mos passa quan anem a Londres o a París.»

 «La vorera del costat de la mesquita està plena d’homes estrangers, gent que queden al carrer tot el dia i no te 

deixen passar, això passava amb gitanos i cap problema amb ells, perquè conec a generacions i generacions.»

 «Los problemes de convivència, com bé heu comentat, sempre han estat, però tots érem d’aquí, i com que te 

conec de tota la vida pos ja ho arreglarem! Ara, com que no està esta confiança...»
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 «És una qüestió de classe. Un grupet d’autòctons té mòbil, moto i per tant fan unes determinades coses. Les 

xiquetes marroquines lo que fan és ajudar a casa. És un model cultural diferent. I fan més vida de carrer perquè no poden 

anar a cap activitat. Conviure no és sortir de festa, hem de ser amics, vol dir respecte.»

 «Línea de treball important és entre els joves i els adolescents a l’escola. Els adolescents s’imprimeixen de les 

diferències/tensions de casa i ho veus a les escoles. Als patis hi ha coexistència total! La part optimista és que els infants 

tenen millors relacions de convivència en l’àmbit de l’escola, però quan salten als IES aleshores ja no, ja se separen les 

relacions a raó de diferències econòmiques, culturals, de classe... com fer per dotar de continuïtat als IES les primeres 

relacions de convivència?»

 «Són les primeres generacions, però veus que no ha arribat el moment i, en arribar a ESO i Batxillerat, se separen. 

A mi me preocupa este tema, ho noto, penso que és un problema socioeconòmic. A estes edats se comencen a fixar en 

les diferències de classe —també hi ha racisme en el personal autòcton—, no sé, però és un tema per resoldre.»

 «A Blanquerna vam voler fer unes colònies en les diferents classes socials de Tortosa. Va ser molt difícil, perquè les 

perspectives són molt diferents... D’entrada, no hi ha proactivitat amb el pobre... I ara, si les coses vénen més maldades, 

el risc i el perill és que augmenti els nivells de no tolerància!»

 «Lo problema és la classe social. Lo meu fill anava a una escola pública i a P5 hi ha de tot, fills d’infermeres, de 

policies, d’immigrants... I me cridava l’atenció com de petits ja es fixen en les marques, i es fixen en los morets i gitanos 

que porten unes sabates velles... I això és lo que importa als fills del caràcter tortosí: lo que importa és la marca, la família, 

etc. Ara porto a mon fill a una escola concertada, pensant que allí tots van igual de vestits i per tant no es noten les dife-

rències, però igual, perquè la pregunta entre els xiquets és: —Ton pare, de què treballa?—.»

 «Jo visc al Temple de tota la vida, hi ha bona convivència, no hi ha gent de fora, és a dir, immigració pobra, immi-

grants d’altres països d’Europa sí que n’hi han, però tenen un altre poder adquisitiu. La immigració amb diners s’accepta 

sense problema: no som racistes, som classistes!»

 «Lo significat de la convivència entre el conjunt de persones, entre ells? Si tens diners, tens totes les portes ober-

tes, tens convivència! La diferència està entre si ets pobre o ets ric. La convivència no és entre natros i los d’aquí! Perquè 
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entre los tortosins també passa que no se tracten igual en un ric d’aquí que en un pobre d’aquí... i natros som pobres i a 

més a més no d’aquí!»

 «Estem en risc; i el risc és la pobresa! Cada vegada hi ha més separació entre les persones que estan bé i les que 

estan malament; los del mig aniran desapareixent. I si la crisi va a més, cada cop hi haurà més abisme entre qui treballa i 

qui no treballa. I crec que este abisme pot afectar i molt la convivència.»

Atesa la importància cabdal de la pobresa i l’exclusió social en relació amb la convivència i la cohesió 
social, aquest aspecte s’analitzarà més detingudament al capítol del marc democràtic d’aquesta mo-
nografia. 

Recapitulant

A l’hora d’abordar l’anàlisi sobre l’existència —o no— de relacions interculturals, les seves caracte-
rístiques i el significat que aquestes tenen en relació amb la convivència, s’ha detectat, d’entrada, 
certa diferència de perspectiva entre els discursos de la ciutadania i els recursos tècnics i entre els 
discursos dels representants de les institucions públiques i els grups polítics municipals. Mentre que 
la ciutadania i els recursos tècnics en termes generals han mostrat un enfocament discursiu molt dotat 
de contingut descriptiu i analític sobre les interaccions personals, els representants de les instituci-
ons públiques i els grups polítics municipals, de manera general i genèrica, no han fet tant èmfasi en 
aquesta dimensió analítica de la convivència.

Els recursos tècnics públics i privats, la ciutadania de Tortosa i les seves associacions han confluït a 
identificar el predomini de relacions culturalment homogènies entre les persones residents a la ciutat. 
S’ha detectat una major existència de relacions culturalment endogàmiques entre les persones adul-
tes del territori, mentre que s’ha indicat el potencial d’una incipient existència d’interaccions intercul-
turals entre els i les infants de la ciutat localitzades a l’entorn de l’escola, i en menor mesura entre els 
i les joves al voltant dels instituts.

Tot i posar l’accent en la importància que per al futur de la convivència a la ciutat tenen les relacions 
interculturals que avui es donen entre les noves generacions, els recursos tècnics i part dels grups po-
lítics municipals convenen a destacar la dificultat manifesta que suposa que les relacions interculturals 
en el si de l’escola tinguin continuïtat en subsegüents etapes vitals de les persones, així com també en 
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altres espais i aspectes de la vida social de la comunitat. D’altra banda, entenent el pas del temps com

a primer aliat en l’establiment de relacions de confiança entre les persones, els professionals de la ciu-
tat de Tortosa han valorat positivament l’existència avui d’espais d’interacció intercultural positiva.

En comparació amb els recursos tècnics, els discursos de la ciutadania i les seves associacions apor-
ten matisos a l’afirmació general sobre el predomini de relacions entre persones del mateix grup cul-
tural. Els i les veïnes, els i les joves, la gent gran, les associacions, etc. exposen les seves experiències 
relacionals de les quals es desprèn certa naturalitat intercultural invisible. Per una banda, a) naturalitat 
relacional intercultural invisible en les relacions de veïnatge. Efectivament, les persones que conviuen 
al mateix bloc d’edificis, al mateix carrer, al mateix barri gaudeixen de converses ocasionals, se salu-
den cordialment, cooperen esporàdicament i, fins i tot, estableixen relació d’amistat. És molt baixa la 
presència de testimonis en primera persona que cataloguin aquestes relacions de veïnatge intercultu-
rals com a «males relacions». Per una altra, b) l’existència de relacions entre persones estrangeres de 
cultures diverses constata majors quotes d’interaccions interculturals de les percebudes. I, finalment, 
c) es posa de manifest que les relacions entre la població autòctona són menys homogènies del 
que es recull, el discurs establert, la diversitat social i econòmica determinen i molt la naturalesa de 
les relacions.

Més enllà de la identificació —o no— de relacions interculturals concretes, també s’ha posat de ma-
nifest la percepció que existeixen grups de persones tancats en si mateixos, la qual cosa dificulta 
la interacció de convivència. Mentre que els recursos tècnics de la ciutat, una part majoritària de la 
ciutadania autòctona i determinats representants institucionals han identificat com a tancades les 
persones d’origen estranger (majoritàriament les persones magrebines i, en particular, les dones ma-
grebines) i el col·lectiu d’ètnia gitana. Una part majoritària de les persones d’origen estranger, en canvi, 
ha manifestat la poca permeabilitat d’interacció amb el col·lectiu d’autòctons. Assenyalen diferències 
de percepció entre les persones provinents del continent Africà i asiàtic (coincidents en la dificultat de 
relació), les persones provinents de l’Europa de l’est (amb discursos que traspuen més facilitat) i les 
persones provinents del continent americà (amb discursos ambivalents de facilitat i dificultat).

Arribats en aquest punt, es conclou una tendència comuna a associar el concepte de convivència 
a l’establiment de relació entre persones autòctones i persones immigrades. Traspuen, en menor 
mesura, però no per això menys significatius, discursos que qüestionen aquesta associació concep-
tual inconscient, d’una banda, a) analitzant la complexitat en si mateixa de la convivència d’acord amb 
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l’equilibri de relacions entre persones diverses en múltiples vessants: origen, gènere, edat, condició 

social... I, de l’altra, b) vinculen l’estat de la convivència amb el context social i econòmic on es donen 
les relacions entre persones: com influeixen els canvis socials i relacionals implícits en la condició 
postmoderna d’una societat diversa, consumista i individualista? Com afecten a la convivència els 
patrons relacionals duals entre l’àmbit rural i l’àmbit urbà, relacions entre local i global?

Prenent en consideració l’anàlisi dels llocs on es donen —o no— aquestes relacions, els recursos 
tècnics de la ciutat i part dels representants institucionals determinen l’aula com a espai marc de 
referència per a les relacions interculturals. Però, tenint en compte els espais al voltant de l’aula, 
definits per una interacció i relació espontània entre persones (passadissos, pati, menjador, sortida de 
l’escola, barri, carrer, etc.), aleshores les relacions entre els i les nenes i les seves mares i pares ten-
deixen a tancar-se en grups culturalment homogenis. Aquesta apreciació, sense matisacions, també 
es desprèn dels discursos recollits per part de la ciutadania i les seves associacions.

En la mateixa direcció i sentit, es postulen els i les professionals vinculades a les ofertes de formació 
no formal de la ciutat per a persones adultes. Les experiències són ambivalents, des de la relació cor-
dial dins l’aula a la no-relació.

En relació amb els espais vinculats al lleure, l’esport i la cultura, una part dels recursos tècnics i dels 
representants institucionals els identifiquen estratègicament clau per establir i consolidar relacions in-
terculturals, alhora que valoren que la participació en aquests espais no està a l’abast de tothom. Per 
tant, més enllà de l’origen, la condició social de les famílies determina la possibilitat d’interaccionar en 
uns o altres espais de la ciutat. Així doncs, aquelles ofertes esportives, d’oci, de lleure i culturals de 
la ciutat en condició de gratuïtat esdevenen espais potencials d’interacció intercultural. A la pràctica, 
i com determina el relat dels i les tècniques responsables d’aquests espais i de la ciutadania i les se-
ves associacions, es reprodueix el model social de la no-interacció intercultural (igual com passa als 
espais de formació d’infants i adults).

Efectivament, la condició social i la pobresa són identificades, de forma no majoritària entre la ciu-
tadania, els recursos tècnics, els representants institucionals i dels grups polítics municipals, com un 
aspecte determinant en la complexitat i dificultat de fomentar i establir relacions culturalment i social-
ment diverses.
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Els comerços de proximitat són identificats pels recursos tècnics de la ciutat com a espais de relació 
social on no predomina la interacció intercultural. Es considera l’existència d’un doble circuit comer-
cial: un amb clientela majoritàriament autòctona i un altre, majoritàriament estrangera. Certament 
s’identifiquen espais comercials regentats per gent autòctona o per gent d’origen estranger amb di-
versitat cultural entre els seus respectius públics, però aquesta circumstància és percebuda avui per 
totes les parts com a estranya. La ciutadania i les seves associacions no han al·ludit al comerç com a 
espai específic on experimentar —o no— relacions interculturals.

La ciutadania i les seves associacions, i en menor mesura els recursos tècnics i els grups polítics mu-
nicipals, han denotat la importància per millorar la convivència a Tortosa de l’existència d’espais de 
relació intergeneracional i, particularment, de relació entre joves diversos.

Més enllà de la manca d’espais concrets per fomentar les relacions intergeneracionals i entre joves 
diversos, els recursos tècnics de la ciutat i part dels representants institucionals han identificat de-
terminades iniciatives que contribueixen a fomentar el coneixement mutu i establir relacions de 
confiança entre persones de diferents cultures. Tot i la valoració positiva de l’existència d’aquestes 
iniciatives, els recursos tècnics de la ciutat posen l’accent en la importància que aquestes estiguin 
connectades en un tot de ciutat per facilitar la real transformació social.

La ciutadania i les seves associacions, els recursos tècnics i part dels grups polítics municipals també 
han posat de manifest l’existència a la ciutat d’iniciatives més o menys organitzades i més o menys 
espontànies que realment fomenten les relacions de confiança interculturals.

Quines són les pautes d’evitació de relació desenvolupades entre persones culturalment diverses? 
Tant els recursos tècnics com la ciutadania han observat i, fins i tot, han experimentat en primera per-
sona pautes d’evitació que passen, fonamentalment, per defugir la presència de determinades per-
sones: retirant bancs públics de determinades places, autoexcloent-se la participació a determinades 
activitats, espais i serveis, retirant el fill i la filla de l’escola, no passejant per determinades zones de 
la ciutat, no veure bé que l’entitat atengui determinades persones, no compartint determinats espais 
públics...
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En una altra direcció, però en el mateix sentit (el d’analitzar les causes que determinen la manca 
d’establir relacions interculturals), apareixen molts discursos sobre l’existència a la ciutat de guetos 
i espais en procés de guetització i es valora que aquests possibilitin relacions culturalment endogà-
miques. Segons els recursos tècnics, la ciutadania i part dels grups polítics municipals, els barris del 
centre històric concentren la major part de les persones d’origen estranger i d’ètnia gitana de la 
ciutat. Així mateix, es valora que a la ciutat de Tortosa hi ha dues escoles que estan guetitzades (es-
cola de La Mercè i Remolins) i una que està patint un procés de guetització (Ferreries). D’altra banda, 
s’intueix procés de guetització de l’IES de l’Ebre i del Cristòfol Despuig.

Les experiències personals i/o professionals posades de manifest a través dels discursos de la ciu-
tadania, els recursos tècnics, les institucions públiques i els grups polítics municipals ens porten a 
concloure que les relacions que es donen entre persones adultes de diferents orígens, més enllà 
de l’aula i del servei públic concret, són relacions caracteritzades majoritàriament per no ser entre 
iguals. Efectivament, entre els relats traspuen sovint, com a exemples d’interacció intercultural, relaci-
ons directes d’empleat (persona d’origen estranger) amb l’ocupador (persona autòctona) i viceversa.

Quin és el significat en termes de convivència de la predominant absència de relacions intercultu-
rals? Els discursos dels recursos tècnics, així com també els de la ciutadania i les seves associacions, 
els dels representants institucionals i els dels grups polítics municipals avalen que a la ciutat de Torto-
sa el teixit majoritari de les relacions interpersonals es dóna entre persones culturalment similars. Des 
d’aquest punt de partida, es valora que no existeixen relacions de convivència pròpiament dita i es 
determina que el predomini d’una situació social de coexistència pacífica (no-interacció, respecte 
distant i no-agressió vers l’altre) en un entorn multicultural. Aquest plantejament no eximeix el fet que 
existeixin, en menor mesura i, per tant, en menor capacitat d’impacte en termes de transformació 
social cap a la convivència plena o cap a l’hostilitat, moments o espais de relacions positives o con-
flictives.

Finalment, cal destacar dues apreciacions provinents de part dels discursos de la ciutadania. D’una 
banda, identifiquen sinergies estratègiques entre la millora dels nivells de convivència a la ciutat, l’in-
crement de relacions més enllà del grup sociocultural, major capacitat per combatre les desigualtats 
socials i millora en la cohesió social de la ciutat. De caire més testimonial, però no per això menys 
significatives, aquestes argumentacions també apareixen en determinats discursos dels recursos tèc-
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nics de la ciutat.

I, de l’altra, es determina que la no-interacció entre persones culturalment i socialment diverses s’agu-
ditza pels processos de guetització, la crisi i la pobresa. Efectivament, l’experiència d’alguns recursos 
tècnics de la ciutat alerta sobre la complexitat de l’establiment d’espais de relació culturalment i soci-
alment diversos, fonamentalment, a causa de l’actitud de les persones enfront de la pobresa. En l’ima-
ginari col·lectiu de la ciutat està molt present la dicotomia «natros-ells»: autòctons i d’origen estranger, 
pobres i rics, musulmans i cristians/ortodoxos/evangèlics... Aquesta darrera apreciació també s’ha 
vist compartida per determinats discursos provinents de representants de les institucions públiques i 
de determinats grups polítics.
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   ACTITUDS ENVERS LA DIVERSITAT
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Actituds envers la diversitat, les minories ètniques i les persones d’origen estranger

Convivència i actituds

Al primer capítol, s’ha pres en consideració l’existència o no de relacions socials i interculturals, així 
com també la seva naturalesa. De l’anàlisi de la dimensió relacional, s’ha conclòs que a la ciutat de 
Tortosa hi ha un predomini de relacions culturalment i socialment homogènies, fet que defineix un es-
tat de sociabilitat intercultural de coexistència pacífica.

Un cop considerada la dimensió relacional, esdevé especialment rellevant explorar la dimensió actitu-
dinal de la convivència ciutadana intercultural. Aquesta dimensió és particularment significativa, ja que 
és a través de les actituds (acceptació/indiferència/rebuig) que es prenen envers l’altre que s’expressa 
l’existència de convivència, coexistència o hostilitat.

Dimensió conceptual actitudinal

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent en relació amb l’estat de la convivència, cal conèi-
xer, analitzar i valorar l’actitud (acceptació/indiferència/rebuig) de les persones residents a Tortosa en 
relació amb:

• El fenomen de la immigració i la diversitat sociocultural del lloc.

• La presència de persones de les minories ètniques o d’origen estranger.

• El fet de ser persona de la minoria o immigrant, «lo divers» en un tot «homogeni».

Anàlisi dels discursos recollits

Actituds en relació amb el fenomen de la immigració i la diversitat sociocultural del lloc

Una primera aproximació a la dimensió actitudinal de la convivència és explorar l’actitud de la co-
munitat en relació amb la diversitat en general —el fet migratori— i, particularment, la diversificació 
sociocultural del territori ara. Es tracta de posar l’accent en el fet que ara (arran de la immigració, però 
no solament) hi ha més pluralisme en les expressions de vida quotidiana: a) distinció física o «racial», 
b) manifestacions culturals diferents (usos lingüístics, practiques religioses...), c) diversificació de ves-
timentes, menjars, músiques, etc.
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Pocs han estat els discursos recollits que explicitin determinada actitud per part de les persones en 
col·loqui en relació amb la diversitat en general, la diversificació cultural del lloc i/o el fet migratori. En 
canvi, sí que han estat més prolífers els testim onis en l’expressió d’actituds respecte a la presència 
de persones immigrades a Tortosa (vegeu l’apartat següent).

En relació amb la diversitat del lloc, els discursos recollits de la ciutadania, dels recursos tècnics, dels 
representants institucionals i dels grups polítics municipals, traspua, en termes generals, certa sen-
sació d’estar sobrepassats per l’elevada i intensa diversitat del lloc. Se signifiquen en major mesura 
actituds d’acceptació, d’indiferència i/o resignació i, en menor mesura, actituds explícites de rebuig. 
Cal fer menció explícita que no s’ha recollit cap relat que manifesti cap actitud envers la diversitat 
religiosa del lloc. Només s’ha parlat de la mesquita, però no pel fet de ser un centre de culte, no per 
qüestionar el dret de culte, sinó en relació amb l’ús dels espais públics (aquesta qüestió es detallarà 
més detingudament al capítol de conflictivitat).

 «D’alguna manera, la convivència intercultural és un repte nou a la Tortosa moderna. Antigament Tortosa sí va 

gaudir de convivència intercultural, interètnica i interreligiosa. Però el darrer segle Tortosa donava una visió exteriorment 

unitària que no deixava aflorar les diferències de pensament, de llengua i d’opció religiosa. Fins i tot l’ètnia gitana tenia a la 

nostra ciutat una presència singular, però ben integrada. Amb la forta immigració dels darrers decennis, l’obertura cultural 

promoguda pels mitjans moderns de comunicació i la llibertat tant política com religiosa, l’ànima tortosina ha deixat de ser 

monolítica. A alguns sectors, aquest fet inqüestionable els ha agafat no preparats mentalment i han reaccionat enyorant 

temps passats, sense una correcta visió crítica de la història més recent.»

 «Convivència, jo considero que hi ha resignació per part dels espanyols de cara al procés migratori i sobretot a 

Catalunya, perquè ha estat un procés de fora i de dins d’Espanya.»

 «Des de serveis socials tenim la sensació de que efectivament podem conviure, però me pregunto: Sabem con-

viure? Realment tenim la voluntat de conviure? El fet de conviure és una condició innata o és una cosa que s’aprèn? Una 

persona pot ser molt simpàtica, extravertida i agradable, però tenir el prejudici: —Moros fora!—. Hi ha vegades que haver 

tingut una experiència de relació desagradable en algun nouvingut justifica el generalitzar sobre el col·lectiu.»
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 «El casc històric és un lloc per a les immigracions, des de la immigració dels espanyols fins avui dia i és un lloc de 

la pobresa i la producció de pobres de la ciutat.»

 «Als noranta no hi havia immigrants extracomunitaris, però hi havia gitanos com diu la meva sogra: —Gitanos de 

tota la vida—. Després, a principis del 2000 la incorporació dels immigrants. En poc temps hi ha molta gent, costums di-

ferents de vestimenta, la llengua, la religió, la cultura, en poc temps hi ha tanta diferència.... Que difícil!»

 «Al nucli antic, de convivència, no n’hi ha! Jo sóc lo que visco aquí des de fa 50 anys. Jo no tinc res en contra del 

col·lectiu musulmà, sóc creient i respecto tot tipo de creences! S’ha gestionat molt malament lo tema de la immigració. 

[...] Un primer error és deixar que un 90% de la població del barri sigui immigrant. I el segon gran error, deixar posar la 

mesquita aquí! Que a vore més que problemes, molèsties! Se fa urgent buscar un nou puesto pel bé de tots!»

 «Sobre el tema religiós, penso que una persona autòctona religiosa té prejudicis de xoc entre religions. Els agnòs-

tics ho posem tot al mateix sac. És igual un religiós dels uns o dels altres. Per exemple, un comentari que se sent és: “Aquí 

s’ha de respectar i aguantar tot i allà no hi ha reciprocitat amb la religió d’aquí.”»

 «[...] Altres vegades los propietaris me diuen que a n’ells no els importa llogar el pis a persones estrangeres, però: 

—Què diran els veïns? Quina imatge s’enduran els veïns si els hi poso una dona mora?—. Molesta molt el vestiment de les 

dones, en lo mocador al cap i lo vestit llarg, genera molt recel i desconfiança...»

 «¿La mujer está sometida por llevar pañuelo? ¡Hay muchas mujeres sometidas sin pañuelo! Me molestan los co-

mentarios —Las mujeres como van vestidas!?—. ¡Si forma parte de su tradición, pues, déjalas! ¡Ahora lo veo, pero antes 

era más intolerante!»

 «Hem de deixar els complexos, som un país incompetent. La immigració s’ha assumit i hem de donar el que po-

dem i aquí ha d’estar qui ha d’estar i el que sobra ha de marxar. Aquí hi ha gent, famílies senceres que viuen de la subven-

ció, viuen de cobrar-la i els nacionals no la tenen. Mustafà la cobra i els nacionals no.»
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 «A Tortosa, al casc antic han estat vivint les persones d’ètnia gitana. Els pisos per viure allà han sigut més barats. 

Quan ha arribat gent, com que han vingut de tot arreu, mengen el menjar diferent, vesteixen diferent, tenen una religió 

diferent, per això hi ha conflicte.»

Pel que fa a les actituds envers el fet migratori, s’entremesclen expressions d’acceptació i/o compren-
sió, d’indiferència i/o resignació i, particularment, de rebuig i/o disconformitat.

 «I també que quan van haver de fer el pas per venir aquí, ho van reflexionar menys, perquè suposava que s’aven-

turaven perquè anaven a millorar... I ara, plantejar-se tornar és recular, és un gran fracàs personal, tornar en les mans bui-

des...!»

 «Qui no marxa és perquè al lloc d’origen no té res pel que tornar (ni propietat ni família) o bé perquè aquí està prou 

arrelat, los fills escolaritzats, tenen feina, etc. Molts es queden ja per la costum.»

 «Jo crec que la gent ho ha anat acceptant. Amb el temps ens hem anat relacionant amb gent d’altres llocs, qui més 

qui menys hem tingut ocasió de relacionar-nos amb una persona immigrant.»

 «Normal si ets immigrant aquí a Espanya és difícil perquè [...] pocs entendran la vida d’un immigrant... I per què ha 

vingut? Jo no vinc perquè fa falta un treballador, sinó perquè m’agrada per millorar la vida dels meus fills...»

 «Mon iaio va ser immigrant. Anava en contracte i controlat. Lo tema és que vinguin en condicions, pagats i bé 

: —Quants ne necessitem? Tants!—.»

 «El president de la meua escala me diu: —Estic en contra de la immigració—. I jo li dic que és un sistema que no 

l’hem creat natros (persones d’origen estranger) ni ningú. I li dic que és al teu favor que la gent està aquí. Està a favor teu. 

A la gent li falta coneixement. Volen que vinguem com a treballadors, però som persones en costums, cultures i família. 

Ara no hi ha treball, però vivim igualment aquí...»

 «Natros (grup polític municipal) sempre hem pensat que la gent ha vingut per necessitat de treball i estan aquí, i 
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ara són moments difícils... Sempre hem estat a favor de la integració del d’aquí i dels de fora. Però, potser ara mos hem de 

plantejar que el país nostre té una forta crisis i potser no hi ha cabuda per a tanta necessitat de la gent d’aquí i de la gent 

de fora!»

La presència de les minories ètniques i persones d’origen estranger

Les actituds expressades per la ciutadania i les seves associacions, pels recursos tècnics i pels repre-
sentants institucionals i pels grups polítics municipals davant la presència de persones culturalment 
diferents i, particularment, davant la presència de persones d’origen estranger s’articulen ambivalents 
amb posicionaments oposats d’acceptació i de rebuig. Predominen, entre els recursos tècnics, repre-
sentants institucionals i part dels grups polítics municipals conductes majoritàries (que no exclusives) 
d’acceptació i entre la ciutadania posicionaments amb tendències més marcades cap al rebuig.

Efectivament, tot un ventall de discursos expressen les actituds envers la presència de persones 
d’origen estranger. Denoten acceptació aquells discursos reflexius amb posicionaments complexos, 
com a flexibles i adaptables a la realitat i als casos particulars. Actituds empàtiques amb la persona i 
la seva realitat, lluny de postures generalistes.

 «Son personas muy trabajadoras y respetuosas, yo quizá me quedaría antes con los de fuera. Antes de este 

trabajo (fa 3 anys) no tenía buena opinión de los magrebís. Yo antes en el c/Sant Blai pensaba con desprecio: —¿¡Como 

está esto!?—. El desconocimiento nos hace intolerantes. Y ahora, me meto por todas las callejuelas y no tengo miedo, me 

siento una más de la calle, me relaciono con ellos cada día y estoy muy agusto con ellos.»

 «De fet, la gent te diu vigila on te poses, però és gent que no xafa i no coneix el barri (barris del nucli històric). La 

gent del barri no molesta, te miren, però no emprenyen, no hi ha conflictes. La por ve donada pel fet que hi ha gent que no 

hi entra.»

 «Al nucli antic també llogo pisos. I curiosament tinc una propietària que si li porto una persona espanyola me de-

mana més referències, més garanties de que pot pagar, perquè ella pensa, si és d’aquí i vol viure a n’estos barris, és que 

hi ha algun problema, algo falla... S’ho mira més que si és una persona estrangera que ja és normal que visca al barri... No 

pot pensar que potser hi hagi algú que, a part del preu, li agradi viure al nucli històric...»
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 «Si un paio veu un gitano i no el coneixen, lo posen al mateix sac. Les persones se tenen que conèixer abans de 

jutjar.»

 «Personalment, quan una persona t’explica la seva història vital, coneixes com és, així es trenca desconeixement. 

Posar-se al seu lloc: no pensar en la persona com immigrant i sí com una persona en una realitat complexa.»

 «En l’entorn meu, de voluntària en joves diversos, veig molta mescla. Però, des d’una visió de ciutat, per barris, 

esta mescla no la veig! I la mescla és important, perquè quan te mescles, te fiques al puesto de l’altra persona i, quan te 

poses al puesto de l’altra persona, és quan trenques tòpics!»

 «Però bueno, per això s’ha de començar, no?! Que comencen a barrejar-se...

Un no es barreja si dos no volen.

Lo que passa és que natros tenim una posició molt còmoda, som d’aquí i ja tenim les relacions fetes...

Lo mateix per a qui ve de fora, la seva posició còmoda és buscar els seus... No canviar res de la seva vida...

Cal valorar l’esforç per les dos parts. L’empatia i pensar en l’altre. Pensar que és cosa de les dos parts...»

 «És que jo estic molt... en este tema... A vore, la gent pensa que perquè algú sigui d’una altra nacionalitat, que te 

poden raptar o treure’t una navalla. Jo sóc espanyola, però penso que la gent ve per tindre una vida millor i a mi no m’agra-

daria passar pel que passen!»

 «No estic molt d’acord dels comentaris que s’han fet i veig que teniu molta faena les que treballeu per la convivèn-

cia. Del tema de la immigració, hi ha gent dolenta d’aquí i d’allà... A la Biblioteca també veus xiquets maleducats d’aquí. 

Jo tinc uns veïns immigrants i el seu xiquet ve a casa meua i el meu va a casa seua, cap problema. He vist més violència 

amb partits de futbol, on els pares se maten, i són d’aquí... Hi ha de tot, no es pot generalitzar!»

 «Crec que la importància és la persona, i no la cultura o el col·lectiu. Hi ha persones dins de les cultures que són 

com la gent d’aquí. Hi ha gent d’allà que és com la d’aquí i hi ha gent d’aquí pitjor que la d’allà. [...] Però sempre ho penses. 

Jo treballava en un “moro” i treballador com ell ningun! I quan va venir la crisi lo van haver de fer fora. Perquè al caure les 

obres grosses, només quedaven les reparacions a domicili, i la gent no volia deixar-lo entrar a casa seua i menos deixar
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 les claus de casa en mans d’un “moro”... I ell sempre ho deia, li donava ràbia els “moros” que tenien mal comportament 

perquè sabia que ell en sortiria perjudicat. [...] Lo problema és que aquí a Tortosa ho fiquem tot al mateix sac “Moros fora”.»

 «I això ha marcat al col·lectiu, i cal fer una faena molt didàctica de dir que no es generalitzi, que “una flor no fa 

maig”, fer entendre de la puntualitat de l’experiència, que s’obri a no generalitzar i a tenir una actitud de predisposició més 

positiva... Esta predisposició més negativa està relacionada per la temor i desconfiança al que no coneixem, al diferent 

—los que vénen de fora ens ho prenen tot!—. Així, podem malmetre la convivència. Anar en l’actitud i el prejudici sobre el 

col·lectiu, sempre ha sortit malament...»

 «Amb el tema de convivència, el que passa a vegades és que mos separem per països. També hi ha temes interns 

com el tema amazics i àrabs, també hi ha prejudicis d’un col·lectiu a l’altre. Com també racisme entre marroquins i gita-

nos.»

 «I de la relació entre propietaris i llogaters estrangers? A vegades penso que se discrimina bastant. Lo mateix pis, 

en funció si qui te’l lloga és magrebí o negre, costa de llogar per part dels propietaris... Costa perquè com no coneixen, 

desconeixen, pos desconfien molt... i jo ja els dic que no tenen que classificar a les persones per nacionalitat, sinó per 

bones i dolentes, i saps quan són bones o dolentes quan hi tens relació... En la majoria dels casos que acabo llogant un pis 

a algú estranger sempre he de treballar molt en la/el propietari. M’he de posar molt pesada, te pagaran, te cuidaran lo pis, 

no perquè siguin estrangers tens que tindre problemes... I moltes, moltes vegades, acaben dient-me: —Menos mal que 

et vaig fer cas, quina família més bona!—. Recordo un cas en una propietària que li donava la possibilitat de llogar el pis a 

una família colombiana, me va costar però la convenço. Als pocs dies me ve dient que no, que ha parlat en lo seu home i 

lo seu home li ha dit que ni parlar-ne, que los colombians estan sempre de festa i posats en drogues. Vaig haver de tornar 

a parlar en ella de lo que m’estava dient: —És com si me diguessis que com que aquí a Espanya hi ha tràfic de drogues, 

tu fossis drogoaddicta, trobes?—.»

 «Els tortosins no van al parc, a més diuen com excusa que està ple de morets. O si hi van només se fixen en què 

fan els altres: —Vés que està molt de rato al columpio—. És com si tenim més drets que ells o volem tenir més drets. No 

sé. També alguns diuen : —Estan tot el dia al carrer! —. Pregunto: —I molesten?—. Aquí està la potència del rumor. Cada 

vegada es fa més difícil de desmuntar els rumors, em costa molt. A més quan et surten de l’entorn proper, familiar, amics 

que a vegades te solten xorrades... Però últimament no contesto. El silenci és la solució. Perquè dir-ho no els costa res,
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 però desmuntar-los costa molt. Potser les coses canviaran al futur amb les noves generacions. Perquè la llengua és un 

factor determinant i ara els xiquets parlen català, juguen junts, van a l’escola junts... És per això que tinc esperança al 

futur.»

 «[...] Entre la gent hi ha la percepció que los immigrants tenen més facilitats a l’hora d’obrir un negoci. I la realitat 

no és així, normativament tothom té les mateixes obligacions [...]; però lo que sí és cert és que com que les persones im-

migrants van perduts en lo tema de les normatives, a l’hora d’obrir un negoci no se la pensen, i hi ha hagut casos puntuals 

que adquireixen el local i obrin el negoci sense els permisos, sense pagar impostos i demés... I només que hi hagi un cas 

així, serveix prou per generalitzar...!»

 «Això fa que hi hagi una percepció policial de que a alguns barris no es pot treballar. La realitat és que els policies 

sempre treballen en la mateixa gent, en los mateixos immigrants i gitanos, i acaben caient en la generalització sobre el 

col·lectiu. És un tema que me preocupa, vore com generalitzen a partir de la mala experiència!»

 «A l’escola de Ferreries hi ha molts crios d’immigrants. I n’hi ha que són més nets i altres que no ho són tant, però 

això també t’ho trobes en la gent d’aquí!»

 «Hoy una mujer en el c/Sant Blai, me pregunta por el chico que trabajaba de barrendero en la zona de Santa Clara 

que ahora no está y en su lugar ha visto a un “moro” y: —Primero los de aquí—, —Mira los moros que nos quitan la fae-

na—… Y tengo que explicarlo y no me importa. Sí aquí somos muy señoritos, y están haciendo algo que aquí no hemos 

querido, y ahora los queremos echar para que tu trabajes?! Esto me indigna... Y ya digo a mi no me importa explicar las 

cosas a la gente, pero también ves que hay veces que donde no hay no puedes sacar… ya puedes explicar que —Primer 

los d’aquí!—. [...] Tengo la sensación que hay cierto menosprecio con los magrebies, y supongo que con la crisis se acen-

túa. A veces según cómo te hablan hay un sentimiento fuerte de rechazo. Y mucha de esta gente lleva aquí 20 años, sus 

hijos han nacido aquí, estudian aquí. ¡Siempre serán de fuera ni que se adapten! Y es triste pensar así, porque todos somos 

de fuera alguna vez! Nuestros abuelos, nosotros, ahora nuestros hijos…»

 «Aquí també hi ha un altre tema, el racisme, el que diuen alguns com a frase típica —Jo no sóc racista però...—. 

I també el tracte diferencial, per exemple, un negre de Nova York (que és dels Estats Units i és ric) i un de Senegal o Mali 

(que és d’Àfrica i pobre). Perquè al final, és un racisme econòmic que hi ha a la realitat.»
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 «En el partit (polític) te passa com en les entitats, que no ne tenim d’immigració. És difícil fer una immersió... Con-

clusió: tot i que no tinc tots els coneixements del que passa, no dono culpes, però tota la culpa no és de la immigració, 

sinó també de les entitats... El problema és de les dos parts. Al partit al final el que passa és que tens tanta faena, que quan 

fas coses a vegades sí que te poses i dius vinga animeu-vos, veniu, intentes seduir... però després el dia a dia te satura la 

feina i...»

En canvi, les actituds de rebuig s’expressen a través de discursos més viscerals amb posicionaments 
simples, com a rígids i només adaptables a la realitat de les generalitzacions. Indiquen rebuig discur-
sos amb forta càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformitat, menyspreu...

 «I lo tema dels bufadors, que si no els hi dius “¡Oye, espera que paso!”... Pos res, perquè no entenc los bufadors 

que no aspiren, espolsen i detrás va lo carro que neteja...I com que los basureros són la majoria de fora, los hi dius i com 

que són homes estrangers i tu ets dona, pos te mirem així malament...»

 «[...] perquè ocupen els espais i te tiren fora del teu espai, perquè jo sóc de Ferreries de tota la vida i és més meu 

que d’elles i m’he sentit estrangera. Si t’obren el barri, s’ha de ser respectuós i haver de sentir-me jo estrangera a casa 

meua...»

 «El problema de la convivència és els que viuen al nucli antic, ells són majoria i la minoria som natros i tenim temor 

d’anar allí i no mos acostumem. És impossible, te sents fora de lloc, ells són majoria dins de la teva ciutat.»

 «Al súper que jo treballo, quan entra un immigrant, me’l remiro de dalt a baix tot el rato i igual un vellet me fot (roba) 

més.»

 «Jo crec que van a la seua, que són ells los racistes, que lo “No puedo, no entiendo” ho fan per a putejar, són 

conscients que van a la seua...!»

 «La veritat és que no generen (persones d’origen estranger) problemes de convivència. Esta situació (la seva pre-

sència en determinades places) genera problemes de percepció de la gent més que ser un conflicte real. Crea un sentiment 

d’inseguretat que va calant...!»
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 «Lo que passa és que vatros podríeu explicar què és lo que no s’ha de fer: escopir, no deixar passar per l’acera, 

jugar al carrer! Estem als països occidentals...

Aquí discrepo. Perquè si saben quan arriben a on estan les ajudes, si saben trobar lo que troben, ajudes socials, econòmi-

ques, això sí, se les busquen... Pos si això ho saben, saben lo altre!»

 «La gent se respecta, i també s’aïlla cada vegada més. No hi ha conflictes. Al principi sí que n’hi havia. Ara, com 

que s’han agrupat, no molesta ni la seua música ni les olors... perquè cadascú està al seu raconet!»

 «Ara, les persones se relacionen més. Els paios i els gitanos, los marroquins no. No estem en contra de cap raça, 

però cadascú se relaciona més amb los seus. Però hi ha respecte mutu. Els nostres respecten a les seues dones i els seus 

respecten a les nostres.»

 «De vegades se fa difícil, els grups que se fan te criden molt l’atenció. Pel Rastre la gent està en grups i sense fer 

res, i la percepció que tens és que te van a fer alguna cosa. Te miren de dalt a baix i te cohibeix. [...] La gent normal està 

ocupada, va i ve pel carrer, a comprar, va d’aquí allà... No dic que vagen a fer-me res, que n’hi ha igual de bones que de 

males persones... Ens hem creat una percepció, els posem a tots en el mateix pot i vas amb por.»

 «Quan passo pel nucli antic penso: —Quant de moro!—. Quan els conec sento empatia amb ells; si no, no. Quan 

els conec me fan llàstima i canvio de visió.»

 «El tema del rebuig penso que és per la sensació d’invasió del carrer, amb els magrebins, en els pakistanesos no 

passa perquè no se veuen tant.»

 «El fet que marxin persones pot ser una oportunitat per la convivència. La gent diu: —Quantitat al carrer assusta i 

si n’hi ha menos millor!—.»

 «Yo la verdad es que tengo miedo. Ir por el carrer sant Blai, Bonaire, pl. Agustí Querol me da miedo. [...] Tanta 

aglomeración de hombres en la calles, en las aceras... A mí me intimidan. Y más aún, a partir de las 8 que los comercios
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 cierran, y no hay nadie en la calle, solo ellos... [...] Sin mujeres, ni críos, a mi me da mucha cosa. Por eso allí en la plaza 

del Bisbe Aznar han quitado los bancos, y ahora ya no están... La verdad es que te da cosa que estén ahí apelotonados!»

 «A vore, hi ha molta gent gran que m’han dit: —Fill meu, ara han entrat a viure gent d’este puesto al meu costat, 

ai mare!—. I la gent gran té temor, i té temor de parlar, i sobretot les dones tenen temor de conviure en certs homes de 

certes cultures que menystenen a la dona i tenen temor... [...] La convivència és tot! És poder parlar en la gent, poder sortir 

al carrer sense por... A la nit, a algunes zones de Tortosa fa temor sortir... Quan tens una filla t’ho penses d’anar per un o 

altre puesto...»

 «Mira l’altre dia, estava jo fora i veig una dona d’aquí que entra. La saleta estava plena de dones marroquines. 

Entra i cridant diu “Quina pudor que fa” i se’n va fora a les escales a esperar... Jo la veritat és que no vaig notar pudor i, a 

part, la paraula és molt desagradable... Jo pensava, si alguna d’elles l’ha entès que incómodo!»

 «Els professors ens trobem en situacions difícils i moltes vegades mos toca fer d’apagafocs quan escoltes per 

exemple: —¡Vete a tu país!—. Potser al carrer és normal, però que passi a l’aula és algo greu! Per això lo que passa a se-

cundària és perillós, s’ha de pensar i vore com poder treballar més en les famílies!»

 «Nosaltres fomentem com a pares que els nostres fills vegin diferents espais i barris de la ciutat. I per exemple a 

la plaça dels Farols hi ha sempre un grup de gent. Quan passem ens miren. Els meus fills em pregunten: —Per què fan 

això?—. I van bruts... Els meus fills em pregunten coses que no puc contestar. En alguns espais comuns, com aquest, es 

fa difícil o te sents fora de lloc.»

Hi ha també determinats relats (en aquests i altres capítols) que implícitament ens porten a identificar 
postures d’indiferència: «No m’hi fico», «Deixar fer», «Cadascú que s’ocupi de lo seu», «Què hi farem», 
«No temin més remei que suportar-ho». Teòricament, l’actitud d’indiferència envers l’altre pot ser tant 
un element de la coexistència pacífica com un element de la coexistència resignada (amb potencial 
subjacent a l’actitud de rebuig).

 «Un gran sector de la gent gran culpa als immigrants de tot el que passa al país. Vam fer xerrades a l’associació de 

veïns per a sensibilitzar, però no van voler que vinguin més. Hi ha un rebuig molt gran i no es volen fer activitats d’aquestes. 
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Els hi fa mandra, prefereixen no tocar el tema. Intentes canviar-ho, però no es deixen. Fins i tot les persones que semblen 

més prudents, més sensates, quan aprofundeixes en el tema de la immigració, te n’adones que tenen molts prejudicis.»

 «En mi país tú evitas los problemas. Tú estás en tu piso y de ahí no sales... y aquí es bueno que uno se respete... 

Aquí vive cada quien en su vida i no se meten en problemas de nada... ¡Para mi está bien así!

[...]

La majoria, si no confien en tu, te respecten a la distància. Sol te saludaran i sempre tindran una distància de tu... Potser 

tenen temor, perquè no coneixen el caràcter de cadascú i la gent té temor per ser de fora, ser un “moret”i a la distància...»

 «La multiculturalitat arribarà un moment, és qüestió de temps i acostumbrarse, que serà normal. Si no hagués es-

tat per la crisi, tot s’hagués cuit al voltant de l’equilibri. Potser l’error va ser l’arribada massiva de gent que ha estat difícil de 

gestionar... Però sense crisis, tot estaria més o menys igual en quant a la feina i el treball, i bé, només problemes puntuals...

Però arribar la crisi, el factor pobresa i atur, són condicionants molt dolents de cara a la convivència.»

És en el context de les actituds de rebuig i, fins i tot, d’indiferència o de resignació, en el qual es pon-
dera la predisposició positiva a creure, validar i/o legitimar rumors, estereotips i prejudicis associats 
als trets culturalment diferenciats. Sense perdre de vista que les diferències culturals prenen major 
dimensió de distanciament en incorporar la variable de les desigualtats socials.

 «Lo que hi ha aquí a Tortosa és més tema d’estereotips i percepció. La teoria de l’etiquetatge: negre/moro ū pobre ū 

lladre... I, per tant, com treballar esta sensació d’inseguretat? Com evitar que una persona tingue temor d’una altra perquè 

sigue negra/mora?»

 «La inmigración africana, los negros, dan miedo, hacen ruido por la calle, hace poco que viven al nostre costat. 

Cerramos las puertas porque tenemos miedo. No sabemos su manera de vivir [...] Tengo miedo en la calle. Un día mi nuevo 

vecino negro me pidió poner un pez en el congelador i no sabía que quería, de verdad: ¿Quiere robar o no tienen conge-

lador?»

 «Jo, com a persona de Tortosa, Tortosa en contret, però España en general, penso que som una societat 
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classista, més que racista, crec! Crec que prejudicis classistes, més per la distribució de la riquesa econòmica, més que 

per la cultural. Crec que molesta molt més lo fet que jo pago uns impostos i la beca li donen a n’ell i no a mi. Penso que 

molesta més que lo fet que parle àrab o no!»

 «Això no trau que a vegades pots tenir una necessitat d’ajuda per la casa... Jo prefereixo una persona d’aquí, per-

què per desgràcia, a vore, no saben fer res i l’altra és que a lo millor te llimpien del tot! Si ho he de menester i necessito, 

prefereixo algú d’aquí que no de fora...!»

 «La convivència sempre passa del tipus de veí que tens, si és un immigrant sempre és difícil, com estem veient 

avui dia que són bruts, maleducats, sempre pels carrers, l’actitud dels immigrants fa difícil la convivència perquè és l’edu-

cació del seu país d’origen.»

 «Ells sempre estan al carrer, i la sensació de la gent és que els envaeixen l’acera i “no te deixen passar”, per exem-

ple a la plaça Bonaire...»

 «També la cosa està crispada en els comentaris de cafè, de demagògia fàcil en els que la gent té la necessitat de 

donar la culpa de lo que passa a algú...

[...]

Hi ha molts de prejudicis, però hi ha molta diferència entre el que imaginem i la realitat. Hi ha problemes, però si estàs en 

política te n’adones. La gent te diu per este carrer no he passat mai, però té una idea feta del que passa. I no portarien mai 

el seu fill a un col·legi com el de Remolins, i és un col·legi que té un premi nacional per la seva tasca d’integració.

[...]

Hi ha molta llegenda urbana, que si l’Ajuntament dóna cotxets, que si no paguen llicència, que si obren els dies que no 

poden... I compleixen la normativa, i encara més perquè els denuncien...

Vaig anar a Lleida i me van preguntar si aquí també corrien estos rumors, i el fort és que arrelen en tothom, inclús entre els 

professors!»

 «A les aules hi ha un rebuig cap a l’alumnat immigrant, sobretot al cicle mitjà i cap a les noies musulmanes que 
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porten mocador. És un obstacle davant de la seva integració, és una cosa que no ajuda a trencar els tòpics, sinó alimen-

tar-los. A més dels prejudicis sobre la brutícia, que fan olor...»

 «Per exemple, dia de la recollida d’aliments (el gran recapte) a la porta d’un supermercat, hi havia dues noies d’ori-

gen estranger, en concret amazigues, com a voluntàries a la recollida. Hi va haver-hi persones que van reaccionar com que 

estaven demanant per a elles, però es veia que no es posava en valor el seu voluntariat!»

 «Lo tema dels carritos dels crios, per exemple. Jo no sé si és veritat o no, però se diu molt i cala fort. Sobretot la 

gent gran com ma sogra!»

 «Percebo molta resistència de les botigues del voltant en contra de les botigues regentades per estrangers, perquè 

se comenta que no paguen impostos, que tenen obert tot el dia, etc.»

 «Sembla que a vegades no hi ha voluntat d’integrar-se. Els horaris dels comerços, per exemple. En teoria en diu-

menge s’havia de tancar. I quins horaris fan? Sempre estan oberts. (S’aclareix que hi ha una norma que els locals comer-

cials de 15 m màxim poden obrir sempre que vulguin.)»

 «Lo de les ajudes, això ho comparteixo perquè hi ha famílies espanyoles que tenen problemes i als estrangers els 

ajuden més. Sempre tenen menos diners que els d’aquí perquè els envien. Que no els envien, que estos diners són d’aquí.»

 «Sembla que els ajuntaments i les associacions i ong estigui esperant als estrangers per a donar-los-ho tot. A 

natros ens demanen papers per a tot i a ells no!»

 «La gent es pensa que totes les ajudes són per als immigrants i això genera violència. [...] Com que és immigrant 

li donem. Hauríem de fer un pla d’inserció amb cada persona per a què la gent s’integri. [...] Haurien de tenir iguals drets i 

obligacions, perquè per a mi és un tortosí. [...] Si aquí hi ha repartiment d’aliments, hauria de ser per a tothom, no només 

per a immigrants. Perquè ara hi ha comentaris macabres i violents. Segur que a les taules del dinar de Nadal aquest serà 

un tema de conversa. [...] Ells s’han acostumat a que pel fet de ser immigrants poden demanar i viure dels ajuts. És culpa 

de la política assistencial.»
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Els estereotips i prejudicis sobre les dones magrebines/pakistaneses, les vestimentes, els trets físics 
i culturals esdevenen fil conductor —implícit i èxplicit— de molts dels relats recollits en gran part dels 
col·loquis. També hi ha discursos que trenquen aquests estereotips.

 «Família? Sempre volem el millor pels nostres fills. Som grans, la nostra vida són els nostres fills. Estem dedica-

des tot a ells, sobretot a les nostres filles. No volem que siguin com nosaltres, analfabetes, volem que siguin professores, 

mestres, metgesses, donar un exemple als homes de que les dones immigrades tenen capacitats i habilitats d’arribar ben 

lluny!»

 «Yo por dentro tengo ganas de salir a las manifestaciones de crisis. Yo creo en la escuela pública. Llevo 15 años 

viviendo y trabajando en Tortosa, y no me atrevo a ir a las manifestaciones de crisis, no salgo por miedo porqué oigo muc-

ho —¡La culpa es de los moros!—.»

 «Jo estudio, les meves amigues pakistaneses també. Des de que vaig venir he de donar les gràcies a l’Ajunta-

ment, perquè m’ajuden a aprendre, a continuar estudiant. Si una persona no sap català és molt de problema. Als matins 

acompanyo a la mare al metge, l’ajudo i a la tarda estudio. Als caps de setmana em trec el carnet de cotxe. [...] No estic 

casada perquè estudio. Abans una persona als 18 anys s’havia de casar. Ara no perquè se veu que és una xiqueta i que 

amb 18 anys és massa petita, ha d’estudiar. La meva família vol que decideixi jo. La família de la meva mare ho veuen bé, 

la del meu pare no tant, preferiria que em casés. Perquè em veuen responsable. Jo triaré el meu home i els meus pares ho 

aprovaran. El respecte als meus pares és molt important per a mi.»

 «Si una mujer quiere taparse la cabeza que se la tape. Yo de pequeña tuve una tía mayor que siempre de negro, 

brazos, cabeza porque mostrar carne era pecado, y esto hace 50 años… Esto es nuestra historia reciente, y ahora nos 

hemos olvidado...»

 «I ara també hi ha moltes dones (magrebines) que s’han posat a netejar les cases...»

 «També veig ara que en l’arrelament social familiar són elles les que arrelen a ells. Dic les magrebines, perquè les 

llatines ja és habitual que així sigui. Però me llama vore casos de dones magrebines que tenen treball estable, o a la fruita 

o de neteja i són les que arrelen i jo estava acostumbrada a vore estes situacions més en les romaneses i les d’Europa de 
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l’est.»

 «Un dia lo meu xiquet llega a casa i me diu que en escuela le han dicho que los moros no tenim pelo… Y me 

arreglo, voy a la peluquería, me pongo las mechas, me pongo un vestido que tengo muy chulo, y una de mis mejores co-

lonias… Y me voy a la clase de mi hijo. Hablo con la profesora, le cuento y le pido de entrar para hablar con compañeros 

de mi hijo. Entro, me quito el pañuelo y les enseño y explico que no somos calvas, ni guarros, ni incultas, les explico por 

qué llevamos pañuelo… Y se quedaron sorprendidos, y después a mi hijo le decían: —Tu madre es normal. Y es muy gua-

pa!—.»

 «Jo volia (noia jove amb mocador) apuntar-me al futbol, m’agrada lo futbol, però allà a l’estadi són sobre los 200€ 

a l’any: què és això? [...] Ara en això del fc bcn.net busquen més xiques que xics. Fan equips mixts, però la dona és més 

important: ja era hora!»

Finalment, es detecten també discursos —en primera o tercera persona—, que expliciten la culpabili-
tat de les persones d’origen estranger davant l’actual situació de crisi, en un context social i econòmic 
en què l’atur defineix una situació de conflicte estructural i en una ciutat, Tortosa, on no hi ha conflictes 
aparents, però la coexistència pacífica dista de la convivència intercultural dinàmica. Mereix una aten-
ció especial aquesta manifestació de rebuig (i les altres, per abundants i subjacents al conflicte) pel 
efectes, en termes de vulnerabilitat, davant de situacions/estats d’hostilitat que puguin ser promoguts 
a partir de tensions socials i/o el predomini de discursos xenòfobs i d’exclusió.

 «Començo a detectar símptomes que encara no són massa visibles; cada cop hi ha un sector de la població més 

gran que enfoca cada cop més l’aspecte estructural econòmic focalitzant-lo sobre un sector de la societat més desfavo-

rida —immigració i col·lectiu d’ètnia gitana—. Cada cop més se’ls acusa de les conseqüències de la crisi.»

 «La crisi afecta en los prejudicis cap als immigrants. La gent ara té més prejudicis. Molta gent ho diu que mos han 

pres la faena, que mos prenen les ajudes...»

 «Abans la gent era amable, ara amb la crisi tothom està malament. Natros podem evitar els conflictes, parlar amb 

la gent, informar, però... Abans érem bons, ara traíem faena, mos emportem ajudes, la gent mos mira malament pel carrer 
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i les botigues, mos culpa de lo que passa, ara estem malament.»

 «Fa 10-12 anys los problemes, tot i ser els mateixos, s’anaven tapant en diners, los problemes estaven, però ama-

gats... s’anaven posant diners, però poc a poc, tot això ha anat desapareixent o els diners han baixat de forma conside-

rable. Ara què passa, el transport escolar, els menjadors a les escoles... Ara es veu que li paguen al fill de l’immigrant i al 

seu no li paguen, què passa?! I la gent de casa que pensava: —Oh, pobrets, que no tenen diners, pos que els ajuden—... 

Però ara, los d’aquí estan en la mateixa condició econòmica, i li donen o no l’ajuda... I la necessitat pot fer molt de mal... 

Com ho pararem, això!? Mentre hi havia diners la cosa s’ha parat, però ara...»

 «En els temps que vivim com a societat, i Tortosa no és una excepció, tenim molta temor a lo diferent i etiquetem 

sense coneixement i sense voler.»

 «Ara la percepció és que la culpa de tot plegat va directa a n’esta gent (persones d’origen estranger): —Ara mos 

retallen a natros per culpa d’estos—, —Mos porten massa gasto social—.»

 «Yo creo que hay más racismo. ¡Cada vez más! Y como cada vez falta más faena, creo que peor. Yo sobretodo lo 

veo en la gente mayor, mucho racismo: —Las ayudas para ellos—, —La faena para ellos—, —Si me pusiera un velo en la 

cabeza, me darían las ayudas que ahora no me dan!—.»

 «Penso que hi ha menos tolerància ara que fa un temps. La crisis és determinant, des de que falta faena... ara s’ha 

accentuat més...»

 «Clar, los d’aquí no volem treballar de cambrer, però, potser ara la gent s’agafaria a un ferro roent per treballar a lo 

que sigue...»

 «Al camp contracten a tots los immigrants. Una part d’aquí no vol fer esta feina perquè ells en cobrar molt poc ne 

tenen prou: ells cobren poc i treballen moltes hores... I de l’altra és que molts pagesos ja tenen la quadrilla feta de fa temps, 

en gent que la coneix, li treballa bé, magrebins, i ara no vol canviar...»
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 «Lo que veo es que la gente que está en el paro ahora piensan que la culpa es de los otros (immigrants). Mientras 

la cosa iba bien, bien; pero ahora que no está tan bien... pero a mí me hace gracia, antes las faenas de barrendero no las 

quería hacer nadie, los inmigrantes, y ahora sí se quieren hacer, y nos quejamos que las hagan ellos...»

 «La situació actual de crisi agreuja esta percepció: —La gent d’aquí no tenim faena i los immigrants mos la pre-

nen—. Al servei de neteja de les basures hi ha molts treballadors immigrants, per què? Perquè quan hi havia la necessitat 

de contractació es presentaven aquestes persones. Persones que fa molts anys que estan treballant, que han anat pros-

perant dins la seva feina, i ara què? Se les té que despatxar per substituir-les per persones autòctones que ara i avui sí 

volen fer aquestes feines?»

 «Trobo diferència de fa 6 anys. La gent avui dia està més nerviosa, és més dolenta, té més mala llet. És pels temps 

que corren penso. Abans tothom treballava, i tenia tot lo que volia i no li interessava lo que feia “el de al lado, ahora somos 

más fríos”. Abans la gent anava pel carrer i estava més tranquil·la, ara en comptes de pensar en anar a una festa, està 

preocupada per demà. Jo també, eh!»

 «Jo que treballo en les ajudes a la dependència, gent gran d’atenció domiciliària, fonamentalment, me trobo seguit 

en lo comentari per què ara han de fer copagament del servei públic, i ara, al perdre uns drets i poder adquisitiu ho descar-

reguen culpant a l’estranger! I entre l’euro de les receptes i la dependència, és un discurs que veig que va augmentant!»

 «La gent que ve a guanyar-se les garrofes no són un problema, però la gent d’aquí no té faena i ells no deixen 

diners. [...] Què hem de fer ara que quan feien falta els volíem i ara els enviem cap a casa?»

 «La majoria de la gent de serveis socials són gent normal, no conflictiva... Ara per ara la desesperació encara no és 

detonant de conflicte. La temor és si la situació extrema s’amplia i si, a més a més, recau majoritàriament sobre el col·lectiu 

estranger, me preocupa la situació, reaccions, actituds, etc. Perquè la gent, si reflexiones en ells i converses pots fer-los 

entendre el drama que suposa marxar del teu lloc d’origen, si cada vegada fem la reflexió de posar-nos al lloc de qui es 

veu obligat a marxar de casa... pos hi ha actituds que una mica es moderen...»
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Actituds envers a ser la minoria o l’immigrant, «lo divers» en un tot «homogeni»

Analitzar la dimensió actitudinal de la convivència implica tenir en consideració també les actituds 
que les persones diferents —minoria cultural— tenen envers la seva condició, en el si del seu context 
social, les quals esdevenen un factor determinant de convivència, coexistència o hostilitat. Destaquen 
entre les persones adultes i joves d’origen estranger posicionaments majoritaris de resignació envers 
la seva situació. D’altra banda, també s’han identificat postures —no per minoritàries menys signifi-
catives— de rebuig, de descontentament, de victimisme i reivindicació de la identitat. Com s’ha dit 
en línies precedents, és rellevant identificar actituds d’indiferència i/o resignació, ja que esdevenen 
elements subjacents de rebuig potencial.

 «Y aquí y allí hay gente de todo, hay buenos y malos. Pero al estar fuera de tu país, sientes más, te hace mucho 

más daño…. Te duele mucho más salir de casa y, sobre todo, cuando miras a tus hijos, tan de aquí, como madre sufres 

pensando por las dificultades que tendrán por llamarse como se llaman (se li entelen els ulls, s’emociona)…»

 «A l’hora d’anar a fer compres o fer una volta pel mercat del dissabte a Ferreries o el dilluns al Temple hi ha gent 

(catalana) que ens mira, a mi me molesta la mirada dels altres, sobretot dels homes. No sabem què volen, però hi ha alguns 

que te miren d’una manera preocupada com que “els hem robat alguna cosa o hem menjat un tros de la seva pell”.»

 «Llevo 17 años en Tortosa y aún tengo problemas en la calle. La juventud de 15-17 años —¡Mora, guarra!— insul-

tan por la calle… Y si caminamos poco a poco, hablando dos mujeres, pasar por medio —¡Dejarnos pasar!— decirlo de 

mala manera y nos insultan… Y nuestros hijos son de Tortosa, han nacido aquí y me preguntan —Mamà, ¿por qué nos 

pasa esto?—. (Silenci, la dona s’emociona i se li entelen els ulls).»

 «A la plaça del meu costat, hi havia bancs i un lloc on juguen els infants. Després del Renaixement, no han tornat 

a ficar-los, ni els bancs ni lo dels infants, segur perquè els qui se senten allí som nosaltres els immigrants i els que juguen 

són els nostres fills. Per això els han tret, tot està clar, no ens volen, ni als nostres fills!»

 «A mi m’estranya la mirada de les dones (catalanes), ens miren, es fixen molt quan passen per aquí (plaça Mont-

serrat, plaça Constitució), a peu o en cotxe... No entenc per què mos miren tant?!»
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 «A veces entramos en casa riendo, y otras llorando… Porque te da rabia que encontramos con gente cerrada, no 

saben cultura de nuestro país, piensan somos incultas, sucias, malos… Ven a una mujer con pañuelo y un hombre moreno, 

y ya piensan que no saben nada, que no tienen cultura!»

 «Aquí te respecten sigues negre, moro o musulmà... Quan mos diuen “moro”, jo no vull enfadar-me, passo i ja està. 

Ja estem acostumbrats. Si m’insulten ells, los dius que fa més de 600 anys que estàvem aquí, i això no els agrada...»

 «Yo escucho amigos que aquí hay mucho racismo. Y yo les digo que pensamos que es racismo, pero no lo es: 

—¿Cómo te van a saludar si no te conocen?—. Y si te llaman “negro”, pos contestar que no te llamas negro, con sonrisa 

decir tu nombre y saludar...»

 «Quan entres a una botiga i no ets d’aquí, van tot el rato darrera perquè desconfien. Els veïns també, si et veuen a 

les 9 de la nit baix al carrer xerrant, ja truquen a la Policia...»

 «A l’escola te deixen de banda per ser estrangera, t’aïllen i no arribes a crear confiança. Costa molt crear relació i 

confiança sent de fora.»

 «Hi ha una part que són racistes, però natros també tenim part de culpa... Jo me vaig trobar a la cavalgata de reis, 

i està mal per part dels marroquins, perquè espentegen i agafen bosses molt grans de caramels, i això tampoc està bé. [...] 

Jo en això dels caramels l’últim any la meua bossa li vaig donar a una xiqueta petita... De fet ara vaig a esta festa i estic tot 

lo rato en les mans a les butxaques... Me’n recordo de més menuda, quan vaig anar al principi, que jo estava agafant quan 

més caramels millor i una dona gran me va pegar un crit: —Vés-te’n al marroc!—. I me va deixar molt impressionada...»

 «A mi, un dia hi ha una caixa que vaig deixar a la porta i han vingut i m’han donat una multa de 300 euros. Per què? 

Perquè sóc immigrant, al carrer Sant Blai, els comerciants deixen tot al carrer i ningú els diu res, perquè són espanyols. 

La multa la vaig pagar i callat, perquè són racistes [...] Les normes són per a tothom com diuen, però no, a nosaltres im-

migrants més, els comerciants autòctons fan el que els dóna la gana i ningú els diu res. A nosaltres ens controlen més i a 

vegades ens fiquen molts controls vigilats per res, per ser immigrant!»
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 «La culpa la teníem nosaltres perquè hi ha lladres i els espanyols sempre busquen una excusa per culpabilitzar-nos 

de tot el mal. Ens miren si entrem a comprar, ens miren al carrer de com caminem, si caminem bé o malament, però quan 

els mirem nosaltres diuen que mirem als pits de les dones...»

 «Després sí que la convivència és bona! A l’INEM ens demanen passaport només als marroquins, això què vol dir? 

Convivència? NO! Aquí al barri hi ha Mossos d’Esquadra per a vigilar a qui? Això és convivència? NO!»

 «Quan érem pocs (persones d’origen estranger) vivíem millor, però des de l’entrada de molta gent els espanyols 

han canviat molt i van ser racistes i ens mirem malament!»

 «A Tortosa hi ha molts racistes... Tu no ho notes tant, perquè te veuen com una espanyola. Jo en lo mocador ja ho 

tinc diferent. [...] Me vaig quedar morta quan als col·les van decidir de no deixar portar lo mocador. [...] Mos diuen que el 

cristianisme és ser bona persona i no mos dixen portar el mocador, i jo no sé per què?

A la classe no volen que portes res damunt del cap, ni mocador ni gorra ni res!

Diuen que si vas a l’IES en mocador te poden fer fora...

Jo vaig en lo mocador de casa a l’estació, i antes d’arribar al col·le, me’l trec i, en sortir, me’l torno a col·locar... Mirant-me 

com me queda en los vidres del cotxe, ho veus?»

 «A vore, mos sentim agobiats per la gent, per l’ambient! L’ambient de la gent. N’hi ha qui te miren en cara bona, hi 

ha gent que no te mira, hi ha gent que te mira en cara dolenta, hi ha gent que no te veu!

Pos a mi m’és igual!

Hi ha gent que t’ho diu per detrás!

Quan una persona et coneix, ja te mira en una altra cara. Si ja sap qui ets i com ets, pos cap problema, ja no ets un moro, 

ets un moret!»

 «El tema dels controls dels Mossos d’Esquadra. Per a natros és normal. Fa 8 anys que visc aquí (nucli històric) i 
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per als Mossos pareix que viu Bin Laden. Lo barri és tranquil. No tens molèsties ni res! Per tant, és tranquil!

Però, la imatge que donen los Mossos al carrer?

No entenc per què només mos paren als de fora. Demanant papers. I quan los preguntes, mos diuen que ho fan per segu-

retat del barri. I no per seguretat dels que VIUEN al barri!»

 «L’única cosa que m’agrada aquí són clàssics del Barça i el Madrid, perquè te fan oblidar el món una estona, parlar 

de Cristiano, de Messi... És l’única cosa que me fa content, la resta estic entre les mans de Déu.»

 «Un carrer sense llums no és convivència. Los de fora (del nucli històric) no entren per temor! Tenen temor perquè 

tenen una imatge molt equivocada de natros. Sempre pensen malament!»

 «Al Bau va ser difícil. Baralles a la classe, al pati i fora de l’institut. Passes pels passadissos i te diuen: —Moro, què 

fas aquí!—. I al pati quan entres a jugar te deixen fora... I algun dia explotes!»

 «Bueno, no sé, sempre ets lo moret, sense conèixer-te de res! Si vas en un amic a la seva colla, encara que siguin 

racistes, si vas en ell te tracten bé; però, si no, si vas tot sol, ho tens més difícil!»

 «Llevo 3 años en Tortosa y no poner nervioso a nadie y siempre decir “Hola”. Siempre saludo y respeto... Pero 

ahora es muy complicado, no trabajo, no hay estudio. [...] Siempre con respeto, y ¡ya está! Aquí no son gente mala, solo 

miedo. Aquí buen respeto. Y si das mala cara recibes mala cara… Pero… Yo hay veces me pongo serio, porque tengo mal 

día. Me pongo nervioso al pensar 7 años sin mi familia, y me pongo ¡fatal! Estos días me quedado en casa, y no lo paso 

bien. Pero ¡mejor en casa que fuera con mala cara! No hay trabajo, pero intento salir a hacer deporte, a estudiar a l’Espai, 

y no quedar mucho en casa… Pero hay días muy ¡difícil!»

 «La convivència a l’institut depèn de la persona i el tracte que tens en uns i altres, en la gent que més te relacio-

nes... depèn de com te comportes en la gent...

[...]



recursos tècnics públics i privats                ciutadania i les seves associacions               representants institucionals i grups polítics locals

250
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

Descripció sectorial
Treball, ocupació i atur
Educació
Sanitat
Socioassistencial
Temps de lleure, cultura i esports
Medi ambient

Comunitat i fases de la vida humana

Monografia subjectiva
Marc conceptual i metodològic
Relacions en la comunitat
Actituds en vers la diversitat
Normatives i civisme
Valors: respecte i tolerància
Participació social
Comunicació intercultural
Conflictivitat latent
Pertinença i identitat
Marc democràtic

Primeres conclusions
Annexos 
Annex 1: llistat d’entitats al municipi
Annex 2: llistat de participants als col·loquis

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

Mos ajuntem per edats i per orígens...

A vore, si jo m’ajunto en persones del meu país, no és perquè no vulgue acceptar als altres, és perquè els altres no m’ac-

cepten!

(silenci)

Sí, sí, això és veritat... Passa així mateix!

I què podem fer natros per a què això no passe?

(silenci)

Pos no mirar lo color de la pell i fixar-nos en la persona i deixar de banda lo tema de l’origen...

(silenci)»

 «Atlas és un equip (de futbol) de marroquins. Marroquins que no tenen lloc en altres equips. Molts diuen que són 

tots moros... Claro que som moros, on està el problema? Si som moros, no tenim dret a crear un equip de futbol? O no 

tenim dret de gaudir dels bons moments?

[...]

Sí, claro que sí que som moros, perquè ningú no ens vol integrar. Ningú no ens vol al seu equip... I ara que som un equip 

fort, diuen l’excusa de que som agressius, folloneros...!»

 «També l’Atlas, quan vas als pobles de fora, té una imatge que no és! Sense conèixer als jugadors i aficionats, 

sempre se diu —Ja vénen los folloneros!—, —Quan vindran mos pegaran!—.

[...]

Hi ha àrbits que també m’ho diuen: —A vore si sortiré viu!—... I a l’acabar el partit te diuen que no s’ho esperaven, que se 

pensaven una altra cosa! 

[...]

Te valoren antes de conèixer-te, això ho resumeix tot!
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[...]

Haurien d’ajudar a un equip que se diu Atlas Tortosa i que ho està fent bé, però no ho fan! Ja saps com està la cosa...!»

Recapitulant

És mitjançant les actituds (acceptació/indiferència/rebuig) que es tenen envers l’altre que s’expressa 
l’existència de convivència, de coexistència o d’hostilitat. Per això, si s’analitzen les actituds de les 
persones residents a Tortosa amb relació al fenomen de la immigració i la diversitat sociocultural de 
la ciutat, així com de la presència de minories ètniques i persones d’origen estranger, a la vegada que 
s’analitza l’actitud sobre el fet de pertànyer a un d’aquests col·lectius culturalment diversos i minori-
taris, veiem que:

Pocs han estat els discursos recollits que explicitin determinada actitud per part de les persones en 
col·loqui amb relació a la diversitat en general, la diversificació cultural del lloc i/o el fet migratori. En 
canvi, han estat més prolífers els testimonis en l’expressió d’actituds respecte la presència de perso-
nes d’origen estranger a Tortosa.

Quant a la diversitat del lloc, els discursos recollits: de la ciutadania, dels recursos tècnics i repre-
sentants institucionals i dels grups polítics municipals traspuen, en termes generals, certa sensació 
d’estar sobrepassats per l’elevada i intensa diversitat del lloc. Significant-se en major mesura actituds 
d’acceptació, d’indiferència i/o de resignació, i en menor mesura, actituds explícites de rebuig.

Pel que fa a les actituds envers el fet migratori s’entremesclen expressions d’acceptació i/o de com-
prensió, d’indiferència i/o de resignació, i particularment, de rebuig i/o de disconformitat.

Les actituds expressades per la ciutadania i les seves associacions, pels recursos tècnics i els re-
presentants institucionals i pels grups polítics municipals front la presència de persones culturalment 
diferents, i particularment, front la presència de persones d’origen estranger, s’articulen ambivalents 
amb posicionaments oposats d’acceptació i de rebuig. Predominant, entre els recursos tècnics, repre-
sentants institucionals i part dels grups polítics municipals conductes majoritàries (que no exclusives) 
d’acceptació; entre la ciutadania posicionaments amb tendències més marcades cap al rebuig.
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Efectivament, tot una ventall de discursos expressen les actituds envers la presència de persones 
d’origen estranger. Denotant acceptació aquells discursos reflexius amb posicionaments complexos, 
quant a que són flexibles i adaptables a la realitat i als casos particulars. Actituds empàtiques amb la 
persona i la seva realitat, lluny de postures generalistes. 

En canvi, les actituds de rebuig s’expressen a través de discursos més viscerals amb posicionaments 
simples, són rígids i només adaptables a la realitat de les generalitzacions. Indicant com a rebuig dis-
cursos amb forta càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformitat, menyspreu...

Hi ha també determinats relats que implícitament ens porten a identificar postures d’indiferència. És 
en el context de les actituds de rebuig, i fins i tot d’indiferència o de resignació,  on es pondera la 
predisposició positiva a creure, validar i/o legitimar rumors, estereotips i prejudicis associats als trets 
culturalment diferenciats.

Els estereotips i prejudicis sobre les dones magrebines/pakistaneses, les seves vestimentes, els seus 
trets físics i culturals esdevenen fil conductor, implícit i explícit, de molts dels relats recollits en gran 
part dels col·loquis. També hi ha, però, discursos que trenquen amb aquests estereotips.

Finalment, es detecten també discursos, en primera o tercera persona, que expliciten la culpabilitat 
de les persones d’origen estranger front l’actual situació de crisi. En un context social i econòmic on 
l’atur defineix una situació de conflicte estructural. 

Analitzar la dimensió actitudinal de la convivència implica tenir en consideració, també, les actituds 
que les persones diferents, minoria cultural, tenen envers la seva condició, en el seu context social, 
esdevenint factor determinant de convivència, de coexistència o d’hostilitat. Destaquen entre la ciuta-
dania adulta immigrada i els fills i les filles de la immigració posicionaments majoritaris de resignació 
vers la seva situació, així com posicionaments minoritaris de rebuig, de descontent i de victimisme. 
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