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Normatives, regles del joc i civisme

Convivència i normes

La convivència exigeix la regulació de la vida social, familiar i comunitària mitjançant un conjunt de 
regles i normes. Això suposa respectar les regles del joc, així com també, disposar de mecanismes 
consensuats per canviar-les quan calgui.

Amb  relació a la vida local i comunitària, les normes que tenen especial rellevància són les ordenan-
ces municipals i els usos i els costums del lloc (bloc d’habitatges, espais públics...). En el context de 
societats culturalment diverses, la presència de persones de minories ètniques o l’arribada i l’assenta-
ment de persones o grups d’origen estranger la dimensió normativa adquireix consideracions addici-
onals: Com fer que les normes es coneguin?, Quines opinions o discursos hi ha en el lloc respecte a si 
els forans les compleixen o no?, Quina necessitat hi ha d’adequar les normatives? Quines normes són 
necessàries?, Què es pensa d’aquelles posicions que exigeixen als nouvinguts el compliment d’unes 
normes que no compleixen la resta de ciutadans?

Dimensió conceptual normativa

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convivència es proposa 
conèixer, analitzar i valorar:

• L’existència o no de normativa municipal sobre civisme

• Posicionaments sobre el civisme imperant a la ciutat

Anàlisis dels discursos recollits

Existència o no de normativa municipal sobre civisme

Tal i com s’ha posat de manifest en la part objectiva d’aquesta monografia, la ciutat de Tortosa comp-
ta des de l’any 2009 amb una ordenança municipal de bon ús de la via pública, coneguda com la 
ordenança de civisme. Han estat pocs els discursos i comentaris sobre l’ordenança de civisme. La 
majoria han estat centrats en valorar la seva aplicació i necessitat. S’han expressat des l’experiència 
professional de determinats recursos tècnics i l’experiència vivencial de certes associacions i entitats.
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 «En lo que hem notat millora és en l’ordenança de civisme. El fet de disposar d’una normativa, ajuda a saber 

que pot existir una sanció. Sobretot per aquelles persones que tens identificades, que són reincidents en la conducta... 

Realment l’ordenança ha millorat molt la feina, per exemple: la comunitat llatina té molta costum d’ajuntar-se i fer festes, 

i comencem a rebre trucades de queixes. Antes anaves, els avisaves i o no t’obrien o no et feien cas... Ara este tipo de 

conducta s’ha eliminat molt perquè hem pogut aixecar sanció i l’aplicació de l’ordenança té efecte corrector... Provoca un 

canvi en l’actitud del col·lectiu.»

 «D’altra banda, també preocupa, que hi hagi la visió que la convivència és fer denúncies en base a l’ordenança 

de civisme. Transformant un problema social, en un problema policial. I què passa? aleshores la gent no acaba de quedar 

contenta en la intervenció policial. És a dir a l’existir una ordenança que pretén regular a partir de la sanció les relacions de 

convivència, en part fa que com a policia antes de sancionar hem de comprovar in situ  si hi ha hagut o no incompliment 

de l’ordenança. Pot ser que algú que ens truqui per sorolls a la via pública i que quan arribem nosaltres aquests sorolls 

hagin desaparegut/acabat, aleshores no podem sancionar a ningú! I per defecte “la policia no fa res!»

 «A Tortosa, a la zona de pubs se generen problemes de convivència entre els joves i los veïns. A vore, no és lo 

mateix aplicar l’ordenança de civisme (soroll, orinar al carrer,etc.) als barris del nucli antic que a la zona de pubs. Tu pots 

denunciar a una persona del nucli antic per ordenança de civisme (...) però com que no té diners per pagar la multa, alesho-

res què? Hem d’anar més per l’educació... cal un treball conjunt entre el sector educatiu, serveis socials, salubritat pública, 

habitatge...»

 «Lo que més molèsties tenim és en un tema, que des de l’associació fa temps que estem lluitant, que és lo tema 

de l’ordenança de civisme. Per molt que mos donen resultats i raons, és un tema que no se compleix ni els de fora ni els 

d’aquí! [...] A vore se tracta d’una ordenança que regula que no  hi hagin mantes i catifes penjades dels balcons, el tema 

de les ecopinades al carrer, anar sense samarreta, tinença d’animals perillosos...»

 «Les normatives per la convivència són les primeres que exclouen a la gent més desafavorida. El tancament de les 

fonts, la retirada de bancs a les places... Què és primer les normes o el racisme? Primer les normes i aquestes alimenten  

el racisme. No primer el racisme que redacta les normes. Se fan les normes acord amb el racisme.» 



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

256
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

Posicionaments sobre el civisme imperant a la ciutat

Sembla que un sector particular de la ciutadania, determinats recursos tècnics i una part dels grups 
polítics municipals no estan satisfets amb el grau de civisme imperant a la ciutat. Poques han estat 
les intervencions al respecte de civisme i la convivència, però, tal i com es desprèn dels discursos 
recollits, en una societat diversa esdevé especialment important la constatació sobre el civisme, ja 
que la mateixa pot ser base per a processos socials de diferent signe: (a) reivindicar el treball conjunt 
i compartit en pro d’una convivència intercultural sobre la base de categories com el civisme, la ciuta-
dania comuna, els deures compartits, la identitat cívica, etc.; o (b) culpar unilateralment les persones 
d’origen estranger i/o minories ètniques per incomplir les obligacions i del deteriorament de la convi-
vència social. 

 «No hay convivencia cívica, no se valora lo que se hace en la calle. Hay poca convivencia. Convivencia en general 

normal; pero hay indiferencia hacia los demás, indiferencia hacia lo que no somos nosotros. Porqué al dejar algo en la ca-

lle, estas afectando a la convivencia, no estás respectando el uso de la calle por otra persona: dejar una bolsa en la calle, 

no recoger una caca de perro, etc. es incivismo. »

 «A Tortosa hi ha molta gent individualista i no es compleixen les normes col·lectives; no hi ha civisme, no es pensa 

amb els altres.»

 «A veure, jo fa poc que estic a Tortosa. Però me’n faig creus de com estan los basureros. Antes perquè no hi havia 

pedal i no arribàvem a tirar la basura i la basura al carrer... Ara que tenim peldal la gent tira la basura també al carrer... I això 

és educació de natros mateixos, eh? Això no és cosa de l’Ajuntament, això és culpa nostra... Si volem tenir la ciutat neta 

és cosa nostra... Si menjo un caramel i tiro lo paper a terra o tinc mocos i ho tiro fora i també te trobes al carrer en pots de 

beguda...

[...]

Parlem dels joves, però també hi ha gent gran que és molt bruta, eh?

[...]

En los nous basureros soterrats veig que molta gent tira les basures fora, la majoria porten pressa i ho llancen al carrer, o 
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atasquen lo cartó per no plegar-lo i llavors sembla que està ple i tiren la basura fora... hi ha gent que tira les caixes senceres 

i atasquen los contenedors...!»

 «On jo detecto un problema de convivència és al voltant de les illes de contenidors soterrats. Tothom els utilitza de 

forma incívica, estan molt bruts, la gent deixa la basura fora donant molt mala imatge de la ciutat. I no hem sabut desen-

volupar estratègies i campanyes de comunicació sobre el tema de les basures.» 

 «També la convivència se fa per imitació, i quan un col·lectiu arriba a un lloc mira com se fan les coses. I si els 

autòctons ja no respecten res, he viscut a llocs on han hagut de canviar els contenidors (de residus domèstics) de lloc. El 

de fora que ho veu, què fa? el mateix! Els propis d’aquí no donen exemple.  L’atre dia el gos d’un veí se va cagar a la meua 

porta, i els gossos els duen gent d’aquí. Si la gent d’aquí donessin exemple... La gent normalment no vol sentir-se diferent 

sinó d’on són.»

 «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, mal educats, sempre pels carrers, l’actitud dels immigrants fa difícil la convivència perquè és l’educació 

del seu país d’origen.»

 «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...»

 «Un altre tema és la brutícia. Pels carrers hi ha pipes, pells de plàtan... potser és un tema de no saber... a vegades 

mos fa temor dir-ho. Si fos una cosina li diria “de què vas?”. Potser són costums tirar la merda pel balcó i llavors reforça 

l’estereotip de “bruts [...] No és un fenomen ètnic, sinó educacional.»

 «Si però també hi ha gent que tiren paquets de tabac des del cotxe, o les llaunes de les begudes —cervesa, co-

ca-cola...— i lo dels gossos. El problema és la permissivitat de la policia! [...] Falta d’educació de la gent que té animals a 

casa, que quan vas pel carrer trobes caques. El mateix en escupinyar i en tirar colilles. Tots és de ser brut.»
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 «El tema de los excrementos de perro, me encuentro muchos por Sant Blai. Normalmente no son de gente de 

fuera, y los de fuera son los sucios!  Una vez vi a una mujer, con la bolsa en la mano y sin recoger la caca… Sobre todo 

mujeres me he figado que van con la bolsa en la mano, pero no recogen la caca. Da la sensación de que la calle no es mía, 

y la calle es nuestro paseo!» 

 «Con la idea de que como nosotros pagamos, ya no hace falta ser cívicos, y es un poco lamentable la situación 

de un señor de “aquí”, propietario de un comercio en el centro de Tortosa, que se acerca a una islita de contenedores, y a 

fuera deja un palet de madera y un gran vidrio. Al llamarle la atención, recordándole que como comercio debe hacer uso 

de la deixalleria o dejar los cartones a determinada hora en determinado lugar para ser recogidos por el servicio municipal 

me responde “Ya pago suficientes impuestos!»

 «S’han fet l’equipament seu. Hi ha normes. Embruten molt: tiren els papers a terra, les pipes darrera les estanteri-

es. No es pot córrer ni jugar, però... Los xiquets d’aquí venen en los pares i se’ls pot dir. Los xiquets que venen de fora, 

venen sols com natros abans. S’amaguen, juguen...»

 «[...] però, insisteixo, trobo bàsic per poder tenir una convivència social a l’espai urbà, el tema de l’ús dels espais 

públics, el compromís de lo col·lectiu, perquè per a aquelles persones que només necessiten un petit detonant per gene-

ralitzar i prendre distància respecte l’altre, pos...!»

Així mateix representants institucionals, grups polítics municipals i els recursos tècnics de la ciutat 
amb competències professionals vinculades directa o indirectament amb temes recollits en l’ordenan-
ça de civisme i amb temes relacionats amb els usos i els costums dels blocs d’edificis i les comuni-
tats de propietaris, descriuen una realitat cívica de conflictivitat baixa. La majoria de les queixes les 
realitzen persones autòctones sobre comportaments d’altres persones autòctones o estrangeres, i les 
molèsties denunciades fonamentalment són per sorolls i brutícia. Analitzant des de l’experiència com 
en són de determinats, no només el xoc cultural, sinó també, les condicions econòmiques i socials de 
les persones, les característiques dels habitatges i les trames urbanes dels barris.

 «La veritat és que sí que intueixes cert rebuig a la quantitat de persones estrangeres i la sobreocupació de l’habi-

tatge, en condicions precàries que acabem generant problemes de convivència... I aleshores els veïns detecten els pro-

blemes de convivència i no sabem distingir si els problemes són perquè els veïns són de determinada nacionalitat/raça o 
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perquè hi ha moltes persones vivint en una casa amb  no condicions... [...] Altres problemes de convivència no relacionant 

amb els nouvinguts que té la ciutat? Tot allò que vincula a l’ oci nocturn i el veïnatge. La resolució d’aquests problemes 

molt amb base a obrir accions de diàleg, d’actuació d’ordre policial naturalment, i acompanyat per molt diàleg entre les 

parts... continuem tenint problemes en l’encaix de l’ús de Tortosa per la nit i el conflicte en el descans dels veïns, però no 

estem en situació límit!»

 «Dificultats de convivència en les comunitats de veïns són les de tota la via, però ara, tenen un fil conductor que les 

aguditza: (a) el desconeixement de l’altre, (b) el desconeixement de la normativa i (c) problemes de comunicació, l’idioma. 

Els principals motius de demanada del servei de mediació són per conflictes relacionats amb: l’ús dels espais comuns de 

la comunitat (terrat, entrada —bici i carrets de crios—, escala); soroll, brutícia, molèsties, balcons; males relacions; impa-

gaments... Les demandes ateses són majoritàriament de veïns/veïnes autòctons que denuncien problemes de convivència 

amb persones estrangeres.»

 «De totes les intervencions que fem per temes de convivència a la ciutat, pos la gran majoria són intervencions i 

actuacions al nucli antic; i fonamentalment per soroll i brutícia. La majoria de les denúncies mos venen del veïns, associa-

cions de veïns i regidors de barri!»

 «Lo de la convivència és curiós tenim l’ordenança que intenta regular la convivència, i per l’experiència no són 

els de fora els que donen més problemes. La majoria venen de la zona dels pubs i en el col·lectiu gitano i tenen que vore 

en los sorolls. També hi ha el dels excrements de gossos. Les sancions no són a persones estrangeres però esta no és la 

percepció que té la gent...»

 «L’impacte de la crisi econòmica condiciona que el sector més vulnerable provoqui majors problemes de con-

vivència. En este sentit, cal tenir en compte el perfil urbanístic dels habitatges de les persones amb rendes més baixes, 

concentrades al nucli històric. Són cases velles, petites, no tenen possibilitat de tenir aire condicionat, i d’una banda uns 

surten al carrer, tertúlia, guitarra, etc. I de l’altra, uns altres no poden tancar les finestres per la calor, per tant deteriorament 

de la convivència de forma estacional, a  l’estiu tenim moltíssimes més queixes que a l’hivern.  Paguem el peatge de les 

societat modernes, fa 40 anys si teníem un problema en lo veí anàvem i li deien nosaltres mateixos, ara truquem a la poli-

cia. Potser sí que hi ha casos justificats en què algú hagi tingut determinat problema per enfrontar-se al veí però en termes 

generals...!»
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 «El deteriorament de la convivència no respon a que hi hagi hagut un increment/agreujament de les conductes 

incíviques de la societat; al contrari per l’efecte fugida! Per exemple, este estiu s’ha disparat les denúncies per problemes 

de convivència vinculats al sorroll; la situació és que la gent de Tortosa, per efecte de la crisi no ha marxat de viatge aquest 

estiu, s’han quedat més temps a la ciutat i a casa. D’altra banda, a l’estiu fa calor i molta més gent surt als carrers, a més 

a més, gent que antes treballava i ara no treballa... Queixes que fonamentalment han estat articulades per persones naci-

onals sobre persones nacionals i immigrades indistintament.»

 «Jo conec el tema policial i atenc molta gent que té problemes de convivència. És per una manera diferent de 

viure. Per exemple una senyora que té uns veïns gitanos que tenen molts fills. Abans vivien a uns baixos i ara viuen a un 

pis. Els gitanos fan lo que poden per adaptar-se, però la dona diu que no, clar, això no té solució. Van en bicicleta per dins 

de casa... Al cap de 2 o 3 generacions, los fills s’hauran acostumat a viure a un pis. No tenen unes normes bàsiques i per 

tant, molesta. Per a les dos parts ha de ser difícil.»

 «Les queixes fonamentalment en termes de convivència estan vinculats a qüestions veïnals com sorolls i derivats 

(brutícia, gossos, etc). Els problemes de convivència a causa de soroll produït per gent al carrer, i sobretot més a l’estiu 

que a l’hivern, és al nucli antic. Però a la resta de la ciutat també hi ha problemes de convivència per soroll, al voltant de la 

zona de pubs i on ni  ha bars. Les nits dels caps de setmana hi ha un deteriorament de la convivència important entre els 

joves i els veïns. »

 «Tothom me diu que qui té problemes en un veí, és curiós, però sempre és de fora! Qui té problemes en una tenda, 

i jo això ho vaig vore que rossegaven roba, amenaçaven en no pagar... també eren immigrants...»

 «Lo gran problema que veig en termes de convivència és, a vore com dir-ho, és el xoc en termes d’educació. 

Estes persones nouvingudes, que potser no han tingut una relació escolar molt directa, potser no sabem com conviure a 

la ciutat... Sembla que als anys 80 vam superar lo de tirar el paper a terra i escopir al carrer, vam entendre este sentit de 

compromís per l’espai públic, este sentit convivència social, de socialització de la gent... Ara se sumen noves cultures, 

noves tradicions, i maneres diferents d’entendre l’espai públic... I si això li sumem que el fet que ja hi hagin papers al carrer 

desmotiva a determinades persones a fer l’esforç addicional de buscar la paperera; pos aleshores, la brutícia al carrer es 

multiplica.

També penso que estem en un punt de dir, als anys 70-80 era molt més fàcil establir uns criteris de comportament de les 
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persones en la ciutat i sensibilitzar al respecte. Assegurar que tothom ho hagi entès esta més fàcil antes, ara existeix a la 

ciutat un ventall més ampli de cultures, antes la cultura era més homogènia, ara no val en un discurs lineal, s’ha d’ajustar 

a la realitat diversa...» 

 «Aquí (servei públic) mos trobem bastants conflictes entre propietari i llogater i molts són a causa de la barrera 

idiomàtica, la poca capacitat de comprensió escrita dels documents que es signen o circulars que s’envien, i això genera 

recels a totes les parts: uns perquè pensen que els poden prendre el pèl, i els altres perquè pensen que se fan los tontos 

però lo que busquen es escaquejar-se... I per un cas particular i concret s’escampa entre els col·lectius i sobre tot el col-

lectiu... I qui té la responsabilitat última de tot plegat? Pos uns i altres... Arribada massiva de persones estrangeres que van 

perduts en los temes de feina, família, sanitat, ajudes i serveis, etc.  Com ajudar a que prenguin consciència, a complir en 

estes obligacions fiscals i normatives ajuda a que tinguis la condició de ciutadà, a que t’arrelis a la societat on vius... No 

s’acaba tot en trobar una feina, una casa i un DNI: s’ha de buscar la informació en termes fiscals i normatius. Hi ha certa 

inseguretat alhora d’afrontar temes jurídics, i fins que no troben algú de confiança pos los costa entra al sistema...»

 «Ens arriben queixes de brutícies al carrer, de mal olor, de que hi ha escarabats... (...) A vegades també dels propis 

immigrants mos arriben queixes. (La brutícia), no és exclusiu dels immigrants, és de tothom.»
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Recapitulant

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent en relació a l’estat de la convivència s’ha analitzat i 
valorat d’una banda l’existència o no de normativa municipal sobre civisme i de l’altra els  posiciona-
ments sobre el civisme imperant a la ciutat.

Tal i com s’ha posat de manifest en la part objectiva d’aquesta monografia, la ciutat de Tortosa comp-
ta des de l’any 2009 amb una ordenança municipal de bon ús de la via pública, coneguda com la 
ordenança de civisme. Han estat pocs els discursos i comentaris sobre la ordenança de civisme. La 
majoria han estat centrats en valorar la seva aplicació i necessitat. S’han expressat des l’experiència 
professional de determinats recursos tècnics i l’experiència vivencial de certes associacions i entitats.

D’altra banda sembla que un sector particular de la ciutadania, determinats recursos tècnics i una part 
dels grups polítics municipals no estan satisfets amb el grau de civisme imperant a la ciutat. Poques 
han estat les intervencions al respecte de civisme i la convivència, però, tal i com es desprèn dels 
discursos recollits, en una societat diversa esdevé especialment important la constatació sobre el ci-
visme, ja que la mateixa pot ser base per a processos socials de diferent signe: (a) reivindicar el treball 
conjunt i compartit en pro d’una convivència intercultural sobre la base de categories com el civisme, 
la ciutadania comuna, els deures compartits, la identitat cívica, etc.; o (b) culpar unilateralment les 
persones d’origen estranger i/o minories ètniques per incomplir les obligacions i del deteriorament de 
la convivència social. 

Així mateix representants institucionals, grups polítics municipals i els recursos tècnics de la ciutat 
amb competències professionals vinculades directa o indirectament amb temes recollits en l’ordenan-
ça de civisme i amb temes relacionats amb els usos i costums dels blocs d’edificis i les comunitats de 
propietaris, descriuen una realitat cívica de conflictivitat baixa. La majoria de les queixes les realitzen 
persones autòctones sobre comportaments d’altres persones autòctones o estrangeres, i les molèsti-
es denunciades fonamentalment són per sorolls i brutícia. Analitzant des de l’experiència com en són 
de determinats, no només el xoc cultural, sinó també, les condicions econòmiques i socials de les 
persones, les característiques dels habitatges i les trames urbanes dels barris.
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  VALORS: RESPECTE I TOLERÀNCIA
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Valors en la vida local: respecte i tolerància

Convivència i valors

La convivència té una dimensió axiològica (relacionada en la teoria dels valors), particularment en dos 
grans aspectes. D’una banda, per conviure és necessari un marc de valors comuns o compartits, és 
a dir, l’acceptació d’unes regles del joc, participades conscient i activament per les persones que co-
habiten en els diversos espais d’una comunitat i de l’altra, la convivència implica respectar allò que no 
és compartit, concretament els valors culturals propis de determinat grup, sempre i quan aquestos no 
comportin actituds incompatibles amb els valors constitucionals del lloc.

Dimensió conceptual axiològica

Parlar de valors en relació a la convivència suposa entrar en un terreny complex, sensible i subtil amb 
la dificultat afegida que suposa la subjectivitat de la matèria dels valors i la seva matriu cultural. Per 
això, a l’hora d’identificar i de qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convivència es 
proposa conèixer, analitzar i valorar:

• Si existeix o no un marc de valors comuns o compartits

• El posicionament majoritari front els valors culturals no comuns o no compartits

• En base als punts precedents, la postura dels fills i filles de la immigració 

• Si existeixen o no posicions intolerants o discriminatòries respecte els valors culturals no comuns o 
no compartits

Anàlisis dels discursos recollits

Marc de valors comuns o compartits.

Algunes reflexions de la ciutadania, dels recursos tècnics i part dels grups polítics municipals abonen 
el terreny a diagnosticar que a la ciutat de Tortosa no existeix un marc de valors comuns o compartits 
per tothom.  Quedant atenuada aquesta declaració pel poc temps transcorregut des què la multicul-
turalitat forma part de la vida de la ciutat i per la complexitat real i evident del repte.  
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 «La convivència no té color, no té olor... No té límits. Pera cadascú és una cosa, no tenim un marc. Si parlem d’un 

nouvingut que acaba d’arribar diu: —això és la convivència—, per un autòcton, lo que veu, no és convivència. Encara no 

tenim un marc. No parlem de xenofòbia o racisme, estos són problemes més greus. Lo que no tenim és la base que ha 

d’ordenar les relacions. [...] Els autòctons no són culpables, els immigrants tampoc. Necessiten primer acollida, després 

mos falta el marc de la convivència. Hi ha desconeixement de les lleis, dels hàbits de les persones, de les normes... Per 

exemple, [...] els homes estan al carrer tan tranquils. Uns pensen que no ho estan fent bé  i els altres pensen que no fan 

res dolent. Aquí es veu que el marc de convivència no està determinat, perquè venim de costums diferents.»

 «Fa falta la humanitat, canvi de tractament i reorganització en global, buscar les mateixes metes que uneix a tot-

hom i la convivència mútua entre tothom.»

 «La convivència entre natros no està bé. La convivència és dolenta perquè estem sempre buscant les diferències: 

sempre busco el que em diferencia dels altres!»

 «Cada un s’ha d’adaptar a la cultura que va, però també m’agradaria que fessin algun acte cultural i que ens mos-

tressin la seva cultura, perquè això sempre uneix.»

 «La manera d’integració per a sentir-nos comunitat hem de tenir objectius en comú, com en el transvasament,  

hem de buscar alguna cosa positiva que ens pugui cohesionar.»

 «Sovint volem que els immigrants entren a la nostra cultura, però no ens preocupem molt ni d’on venen ni de la 

seva història. Sovint tenim dificultats en assumir diferents elements culturals. Potser volem que la gent faci passos age-

gantats i superi coses que a nosaltres ens ha calgut molts anys en superar-ho. [...] Hem d’intentar congeniar els diferents 

valors de les cultures que ens venen, encara estem en procés, li hem de donar un temps!»

 «El repte és doble: cada grup cultural-ètnic-religiós ha de fer una veritable revisió de la seva pròpia tradició, destri-

ant allò que és autèntica tradició enriquidora d’allò altre que són adherències d’ imperfecció. A la vegada tots els grups han 

de fer un esforç noble i continuat de cercar aquells punts en què les diverses sensibilitats han de col·laborar a la recerca 

del bé comú, ajudant a construir una societat més justa i més fraterna.“
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D’altra banda, determinats discursos tant de la ciutadania, dels representats d’institucions públiques, 
dels grups polítics municipals, com dels recursos tècnics traspuen explícitament i implícitament el 
desconeixement cultural vers l’altre. També es posa de manifest com no tenint en compte determi-
nats trets culturals, es pot contribuir a activar pautes d’evitació, i per tant, perpetuar la no interacció 
positiva. Si no hi ha coneixement mutu, difícilment es podrà construir en l’imaginari col·lectiu de la 
comunitat el necessari marc de valors compartits o comuns.  

 «Les filles encara, però les mares (magrebines) no parlen (...) I les convides als sopars i no poden vindre, per cul-

tura, i te diuen que l’home que si és per la nit...!»

 «A les curses de muntanya hi ha magrebins que venen a córrer, i a guanyar! Tenen un bon físic. I guanyen moltes 

vegades, lo premi és un pernil i una botella de vi! Que al final mos donen a la entitat! (...) Però, no s’acaben d’integrar. Què 

podríem fer? És que als actes de xalera no venen! Però clar, com han de venir si només fem perlinades i cervesades? I 

no ho havíem ni pensat. Perquè no hi penses de plantejar-ho. I clar, tampoc els dones l’opció de que hi ha una alternativa, 

de que si venen hi haurà altre tipo de menjar, no hem pensat de dir-los que vinguin que algo se trobaran per menjar... però 

tampoc sé si ells se trobarien a gust...!»

 «A Tortosa no es relacionen. A unes places hi ha uns xiquets i a les altres els altres. Els xiquets no fan distincions.  

Però per exemple jo tinc un xiquet i ells no venen als aniversaris, potser no se n’enteren, o són costums!?»

 «Si estan al carrer serà perquè tenen la casa molt malament, no deuen tenir un lloc agradable per estar. Deu ser la 

cultura, els agrada estar al carrer!? [...] I els homes estan més al carrer i les dones no. Deu ser un element cultural!?»

 «La veritat, és que potser venir en edat adulta també és més complicat, no? Si tu marxes a un altre país, les cultu-

res d’aquell país les voràs com que no és la teva cultura... Però tons fills que estan introduïts allí ho voràn normal...

[...]

Però la diferència de les cultures també fa, eh? Perquè si tu vas a un altre lloc ja buscaràs com integrar-te... i hi  ha cul-

tures que això no ho acabem de vore....
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[...]

Potser natros los fem tancats, no? És típic sentir pels carrers “moro de merda”...

[...]

Però pot ser haurien de fer el primer pas ells, no? Són ells los que venen de fora i són los que s’han d’integrar!»

 «Com se soluciona això? (fa referència a la presència de persones d’origen estranger a les places del voltant del 

centre de culte musulmà) Pos buscant un espai millor. Un espai on hi hagi el temple i davant un espai gran per relacio-

nar-se: si esta és la funció que fan al carrer?... I l’altra cosa és traslladar-los estes idees... Però clar, és un tema cultural. 

Potser és la seva cultura reunir-se com a clans, no? La solució d’ara és negativa per al col·lectiu i per a la convivència. La 

percepció general que es té del col·lectiu és molt negativa per esta situació. No sé si ells ne són conscients d’això?»

 «També penso que de la mateixa manera que ells han d’assumir, s’han d’integrar en el tema de l’acompliment dels 

impostos, obligacions en hisenda i normatives vàries, ells han de conèixer les nostres costums; també penso que ells 

mos han d’explicar quines són les seves costums i en què xoquem uns i altres. Si tu saps les seves costums, si saps que 

al final del Ramadan s’ajunten per celebrar-ho, com natros podem fer una processó al carrer, pos ja no t’assustes. Si saps 

que les dones per cultura caminen dos passes per detràs de l’ home, tot i que xoca en la idea europea, fins a quin punt 

podem posar-nos en la vida privada d’algú? Que los homes se relacionen en los homes i les dones en les dones; llavors 

saps que los homes estan més connectats en lo món exterior i les dones en l’interior de la casa... Ells a la faena poden 

interaccionar en altres persones, elles estan en un circuit més tancat i tenen poc coneixement de la llengua... Hauríem de 

conèixer les seves costums! I Preguntar-los què voleu saber? Què necessiteu saber? Així detectaríem en què van perduts i 

en què no pregunten... Volen saber per la necessitat de tenir seguro de vida o seguro de la llar? Què implica en la relació en 

los teus veïns tenir o no un seguro de la llar?... Cal que mos coneguem tant en les coses més culturals com en les coses de 

funcionament europeu de la societat; perquè així, podrem treballar millor per la convivència! Penso que cal treballar en el 

recull de necessitats postarribada, un cop 5-8 anys de vida a Tortosa: què voleu saber? És a dir, com fer perquè s’impliquin 

més en les normes, en les relacions en el veí, col·laborin més en la comunitat... I com tot plegat ajuda a millorar la imatge 

del col·lectiu, l’impacte boca/orella i crear relació de confiança en lo veïnat...»

 «Els homes estan més integrats. Quan porten mocador per cultura i per religió ho accepto, però si és un tema de 

submissió no. La gent té recel envers el mocador. Una xiqueta-jove a l’escola quan porta mocador condiciona les relaci-
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ons. Si la gent és capaç d’entendre que ho porta per tradició és més fàcil. Representa una barrera. La gent d’aquí ho 

ha d’entendre i ells s’han d’adaptar.»

 «Dins lo que cap, no mos podem queixar que no tenim enfrontaments, i esperem que continuem així. Però jo a 

l’assignatura d’Educació per a la ciutadania he pogut vore lo racistes que són els xiquets i la poca curiositat que tenen, 

no sabem que és un musulmà, que és un àrab o un marroquí. Hi ha molts prejudicis, plantem la etiqueta i ja està... I la 

realitat és molt més complexa, les coses no són blanques o negres, i ells haurien de tenir més interès!»

Amb relació al xoc cultural

Dels discursos recollits fins ara s’intueix cert grau de desconcert amb relació a la presència de perso-
nes i col·lectius amb valors culturals propis i diferenciats, i en conseqüència, aflora certa sensació de 
no saber com fer conviure les diferents actituds d’expressió de la vida quotidiana en els espais públics 
que això suposa. 

 «Me pregunto si hi ha interès real del vingut de fora per saber les normes i la cultura del país d’origen? Per exem-

ple, l’hospital i l’ús dels espais públics. A les sales d’espera de l’hospital te trobes en molta gent per família, menjant, etc... 

Hem de ser valents en dir les coses sense temor a que mos digen racistes! Un país té unes costums, uns valors, unes idees 

que s’han de saber! 

[...]

A l’Espai Obert d’Aprenentatge fem curos de coneixement de l’entorn de 20h, difícil explicar com funciona una societat 

en tant poc temps. El tema del metge, per exemple, és molt personal, molt diferents d’uns i d’ altres, i molt canviant en el 

temps. De normal, si ets família nombrosa, lo moviment de persones és més elevat! I parlar de normes és molt clar, però 

parlar del terme cultura i valors, és molt més complicat... I si les coses no es parlen, si no les compartim difícilment sabrem 

com s’espera que mos comportem en segons quins llocs...

[...]

Los xocs de cultures s’han de cuidar i hem de dialogar, preguntar: Com és la gestió de l’espai públic entre vosaltres? Com 

es gestiona al Marroc? Com es gestiona aquí? Quins valors s’han de treballar per a què un amazig s’impliqui en l’acomo-

dament  de la societat actual?»
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 «Un tercer tema és el problema de gènere i religió. Sobretot el col·lectiu de magrebins i ètnies de religió musulmana 

que aïllen socialment a les dones. Cal un procés educatiu de reinserció de la dona magrebina a l’entorn social que l’envol-

ta.»

 «Lo problema que mos trobem és que si tenen una hora, per exemple a les 12’10h, i no els crides ja t’acusen de 

racista, i no volen entendre que porto retràs i se m’han acumulat les visites!

Sí, sí, és una política que utilitzen molt i la utilitzen per pressionar!

A la consulta també me trobo que los homes te venen en determinades dolències, i quan los hi he de fer l’ exploració no 

me deixen que los toque perquè sóc una dona. I no t’explico el problema que han de tenir elles quan són consultades per 

un home... I clar, al final surt de la consulta sense diagnòstic ni prescripció de recepta. Jo li dic: —si no me dixes escultar-te 

no te vaig recepta!

Vols dir que això no ha millorat? Depèn de les cultures i del lloc. Fa 10 anys la consulta a nouvinguts, gent sense papers 

que acabava d’arribar, era un xoc molt traumàtic, però ara la cosa veig que ha millorat bastant...»

 «Ells permeten (les famílies magrebines als fills) molt més que natros. També són impuntuals, i una sèrie de coses 

... i no ens en sortim.»

 «Però no té que ser sempre així, perquè ells s’adapten. Lo que no dixen és adaptar a les dones. Natros hem evo-

lucionat. 

[...]

A vore com estàs millor ara o prefereixes anar en mocador al cap i demanar permís per sortir de casa. La cultura a natros 

mos dona llibertat, a ells no!

[...]

Pos que vols que et digue. Antes mons iaios se casaven per conveniència, perquè no tenien més remei. Havia de ser així. 

Se casaven joves i no sabien res. Se trobaven en 60 anys, i en 4 fills, i se’n donaven compte que no, no... Ara què han de 

fer separar-se?
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[...]

Lo tema no és qüestió de cultura, és qüestió de progrés!»

 «Natros també a la consulta, a la sala d’espera, se posen en los peus descalços, se posen en los peus damunt la 

taula, se giten als bancs... Sobretot pakistanesos y magrebins...

[...]

Constantment hem d’estar fent acompanyament cultural: —al teu país es fa així però al nostre es fa aixa—»

 «Jo visc a la plaça dels Farols, i clar, fa rato que no dic res, però me sap mal dir-ho. Però la cosa és que això és un 

puesto de los immigrants estos que han vingut. A tota hora estan allí al carrer... Compren a les tantes de la nit a les botigues 

que tenen, sorroll, jaleo... I jo ja li dic a man germana: — tranquil.la que a mi no me caurà la casa perquè me l’ aguanten!—  I 

no vull dir res més! A vegades xous de pegar-se i de tot, de tot... Los peus damunt del banc... [...] i ja me callo que no volia 

dir res!»

 «Per a què estan les places? Per a sentar-se o per a mirar-les? T’ho vaig dir una vegada, sempre estaven per aque-

lla al costat de casa meva ( plaça Paiolet),  van traure bancs! Clar no podem sentar, venim aquí (plaça Montserrat i plaça 

Constitució) o aquella de la Biblioteca.

[...]

No fem res dolent, xerrar, passar el temps, perquè no podem quedar tot el dia a casa. Ara millor perquè treballem una mica 

i per la tarda trobar-se per tenir les notícies del dia ( se’n riu), aquí és la nostra televisió, hem de venir sí o sí!»

 «És curiós, però al carrer les xiquetes juguen entre elles, de la mateixa comunitat i parlen coses en català, això 

m’agrada. Les iaies sortien al carrer abans, ara venen cultures de carrer i es veuen més, viuen en cases barates, no estan 

en condicions per fer vida a casa i el clima convida estar al carrer. Natros ja no ho fem (els catalans)...!»

 «Crec que la majoria del col·lectiu immigrant són de disfrutar els espais públics, i natros ho hem perdut... I esta 

gent de fora disfruten d’assentar-se als bancs, de l’espai públic i natros mos n’hem cansat! Lo de fer la xerrada al carrer, 
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a la fresca, natros ja no ho fem![...] Al parque encara veus una mica de moviment, però, no, los xiquets nostres d’activitats 

extraescolars, i jugar al carrer poc!»

 «Al barri de Ferreries, a la llarga Sant Vicent, al passeig del riu està ple de gent. Té molta vida, trobo que hi ha molta 

gent a la bora del riu que passeja, sobretot a la nit. I jo ho trobo bé:  un passeig en vida! Los bars estan plens d’homes i 

també hi ha al voltant botigues d’estrangers... [...] També és cert que hi ha petites coses que no ajuden: això que no utilitzin 

el timbre de les cases per anar a buscar a algú; això que peguin crits des del carrer o toquin el pito del cotxe... Igual estàs 

fent la mig diada un dissabte i de repent el pito insistent d’un cotxe per anar a buscar a algú... Suposo que en els seus 

llocs d’origen, deuen ser cases de dos plantes, no edificis, i la costum deu ser de cridar o tocar el clàxon, però aquí hi ha 

els timbres... I este tipo de coses fan molt de mal a la imatge del col·lectiu...»

 «Potser per desconeixement, però potser per provocació que ho fan. És més visible la gent del Marroc, has de 

passar i estan en grups al carrer i no s’aparten fins que crido. I són coses de sentit comú i no ne tenen de sentit comú. 

Llavors si uns no ho fan, se reprodueixen los models»

 «També cal tenir present la diferència dels moviments migratoris dels 60, que és l’experiència prèvia que tenim, 

entre països europeus i el moviment de les migracions del 2000 on la realitat cultural és tant radicalment diversa i xocant.»

El respecte, un valor compartit?

Efectivament, ciutadans i ciutadanes de Tortosa de diverses procedències, cultures, edats, condició 
social, confessions religioses, gènere i ocupació han coincidint en subratllar que el respecte és un dels 
valors fonamentals i per tant, essencial per l’establiment de relacions de convivència. D’igual manera 
s’ha pogut detectar que no hi ha consciència col·lectiva, que el valor fonamental del respecte, per 
exemple, és compartit per una gran majoria de les persones en col·loqui. 

 «La clau teòrica està en la manera com miro a l’altre, al diferent. Si el diferent a mi en llengua, pensament polític, 

opció religiosa, el miro com a rival a abatre, llavors el problema és en la meva mirada viciada. La font del bon respecte 

és la mirada encertada sobre l’altre. Etimològicament el “respecte” ve del verb llatí respicio/respicis/respicere/respexi/

respectum que vol dir “mirar”. Aquesta dada etimològica ens revela que la bona convivència depèn de saber mirar l’altre 

com un que, amb els seus elements diferents, pot enriquir la convivència amb una diversitat que, ben gestionada, afavorirà 
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la veritable unitat perquè la unitat autèntica reclama diversitat en les formes. La uniformitat és contrària a la convivència 

perquè pretén l’absurd de “tots iguals fins i tot en les formes.»  

 «Aquí hay muchas personas diferentes de como visten, de diferentes culturales i aquí somos iguales todos. Com-

partimos el mismo sentimiento de convivir con el respeto.»

 «Sí però, hi ha gent que tens diferències de religió, de política, d’ideologia, de forma de pensar,  ja fan difícil que 

els tinguis simpatia. Jo respecto i vull que me respecten. Però, no és fàcil!»

 «Si tens una bona relació amb veí és una bona oportunitat, el veí és com un germà, una família, a vegades els veïns 

són millor que la teva família. Al meus fills els hi he explicat tot, vull que aprenguin el respecte: —qui traurà una sopa calen-

ta que la mengi— ( un dit Amazic que vol dir que qui es fica en problemes que els arregli ell mateix)... Perquè el respecte 

és la base de tot, no volem problemes ni res, però la generació d’avui és una altra cosa, t’escolten i te diuen sí, però quan 

surt per la porta fa el que vulgui!»

En una altra direcció es recullen discursos de la ciutadania i els recursos tècnics que per una part 
evidencien diferents projeccions sobre el respecte amb relació a la cultura de l’altre; i per l’altra, refle-
xionen sobre l’estat de salut del respecte en la societat actual. 

 «També veig que hi ha formes de parlar despectives en l’altre (persona d’origen estranger) que s’estan legitimant. 

O al menos, lo sentiment hi és i potser no s’expressa per vergonya.  Això és falta de cultura. Tot plegat trobo que no té bona 

pinta. En situacions crítiques, la tolerància desapareix. Tampoc hem format durant tot aquest temps... l’escola és important 

per aprendre això, aquests valors, més que alguns conceptes concrets.»

 «Crec que no hi ha respecte cap a les cultures, durant les 8 anys que porto com a professor al centre he notat 

molt la diferència. Ara la falta de respecte s’està radicalitzant més. [...] 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, també la poca tolerància a les aules. 

Al cicle superior hi ha menys problemes perquè hi ha pocs magrebins. Per això, el que passa a secundària és molt  greu 

i perillós. Hem de pensar i veure el que realment passa, i treballar més amb famílies.  [...] Jo he sentit a l’aula una alumna 

fent comentaris racistes i desprès parlar en los pares i entendre perquè la filla diu lo que diu.!»
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 «Aquí els pares respecten als nens però els nens no. A la nostra cultura, són  els petits que han de respectar als 

grans, no al revés... Vés com són els grans aquí? Pobres, els seus fills els insulten els peguen i no poden dir res... Nosaltres 

és prohibit parlar malament als nostres pares ni els grans en general. Aquí pffffff al carrer sempre veig nens insulten als seus 

pares. [...] Aquí no veig respecte a les pròpies famílies ni al carrer, s’ha perdut els principis de vida potser, no ho sé però és 

una llàstima!»

 «Jo crec que la societat ha perdut molts de valors, i la paraula convivència queda molt gran! La família i la societat 

és molt materialista. Lo que interessa és donar valor a la classe, i segons la classe que vens això ja condiciona als xiquets.

[...]

Lo problema principal és que no hi ha valors en l’educació, i te trobes en los mitjans de comunicació i en les famílies, que 

tu ja pots trencar-te els cuernos a l’escola que si no hi ha continuïtat pos... la família i els mitjans de comunicació estan 

bloquejant la tasca educativa de l’escola...»

 «Parlaríem de convivència en tres àmbits: entre els d’aquí i els de fora, a una comunitat de veïns i als espais pú-

blics, on té molta relació amb el civisme. El grau de civisme mostra la manera de saber viure més o menys, ho basaria en 

el grau de respecte als altres o a l’entorn (ciutat, medi ambient,...). El poc respecte implica una falta de saber conviure. Un 

exemple que m’hi he trobat és anant a comprar al mercat, veure com alguna persona d’alguna parada tirar un cabàs de 

peix dins d’un contenidor de la brossa, així directe.»

L’educació en general, i l’ educació en el si de les famílies en particular, apareix com a element clau en 
relació a la convivència i el respecte, així com també, en l’adquisició de valors compartits o comuns. 
Percepcions sobre l’escola, l’educació en la família, els valors culturals diferenciats i el seu impacte en 
l’educació dels fills i la relació de tot plegat en la convivència són els principals discursos que s’han 
recollit.

 «Les dificultats de la convivència se relaciona directament en lo problema de l’educació en general de tothom, hem 

d’educar més a la gent i estar al seu costat perquè sinó serà difícil recuperar la dignitat de la convivència.»

 «Se culpa a l’escola que no eduquem en valors, altra cosa és si és cosa nostra, però, si fem de vore que si, encara 

que ho féssim, l’agent educador principal està a casa en la família i els mitjans de comunicació... Se descarrega molta 
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culpa en lo professor, i molts pares no confien en lo professor...

[...]

Per treballar bé  els valors, els pares tenen molta faena, i lo crio quan més activitats extraescolars estigui millor... i los valors 

de la família difícil estiguin en este crio!

[...]

La integració dels xiquets s’hauria de fer des de les aules. Però això, se fa a l’aula i lo problema és que fora, los pares 

discriminen...»

 «Mos radicalitzem i la convivència mos separa... a ensenyament mos diuen que tenen mes beques menjador... 

potser estem perdent los valors com a societat... me preocupa especialment el tema dels valors i la societat, un crio que 

digui “fora este moro!”, ho diu perquè ho sent a casa... i lo preocupant és en lo to en que es diu! Algú percep que és degut 

a que hi ha hagut esta gent que mos estan prenent los recursos... i la gent no entén que estan malament, i més malament 

que natros, i directament se’ls ha fet un rebuig...»

 «La convivència jo la veig en tres categories autòctons, gitanos i magrebins. No és per discriminació, però el tema 

de la raça és perjudicant. No és lo mateix una persona d’aquí, en una ideologia que un gitano o un marroquí. Potser ells 

entre ells tenen bona convivència; però de cara als demes canvia bastant. I lo motiu és l’ educació. La convivència en 

família, no hi ha valors, i al arribar a grans fan lo que volen, quan volen i a on volen. Respecte pel veí i pel del costat no en 

tenen cap! Veig problemes a unir-ho tot i que tot rutlle correctament. I ho penso per motius de diferències ideològiques i 

diferències entre cultures. Genera problema el desenvolupar la seva vida con la fan a casa seua. La meua percepció és 

que és un tema de cultura i educació!»

 «A les aules no hi ha respecte per les diferents cultures diuen: —com porten mocador portaré la creu!—. A partir 

d’això el professor no sap com actuar davant d’aquest problema perquè al final algunes d’aquestes noies deixen de venir, 

vol dir deixen d’estudiar. A més que també fan públics prejudicis sobre la brutícia, que fan olor, etc. (...) Els valors dels 

joves (parla dels joves autòctons) són els  valors de la societat. Però el que passa que, per exemple, a l’aula no es pot 

dialogar sobre sexualitat, se rebutja a l’aula, és crear follons a respecte. [...] Cada tres joves, dos surten feixistes, i a partir 

dels comentaris que et fan a l’aula en relació amb la nostàlgia al passat dictatorial, diuen — això no passava en Franco— 

-a l’època de Franco hi havia feina per a tothom—; —Quan Franco no hi havia immigrant...— La meva observació és que 
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aquestos alumnes tenen crisi de valors, no tenen clar la visió cap a la vida i a la realitat. I també el seu entorn familiar i 

social, tenen esta crisi de valors... Espera’t que aquests tenen un cert nivell d’estudis imagina’t els altres que no tenen un 

nivell formatiu què et diran!»

 «Els costa posar els límits als nens (parla de les famílies gitanes). També és un col·lectiu que no dóna importància 

a l’educació[...]. És el col·lectiu que va darrera dels altres perquè estan tancats en les seues tradicions i els seus costums 

particulars... No tenen hàbits de la vida:  van  sense camisa,  no tenen horaris de menjar ni de dormir... A més te parlen en 

castellà, nosaltres els contestem en castellà també, al contrari dels altres que fa poc que estan aquí i te parlen en  un català 

meravellós.»

 «Sempre fan un esforç  per incorporar-se al sistema d’aquí, també són els més organitzats (parla de les famílies 

magrebines) També, perquè saben que la sortida és l’educació, són famílies estructurades, formades per pare mare i els 

fills. Com érem nosaltres als anys setanta i vuitanta. Això ajuda molt perquè la família està unida i estan junts perquè l’es-

tructura familiar és un punt fort per aconseguir l’èxit escolar.»

Posicionament respecte els valors culturals no comuns o no compartits: la posició ambivalent.

El posicionament cap a les persones d’origen estranger, i particularment, en relació a la seva integra-
ció cultural és un dels aspectes fonamentals a l’hora de parlar dels valors presents en els processos 
de convivència intercultural. Aquest posicionament vindrà determinat per la importància relativa que 
uns i altres donin al fet que la població estrangera adopti els costums de la cultura del lloc i/o mantin-
gui els costums de la cultura d’origen.

La posició ambivalent, doncs, suposa mantenir un complex equilibri social, en els contextos de soci-
etats multiculturals, mentre es posseeix simultàniament dues significacions aparentment oposades: 
adoptar la cultura del lloc i mantenir la cultura de l’origen. La literatura defineix al respecte diferents 
actituds o posicionaments possibles front aquesta dicotomia, simplificades en dos grans conceptes: 
(a) tolerància, respecte al dret de l’estranger a mantenir els usos i costums propis, i (b) assimilar, vo-
luntat que l’estranger sigui igual que el del lloc.

Entre els discursos de la ciutadania, dels recursos tècnics, dels representants institucionals i dels 
grups polítics municipals es recullen posicions genèriques que versen al voltant de la tolerància, així 
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com també, actituds de caire assimilador. Essent majoritaris els posicionaments conscients o in-
conscients que consideren que l’estranger cal que sigui igual que del lloc, i si s’escau, abandonant la 
cultura pròpia. Aquestes actituds assimiladores poden expressar-se en doble lectura: (a) la positiva, 
incorporar els trets culturals del lloc (domini del català que és la llengua vehicular), i (b) la negativa, 
com no facis això, sol això, no te toleraré. 

 «Podrien parlar català, aquí ja sabem que si parles català ets un dels nostres. És una barrera entre els que estan 

aquí i parlen o no parlen català.»

 «Tot això que estan sempre al carrer, que se posen a les cantonades els homes i que te miren, tot manies, són 

atres estils de vida i ja està. [...] Deixant els nouvinguts, la comunitat gitana s’ha integrat mai? És una comunitat que està 

aquí, que comparteix coses amb natros però que tampoc participa. Hauríem de buscar la manera de què s’impliquessin. 

Tortosa necessita de la participació de tots, ells haurien de mirar d’integrar-se i natros de facilitar-los esta integració!»

 «La gent els encasella en qualificatius, al magrebí el rebutgen, als de l’est se li té més respecte, i els relacionen en 

robatoris i violència, els asiàtics no donen res a guanyar aquí, als sud-americans els veuen més amables. Això asta que 

organitzen una festa. En ells hi ha més paral·lelismes, s’integren més a nivell religiós, per exemple s’ha fet una confraria. 

I els sud-africans com venen i se’n van...»

 «Els temes s’han de treballar però no només des de l’àmbit polític, sinó també, des del social. Si jo veig les pubilles 

i els patges... La gent que participa ho hem de fer visible. És el tant per cent de la participació i la implicació el que ens 

indica quin és l’estat de la integració. Potser ho hauríem de posar més de relleu, en una entrevista, i des de la normalitat, 

no com si fos una excepció sinó com a lo habitual!»

 «En la zona on visc hi ha una mica de gent nouvinguda. El conserge és immigrant. Hi ha molt bona convivència con 

si fos autòcton. A les comunitats de veïns estan integrats. Celebren certes coses que natros no celebrem i ells el Nadal no 

el fan. Però respecten que lo que es fa aquí és lo més adequat.»

 «Els marroquins que van arribar fa 20 o 25 anys estan integrats. Els últims 7 o 8 anys, els que han arribat de nou 

han fet que l’ambient sigui més estrany[...] Alguns alumnes que han vingut  van a la mesquita els divendres... no han 
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volgut integrar-se tant, potser ja han trobat al altres compatriotes que estaven aquí...»

 «Los moros per exemple, fan els seus grupets, dins la seua comunitat, només parlen lo seu idioma, eduquen als 

fills a la seua manera... els que estudien aquí i parlen català no eh! Però los vells... Cadascú fa la seua però s’ha de respec-

tar, no van ni a les festes d’aquí. Haurien de fer les coses que es fan aquí, encara que no t’agradin, s’han d’integrar una 

mica. A mi abans no m’agradaven els calçots i ara sí. No tinc res en contra eh, jo (persona emigrada) estic al mateix sac. 

He vingut per guanyar més diners!»

 «Allà on visc es van anar buidant els pisos d’estudiants i ara els omplin immigrants, romanesos, marroquins, i la 

convivència bé... Però hi ha un tema que xoca:  l’olor dels menjars, a banda viuen aïllats en el seu món, a la mare no se 

la veu, el pare abans anava normal i ara va en xilava...»

 «Cada vegada hi ha més voluntat d’estudiar català i allargar el període de formació. Les dones magrebines agraei-

xen molt el català, però continuen tancades en les seves costums, potser perquè no estan inserides en el món laboral.»

 «Del col·lectiu xino no es parla massa d’ells. Arriben aquí a muntar la seva feina, i no donen problemes perquè 

venen a treballar i prou. No donen problemes de convivència, problemes de mocadors al cap...!»

 «Una persona que ve de fora s’ha d’adaptar a l’idioma, vestir-se com aquí, ha de ser com d’aquí...!»

 «N’hi ha molts d’integrats, ne tinc un  a classe que mira si està integrat que diu: —estos moros de merda—. Diu 

que no volia anar a un altre institut perquè hi havia molts moros.»

 «Experiències positives? Ni islàmica, ni africana ni pakistaní: NO! En gent sud-americana relació bona pos si. 

Perquè són gent que han après a funcionar segons se funciona aquí. Hi ha gent (rumanos, russos, polacos) que s’han 

adaptat i hi ha gent que ha arribat al punt que el català el parlen com natros... Si jo vaig a un altre país, m’adapto. Lo 

problema que tenim és que no s’adapten!»

 «Jo no ho veig com vatros, perquè, què és per a vatros la integració? Què incorporen la nostra cultura? És que 
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claro...!»

 «Si jo visques als Estats Units jo sempre seria catalana. Ells venen d’un país diferent i sempre tindran una altra 

cultura.

[...]

Hem de ser cosmopolites, és un valor enorme, i no podem perdre res de les tradicions. Ha d’haver respecte i no hem 

d’anar cap a la uniformitat. Ara es viatja tant que la percepció del món ens ha canviat.»

 «La realitat social de Tortosa està pitjor perquè se té el concepte que convivència en un concepte d’assimilació: 

les persones no normalitzades,immigrants i ètnia gitana, s’han d’assimilar a nosaltres. Penso que hi ha un deteriorament 

de la convivència, perquè cada cop se’ns demana ser més restrictius en les petites molèsties que són normals a una ciutat. 

Algú es pot sentir molest perquè algú estigui sentat a un banc? I l’impacte de tot plegat en la població immigrada quin és? 

La primera generació, persones adultes, no volen tenir problemes per tant no en generaran. Però que passa en los joves 

de segona generació?! Han crescut o nascut aquí pensant que tindran les mateixes oportunitats que els autòctons i que 

poc a poc aniran descobrint que no les tenen estes mateixes oportunitats?” 

Xoc cultural i assimilació, com afecta els fills i les filles de la immigració?

Entre els discursos de les persones professionals, la ciutadania, els representants institucionals i els 
grups polítics municipals s’ha posat de manifest la importància, i especialment complexa realitat, dels 
joves fills i filles de la immigració.Entenent l’acomodament cultural i social d’aquests com un repte 
clau a l’hora d’establir les bases d’una convivència intercultural futura que vagi més enllà i superi la 
coexistència pacífica actual.  

 «Intuïm que els nivells de tolerància en edats més joves són pitjors que en trams més elevats d’edat. Ho intuïm 

sense gaudir de dades estadístiques contrastades... Però crida l’atenció, teòricament hauria de ser més normal que si du-

rant l’escola ja he compartit espais de relació en tu, ara de gran no te vegi tant com un diferent... tot això me dóna a enten-

dre que hi ha algo que no estem fent bé, quan los fills d’aquí no poden fer este procés?! Quin paper estem desenvolupant 

els pares i mares, l’entorn familiar, i quin paper desenvolupen en tot plegat les institucions? Realment és molt complicat, 

l’actitud dels professionals, mares i pares, és determinant!»



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

279
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

 «Veieu lo mateix entre la gent gran i los i les joves?

[...]

El que pot ser és que el fill és fill d’immigrant però no és immigrant. En los joves això se nota molt. 

[...]

Les xiques ja estan més adaptades. I les hi ha que tenen verdaders conflictes familiars i passen un horrorós xoc cultural 

entre aquí i allí. Les noves generacions tenen molt conflictes. A la consulta te venen noies de 15-16 anys que se n’anirien 

de casa i joves de 20 anys casada en conflicte amb el marit que si poguessin se separarien...!

[...]

La segona generació és la que mos ha de fer més temor, perquè no són d’aquí ni d’allí, ni d’un puesto ni de l’altre, són 

estrangers a tot arreu... i si per a més inri el suport que representa la família tens xoc cultural...

[...]

Important també tenir en compte el tema socioeconòmic... si en lloc de viure a Santa Clara viu al Temple, s’acabaria inte-

grant en tot lo món, i entrar a l’escola seria anar i sortir... 

[...]

Claro, però aquí hem de tenir en compte la pressió social evident del propi col•lectiu i també el fet que algú que un cop ha 

donat lo pas d’occidentalitzar-se al no ser ben rebut es replega en lo seu, en algo que potser no era ven bé seu, però és l’ 

únic que té... hi ha gent que no és practicant al seu país, i  a l’ arribar aquí, se repleguen perquè és on trobes la seguretat 

en un entorn hostil.»

 «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 i Bat-

xillerat) 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. Penso que una possibilitat són els líders positius, cal identificar-los, motivar-los i que siguen un model dins de la 

comunitat. Penso que la dona ha de fer i que són elles les que han de plantar les banderilles. Les noves tortosines siguen 

o no musulmanes, després que facen el que vulguen, que siguen atees o musulmanes. Ara hi ha més dones que homes i 



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

280
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

elles funcionen molt bé, ells —sempre hi ha excepcions—van a la contra.»

 «La majoria de joves fills i filles de la immigració a Tortosa són d’origen amazig. Estos joves viuen entre dos mons, 

entre la família patriarcal masclista i el món de la societat d’aquí (escola, barri, espais públics...) Pateixen l’ autoritat del 

pare, mantenint-hi una relació majoritàriament d’hostilitat i els costa molt afrontar-ho: la crisi fa que ni el pare ni el fill no 

tinguin feina, per tant, es passen massa temps per casa junts... 

No tenen perspectives de futur ni recolzament social, acabem 4t d’ESO i se senten que estan  “al pou”, aleshores, és quan 

empatitzen en lo model de casa, que és lo proper, lo segur i al mateix temps és lo més “xocant” en los valors d’acollida.

Manifesten impossibilitat d’integrar-se per no tenir experiència positiva de relacions de convivència en altres catalans, 

particularment en l’àmbit de l’escola. Fins al punt que el tema de relacions amb els joves autòctons és  un tema que els 

enfronta —no tinc amics catalans, i no els vull tenir!—»

 «S’ha de treballar amb els joves perquè sinó és un caldo de cultiu. Els joves que no se senten integrats a una so-

cietat s’aparten i fan pinya, creen una jerarquia, un estatus segurament del pitjor i això és perjudicial per a Tortosa. »

 «Las relaciones entre hombres y mujeres son diferentes, las tienen apartadas… Si un xico nuestro se junta con una 

xica de ellos, bien, pero si una xica nuestra se junta con un xico de ellos, verás… lo que nos ha constado a las mujeres… 

iremos pa tras!»

 «També conec un xiquet que sortia en una noia d’aquí, un xic integrat. Pos la seva família li va prohibir de sortir en 

ella, li van obligar a deixar la seva estimada perquè ella era d’aquí!»

 «La relació en les dones, depèn, de la cara i la persona. Però les xiques tampoc mos coneixen.

Sabem del cas de una xica d’aquí que va sortir en un moro, i los amics i son pare la van amenaçar, i son pare era mestre... 

En este cas lo pare no coneix de res, i te jutgen per ser moro, i no te coneixen, lo pare, no te vol conèixer!

[...]

A Tortosa no hi ha xiques marroquines que estiguin en catalans. N’hi ha molt poques. A Barcelona, Tarragona, o altres llocs 
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ho veiem més dinàmic, més normal...

A vore, les xiques, lo fet de nàixer i estudiar aquí, ja agafen lo sistema dels catalans, de ven petita.

[...]

Hi ha xiques que te entren pel cor, i al cap de 2-3 anys, cadascú sent parlar a los seus i trencar...

Jo a casa també tindria problemes per anar en una catalana.

Jo a casa meua no tindria cap problema d’anar en una d’aquí. Mon pare cap problema, ma mare no diria res, faria com 

que no ho sap!

Casar-se ja és més difícil. No té perquè ser-ho però mai se sap!

[...]

Tothom que va al Moët entra?

Depèn de la cara!

Però, encara que te dixen entrar, dins del Moët, se separen i te fan rogle! 

Si vas en dos persones no te passa, però si vas en rogle, sí! És més difícil!

[...]

Vatros reseu?

Natros a vegades sí, a vegades, no! A la mesquita anem a resar los divendres. 

Jo només reso algun dia a casa.

 Jo los divendres, perquè mon iaio m’afaga per l’orella...»

 «Tengo tres hijos. Los niños bien. El grande, de 8 años, dice que los otros niños en escuela le llama xino. Y él no 

quiere que mi padre, que le acompanya a escuela, le hable en xino por la calle... unas cuantas calles antes de la escuela 

le hace callar... le cuesta un poco.»
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 «I les teves filles com ho viuen? Elles no han nascut aquí però estan aquí des de molt petites. S’han criat aquí, en 

los amics d’aquí i pot ser elles ho tenen millor que les persones que han arribat a una edat més madura o adolescent. [...] 

En canvi mas filles no tenen cap amistat que no sigui catalana. I jo voldria que se relacionessin en les filles d’amics meus 

moldaus, per allò del contacte en les arrels, però o bé són més petites o bé elles ja estan en un altre punt…» 

La posició intolerant

La literatura determina com a indicador de discriminació l’existència d’experiències de maltractament 
o comportament general hostil o intolerant amb la persona diversa cultural i socialment. Entre els re-
lats emesos per part de la ciutadania, els recursos tècnics, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals pràcticament no es desprenen experiències d’hostilitat manifesta o discriminatòria 
en vers les persones d’origen estranger, però, no per ser minoritàries esdevenen poc rellevants.

 «M’ha passat un cas de racisme aquests dies a l’examen de pràctica (de cotxe). Vaig a passar l’examen de pràc-

tica, i l’examinador m’ha provocat en preguntes fins que m’he enfadat. M’ha fet preguntes que no tenen res a veure amb 

la conducció ni res, però em fa veure que és un racista que no el agraden els immigrants negres. [...] El meu responsable 

de l’autoescola m’ho ha dit també que m’ha suspès per racisme i que no li agraden els immigrants.»

 «També hi ha racisme. Però jo no faig cas, no vull problemes. Si no mos entenem, doncs cadascú al seu lloc.  Això 

passa al tren, al bus.  Jo no m’enfado. No us puc arribar a contar tot lo que me passa.»

 «En una disciplina esportiva els nostres alumnes han guanyat tots els partits i queden primers. Per tant, els toca 

anar a jugar fora de la ciutat en presentació de les escoles de primària. Però, sabem que va passar,  van agafar el segon! 

Sense avisar-nos ni res. [...] Els nostres alumnes van justets de material,[...] els altres d’altres escoles van amb botes de 

marca, però els nostres sempre guanyen... El que ens va passar ho considerem un acte de racisme, una cosa molt forta!”
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Recapitulant

Algunes reflexions de la ciutadania i dels recursos tècnics i part dels grups polítics municipals abonen 
el terreny a diagnosticar que a la ciutat de Tortosa no existeix un marc de valors comuns o compartits 
per tothom.  Quedant atenuada aquesta declaració pel poc temps transcorregut des què la multicul-
turalitat forma part de la vida de la ciutat i per la complexitat real i evident del repte.  

D’altra banda, determinats discursos tant de la ciutadania com dels representats d’institucions pú-
bliques, com de part dels grups polítics municipals i com dels recursos tècnics traspuen explícita i 
implícitament el desconeixement cultural vers l’altre. També es posa de manifest com sense tenir en 
compte determinats trets culturals, es pot contribuir a activar pautes d’evitació, i per tant, perpetuar 
la no-interacció positiva. Si no hi ha coneixement mutu, difícilment es podrà construir en l’imaginari 
col·lectiu de la comunitat el necessari marc de valors compartits o comuns.  

Dels discursos recollits fins ara s’intueix cert grau de desconcert amb relació a la presència de perso-
nes i col·lectius amb valors culturals propis i diferenciats, i en conseqüència, aflora certa sensació de 
no saber com fer conviure les diferents actituds d’expressió de la vida quotidiana en els espais públics 
que això suposa. 

Ciutadans i ciutadanes de Tortosa de diverses procedències, cultures, edats, condició social, confes-
sions religioses, gènere i ocupació han coincidint en subratllar que el respecte és un dels valors fona-
mentals i per tant, essencial per l’establiment de relacions de convivència. D’igual forma s’ha pogut 
detectar com no hi ha consciència col·lectiva que el valor fonamental del respecte, per exemple, és 
compartit per una gran majoria de les persones en col·loqui. 

En una altra direcció es recullen discursos de la ciutadania i els recursos tècnics que per una part evi-
dencien diferents projeccions sobre el respecte en relació a la cultura de l’altre; i per l’altra, reflexionen 
sobre l’estat de salut del “respecte” en la societat actual. 

L’educació en general, i la educació en el si de les famílies en particular, apareix com a element clau en 
relació a la convivència i el respecte, així com també, en l’adquisició de valors compartits o comuns. 
Percepcions sobre l’escola, l’educació en la família, els valors culturals diferenciats i el seu impacte en 
l’educació dels fills, i la relació de tot plegat en la convivència són els principals discursos que s’han 
recollit.
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Pel que fa a la integració cultural de les persones d’origen estranger, entre els discursos de la ciuta-
dania, els recursos tècnics, els representants institucionals i els grups polítics municipals es recullen 
posicions genèriques que versen al voltant del dret de l’estranger a mantenir els usos i costums pro-
pis, així com també, actituds de caire assimilador, és a dir que la persona adopti la manera de fer de 
la societat d’acollida.  Són majoritaris els posicionaments conscients o inconscients que consideren 
que l’estranger cal que sigui igual que del lloc, i si s’escau, abandonant la cultura pròpia. Aquestes ac-
tituds assimiladores poden expressar-se en doble lectura: (a) la positiva, incorporar els trets culturals 
del lloc (domini del català que és la llengua vehicular), i (b) la negativa, com no facis això, sol això, no 
te toleraré. 

Entre els discursos de les persones professionals, la ciutadania, els representants institucionals i els 
grups polítics municipals s’ha posat de manifest la importància, i especialment complexa realitat, dels 
joves fills de la immigració.Entenent l’acomodament cultural i social d’aquests com un repte clau alho-
ra d’establir les bases d’una convivència intercultural futura que superi la coexistència pacífica actual.  

Entre els relats emesos per part de la ciutadania, els recursos tècnics, els representants institucionals 
i els grups polítics municipals pràcticament no es desprenen experiències d’hostilitat manifesta o 
discriminatòria envers les persones d’origen estranger, però, no per ser minoritàries esdevenen poc 
rellevants.
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 PARTICIPACIÓ SOCIAL
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Participació social de minories ètniques i persones d’origen estranger

Convivència i participació

Si com hem dit anteriorment, la convivència requereix de relacions regulades, de respecte i amb capa-
citat de gestionar positivament el conflicte; i si s’ha d’anar més enllà de la mera coexistència, alesho-
res, cal la presència i la participació de totes les parts de la comunitat.

L’enfocament comunitari determina que la dinamització d’una comunitat passa per la participació, la 
implicació i la coresponsabilitat dels tres protagonistes: les administracions públiques, els recursos 
tècnics (públics i privats), i la ciutadania i les seves associacions.

Per tant, en procés de treball conjunt cap a la convivència ciutadana intercultural és important conèi-
xer i tenir en consideració la trajectòria i situació present amb relació a la participació.

Dimensió conceptual participativa

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convivència es proposa 
conèixer, analitzar i valorar:

• Nivell de participació d’autòctons i estrangers a l’escola, a les entitats i a les festes i la vida social 
de la ciutat.

Anàlisis dels discursos recollits

En termes generals s’ha estudiat molt sobre els dèficits participatius de la nostra societat després 
de la transició democràtica. Per tant, no és d’estranyar baixos índexs de participació de la població 
autòctona (concentrada en entitats esportives i associacions de veïns), així com també, naturalment, 
de la població immigrant. Més encara si prenem en consideració la trajectòria participativa prèvia 
d’aquesta població i el fet de ser un grup poblacional que encara s’està incorporant a la societat de 
recepció. 

La ciutadania i les seves associacions, així com, els recursos tècnics, els representants institucionals 
i els grups polítics municipals no han identificat a través dels seus discursos especial rellevància de la 
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dimensió participativa en termes de convivència ciutadana intercultural. De les poques intervencions 
al respecte s’ha detectat: (a) cert dèficit participatiu de la societat tortosina; (b) certa preocupació per 
la no-participació del col·lectiu de persones estrangeres en associacions de mares i pares i en les 
associacions de veïns i (c) indicis de reflexió al voltant de la complexa participació de les persones 
estrangeres (llengua, situació econòmica, desconeixement de la realitat social del lloc, etc.). 

 «De les coses que se fan gratuïtes ells participen, i molt, i natros no tant! [...] A Tortosa s’organitza un acte i no va 

ningú!. La població de Tortosa en sí esta molt tancada en ella mateixa i en la gent de tota la vida.»

 «Veig també que s’ha de participar més, però els que participen sempre són els mateixos, interculturalistes, la 

majoria de la ciutat no participa!»

 «També hi ha hagut entitats que han ajudat molt a la millora de la convivència, més enllà d’ACISI que està vincu-

lada a un projecte concret, també hi ha entitats que han ajudat molt... I al final se tracta de les persones d’estes entitats, 

que pot ser siguin 7/8 persones que tiren del carro i encapçalen una molt bona feina!»

 «Un altre aspecte és la convivència municipal. Jo he format part d’una associació de veïns, i les associacions de 

veïns tenen molta força... les associacions de veïns és una forma de participació en la vida municipal, i vull dir que les 

associacions de veïns tenen que tenir representació, en veu i sense vot, al ple de l’Ajuntament... Això és fonamental per a 

què una ciutat sigui viva.»

 «Natros tenim pocs afiliats estrangers al sindicat, no ens veuen com una possible solució. En alguns casos han 

desmuntat candidatures perquè l’empresa els amenaça. Però en termes generals, a Tortosa i les Terres de l’Ebre, no hi ha 

cultura sindical. Veuen el sindicat com si fos un abogat. Si no el necessiten se’n van del sindicat. Este criteri de lluitar junts 

no existeix. Hi ha molta cultura agrària, lo concepte del amo.» 

 «L’experiència des del pla educatiu d’entorn és que les famílies marroquines són les que més valoren la partici-

pació en l’escola. L’únic que depèn del moment vital en què arriben, és molt més difícil! I ara, sense els recursos , tot serà 

més complicat! 
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[...]

Pos a mi me crida l’atenció que a les reunions a l’escola de mares i pares, no veus la seva implicació/participació (mares i 

pares magrebins). I penso que seria molt important, que es visibilitze la implicació i participació en les AMPES. I per tant, 

caldria activar que el col·lectiu entrés en esta dinàmica del grup del cole, en la dinàmica de la relació dels pares, això mi-

lloraria les relacions a l’escola, entitats i famílies...

[...]

Sí és important la participació de les famílies, però ha de ser a partir d’estratègies concretes, pensar que això passa au-

tomàticament és un error!

[...]

S’ha dit antes que moltes mares no van a les reunions de les AMPES. A vegades és algo tant fàcil com no haver cuidat que 

esta persona entengui l’idioma!»

 «Me pregunto si esta gent de fora saben què és una associació de veïns? Que lo que fem és barallar-se en l’Ajun-

tament per millorar el barri o en qui sigui i ho fem esta associació de veïns, la federació d’associacions de veïns i tothom? 

[...] Jo me penso que aconseguir una zona de descarrega a la plaça de Montserrat és bé per a tothom: pakistanesos, 

marroquins, llatins, d’aquí, no?» 

 «La llàstima del col·lectiu gitano és que no hi ha manera que acabin de prosperar. Hi ha gent que ha sortit de la 

marginalitat, que ha aconseguit un nivell de vida mitjà i potser fora bo que estiguessin més normalitzats a les associacions 

de veïns, per exemple? Allí no arriben, mantenen igualment la seva estructura d’ètnia gitana, es guien per la llei gitana...»

 «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... Per exemple, a Reis, cada cop hi 

ha més mares (magrebines) que porten regals per a regalar als seus nens (es refereix a la nit de Reis que a la plaça de la 

immaculada de Remolins hi ha l’opció que els Reis Mags criden als nens i nenes pel seu nom i els hi facin lliurament dels 

respectius regals). Això m’agrada molt. Primer no entenien lo que era, i poc a poc, ho han anat entenent, i s’involucren en 

les festes... no tenim cap problema.» 
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 «La gent de fora ve en l’objectiu de treballar, per guanyar-se la vida, i segur que no deuen pensar en anar de festa 

i participar en segons què...»

 «Pensava que l’arribada d’immigrants podria ser l’ocasió per a canviar. Però s’han quedat exclosos, no poden 

participar de la vida pública. No ocupen espais de decisió.»

 «Clar, lo tema és que se troben convivint, vivint aquí... I jo no m’he fixat mai si al correfoc participen o no... pot ser 

també és culpa nostra de mirar-los en recel o no mirar-los... 

[...]

Però natros no anem a buscar a ningú, a la nostra entitat la gent s’apunta pel boca orella..

Sí però, la veritat, jo de l’edat de 20-40 anys no conec a ningú (persona immigrant), i no li he pogut parlar per a què sàpi-

gue...

[...]

No sabem si no s’atreveixen a venir perquè  no coneixen a ningú, o perquè no tenen interès en temes de la nostra entitat! 

[...]

Però... si no hi ha ningú que t’invite... pot ser si ne vingués un, pot ser después, pel boca orella, i per la experiència ne 

vindrien 2-3 més...»
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Recapitulant

En el procés de treball conjunt cap a la convivència ciutadana intercultural és important conèixer i tenir 
en consideració la trajectòria i la situació present amb relació a la participació. Per això s’analitza el 
nivell de participació d’autòctons i estrangers a l’escola, a les entitats i a les festes i la vida social de 
la ciutat.

En termes generals s’ha estudiat molt sobre els dèficits participatius de la nostra societat després de 
la transició democràtica. Per tant, no és d’estranyar els baixos índexs de participació de la població 
autòctona (concentrada en entitats esportives i associacions de veïns), així com també, naturalment, 
de la població immigrant. Més encara si prenem en consideració la trajectòria participativa prèvia 
d’aquesta població i el fet de ser un grup poblacional que encara s’està incorporant a la societat de 
recepció. 

La ciutadania i les seves associacions, així com, els recursos tècnics, els representants institucionals 
i els grups polítics municipals no han identificat a través dels seus discursos especial rellevància de la 
dimensió participativa en termes de convivència ciutadana intercultural. De les poques intervencions 
al respecte s’ha detectat: (a) cert dèficit participatiu de la societat tortosina; (b) certa preocupació per 
la no-participació del col·lectiu de persones estrangeres en associacions de mares i pares i en les 
associacions de veïns i (c) indicis de reflexió al voltant de la complexa participació de les persones 
estrangeres (llengua, situació econòmica, desconeixement de la realitat social del lloc, etc.). 
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 COMUNICACIÓ INTERCULTURAL
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Comunicació intercultural

Convivència i comunicació

Com s’ha dit en el primer capítol, la convivència implica una interacció personal i social amb l’altre, 
mentre que, la coexistència suposa la no-relació des del respecte. Tant la relació com la no-relació 
comporten determinades formes de comunicació. Si a més a més el propòsit és establir relacions 
majoritàries de convivència, més enllà de la mera coexistència, aleshores l’estímul d’una comunicació 
efectiva entre les parts, superant els malentesos i els rumors negatius, esdevé particularment impor-
tant. 

Dimensió conceptual comunicativa

L’anàlisi d’aquesta dimensió conceptual És molt més complexa quan la comunitat és diversa des del 
punt de vista lingüístic. Diversa per configuració pròpia del territori (català, castellà i romaní) i diversa 
com a conseqüència del fenomen de la immigració (amazic, àrab, urdú, panjabi, romanès i wòlof entre 
altres). Així doncs, a l’hora d’identificar i qualificar la situació existent amb relació a l’estat de la convi-
vència es proposa conèixer, analitzar i valorar:

• Com es viscuda la comunicació social intercultural a la ciutat

Anàlisis dels discursos recollits

Comunicació social intercultural a la ciutat

Als barris i als espais públics existeixen diferents nivells de comunicació social: converses de carrer, 
notificacions municipals, circulars de la comunitat de veïns, comunicació verbal i no verbal entre veïns 
del bloc d’edificis o de la sala d’espera del CAP, comunicació per signes, mitjans de comunicació lo-
cals, etc. A més a més, quan als barris i als espais públics va canviant el paisatge sonor, és a dir, quan 
la realitat del lloc és diversa lingüísticament, la comunicació és molt més complexa.

La diversitat lingüística comporta tota una sèrie d’implicacions i actituds en l’esdevenir de la vida quo-
tidiana i en els diferents espais socials en què les persones es troben (escola, parcs, bloc de veïns, sa-
les d’espera...). En el capítol referent a la dimensió actitudinal s’ha recollit un catàleg d’actituds envers 
la diversitat de la comunitat, i entre elles, actituds referents al fet comunicatiu (rumors, estereotips,
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prejudicis...) i lingüístic. En aquest capítol es pretén recollir els discursos que, a partir de l’experiència 
personal, a partir del coneixement professional o a partir de la reflexió individual, aporten elements de 
coneixement i comprensió al voltant de la comunicació intercultural a la ciutat. 

Tant els recursos tècnics com la ciutadania, els representants institucionals i la part dels grups polítics 
han apreciat que el coneixement de l’idioma entre les parts és clau per l’establiment de relacions, per 
generar confiança mútua i per tant, per potenciar la convivència i la cohesió social.   

 «Lo nexe d’unió és la llengua. Si no existeix este nexe d’unió, la convivència és molt difícil! Jo he viscut fora,  i quan 

arribes a un lloc i l’idioma d’allà és tant diferent, l’esforç que has de fer és tan gran, tan gran... Sense llengua no pot haver 

apropament... Pot haver bona voluntat per apropar, però per entendre’s difícil...»

 «Ara és molt important la barrera lingüística pera la convivència. La importància de l’ idioma, de parlar català: parlar 

català és la porta d’entrada a la convivència. Jo sempre els ho dic: si voleu que us acollim bé, parleu el nostra idioma!... 

Si els sents parlar àrab assusta, te diuen. La realitat és que canvia molt la percepció i actitud de la gent quan una persona 

nouvinguda se li adreça en català! I els crios parlen tranquil·lament en català..»

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

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

 «La persona que es comporta diferent amb els nouvinguts té una confusió. Dins d’una població hi ha qui veu gent 

del col·lectiu nouvingut de manera positiva i qui la veu de manera negativa, fa falta comunicació, coneixement.»

 «Per exemple, en el nostre servei públic noto la dificultat de la llengua (de comprensió) als marroquins i pakistane-

sos, em preocupa quan no entenen perquè és una pena!»

 «Quan ve algú parteixo que li atenc en català perquè considero que treballo en una administració pública i la llen-

gua que he de fer servir és el català i a mesura que parlo en ell ja veig si m’entén o no!

[...]
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Jo també començo en català, i li pregunto si l’entén... Perquè no vull que l’idioma sigui una frontera, primer les persones 

que les idees...»

 «La gent que no és autòctona que arriba al nivell B és una minoria, només ho aconsegueix els que porten molts 

anys, que tenen relacions socials amb autòctons, i així poden practicar el català.»

 «És que vas a un basar xinès i allà tret dels propietaris no hi ha ningú que sàpiga articular paraula. No estic parlant 

dels xavals joves. Entenc la dificultat òbviament els costa, sobretot als xinesos i pakistanesos, que parlen urdú, i moltíssim 

no saben anglès, encara que és llengua oficial, i no hi ha manera d’entendre’t en ells. Però en els joves sí, ells s’integren, i 

casi millor  la comunitat musulmana que la xinesa... Els joves musulmans i xinesos parlen català però la gent gran no!»

 «Aquí parlo com puc però la gent m’ajuda. Te fas amics i amigues voluntaris per la llengua en català... I quan parles 

en una persona (en català) te mira als ulls en molt de respecte.»

 «A l’arribar a l’institut d’aquí me va costar molt en la gent de classe, per no parlar l’idioma, me va costar molt el pri-

mer any... I el segon any, però al final, tins un mínim de coneixement de la cultura, de la llengua... En tot, hi ha qui t’insulta, 

i penses, millor pegar mitja volta...»

 «El comerç fomenta la llengua catalana, tothom aquí a la ciutat s’expressa i adreça al seus clients en català.»

En la mateixa direcció però en un altre sentit un grup polític municipal ha posat en valor  el potencial 
mercantil i comercial la diversitat lingüística del lloc.

 «Jo penso que és un error polític no haver donat importància a les seves llengües. A l’Escola Oficial d’Idiomes 

s’hauria de poder estudiar àrab, rus, xinès i romanès. Ara tindrem un munt de persones que sabran parlar àrab, bereber,... 

i no el sabran escriure... I podrien ser els ambaixadors nostres, de les empreses del territori, als seus països!» 

D’altra banda, hi ha un col·lectiu, les dones magrebines d’edat adulta, que han estat presents en molts 
dels discursos, tant de professionals, de la ciutadania, dels representants institucionals com dels 
grups polítics municipals (col·lectiu Diana). 
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 «Hi ha un perfil concret, que és el de dona magrebí, que és molt difícil. [...] Hi ha diversos elements: el nivell forma-

tiu, el país de procedència... [...] També cal diferenciar entre les persones que estan alfabetitzades i les que no.»

 «L’atenció del sexe femení de determinades comunitats podria crear dificultat a l’hora de tractar (mèdicament)... 

Però mos hem acostumat i les dones venen en los seus representants barons de la família, ja sigui el marit, i si ell no pot, 

el fill baró, i si no hi ha fill baró, la filla... I fan el rol de representant, no de traductor, representen a la dona, no tradueixen 

lo que la dona te que dir... Me sembla un matís important el de “representació”. I la gran curiositat que desperta vore una 

dona que no parla gens, i el seu xicotet que parla un català perfecte, bueno català, un tortosí perfecte!»

 «A vore, hem de pensar que l’estàndard cultural compta, i per aprendre un idioma, cal que el cap estigui preparat.. 

la persona del poblat, la persona que no està escolaritzada en origen, que només ha adquirit aprenentatge oral, pos te 

moltes més dificultats per aprendre...»

 «D’altra banda, lo tema de les dones, és un espai molt masculinitzat. Les dones de musulmans no estan, no par-

len...»

 «Les mares no surten, no van a estudiar. Hi ha llocs per estudiar, i van però no els entra, els costa molt! Natros bé, 

a l’escola a l’institut a la feina, bé, però elles!

[...]

Les mares quan surten fora se relacionen entre elles. Però si no parlen català, com vols que se relacionen?!?

[...]

Ma mare, per exemple, se fa entendre en les mans, per anar al súper, per anar a la seguretat social... Però d’aquí a tenir 

relació en altres dones catalanes, pos difícil!»

 «No hablamos con madres de otros niños, aquí está el problema que nosotras tenemos mucha dificultad para 

hablar.

[...]
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 També nosaltres som grans ja no tenim la força de estudiar o memoritzar, nosaltres tenim prou amb la feina de casa, i fer 

créixer els nostres fills.» 

 «Les mares dels alumnes que posen el vel (mocador) abans només ens saludàvem, però ara, que les conec de 

prop, ens saludem i a més a més, mos parlem, i mos riem i tot! Elles sempre intentant parlar català, no com les gitanes.

[...]

 Sí que hi ha famílies que parlen poc, que els costa més parlar i expressar-se... Les hi ha que les hi parlem, però no sabem 

si entenen o no. Ens preocupa si no mos  entenen! Perquè aquestes dones estan per casa i surten menys...

[...]

Abans si que hi havia un servei de traducció, però ara no! Ens era molt útil, per exemple, en casos greus o quan hi ha al-

guna cosa important que comunicar.»

 «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 hay una  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 y me dijo:” mi niña 

dice que te llame por tu nombre!”… Y hay otra que me cuenta cosas, que habla mucho, que me explica… Pero la gran 

mayoría muy cerradas no hablan…»

Una altra realitat que ha aflorat únicament del discurs d’una mare amaziga i del d’una mare catalana, 
ha estat el fet de posar sobre la taula la dificultat que genera per a moltes persones el fet de viure en 
espais lingüístics diferenciats a casa o a l’escola, al metge, al comerç...

 «El problema és que viuen aïllats a casa en el seu món i per adaptar-se aquí necessiten poder entendre, parlar i 

llegir català i això és el que a la escola es reforça. Ara en l’accés que hi ha a les noves tecnologies, a casa no veuen la tele 

en català, jo els pregunto si veuen el Simpson o el Sr. Pla, però no. Això afecta al seu nivell de comprensió. Tot i que deu 

n’hi do en els recursos bàsics.»
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 «La meua filla va a l’escola de Remolins i no llegeix bé, fa primer, i  no sap estudiar ni llegir català… Jo patir. No 

sé idioma. No puc ajudar a ma filla. I la mestra me diu que és normal, tranquil·la: —és normal que a  la xiqueta li costi, a la 

casa parla àrab6  i a l’escola català, i és petita i li costa molt, i és normal— Però altres filles d’amigues no passa com a ma 

filla, i no m’agrada. Me preocupa que no sàpiga llegir i escriure català!

Lo meu fill estava a primer i no sabia escriure res, i en un mes d’estar a Atzavara, ara ja escriu perfecte!»

En una altra direcció s’ha recollit discursos per part de la ciutadania, els recursos tècnics i els repre-
sentants institucionals que deixen llegir entre línies la importància del diàleg cooperatiu i la mediació 
entre les parts (i més encara quan les parts no gaudeixen del mateix nivell d’expressió i comprensió 
oral i escrita de la llengua), i com la no-existència d’aquest diàleg, a partir de l’empatia i la confiança, 
pot generar malentesos i recels entre les parts. 

 «La mediació és important. També valoro important el tema de la mediació entre veïns, sobretot al nucli antic. 

Hem solventat també moltes coses i fa que l’Ajuntament com a institució guanyi prestigi... És com el teu negoci, si vens 

serveis de mediació ben fets, a part de trobar una solució a la situació problema, en el boca orella possibilites nous clients/

serveis...»

 «Aquesta novetat en l’ordenança de civisme s’explica per la incidència de casos al respecte, com per exemple, el 

cas d’una veïna marroquina que estenia la roba al balcó, on sota, hi havia la terrassa d’un bar... A l’anar a parlar des del 

servei de mediació en aquesta veïna, es detecta que ella no disposava de la clau del terrat, i per tant, no en podia fer ús 

per estendre la roba, netejar mantes i catifes, etc. Un cop informada, la veïna, va posar una ràfia al seu balcó per a què des 

del carrer no es vegi ni la roba estesa, ni les coses que hi pugui tenir.»

 «Aquí (servei públic), mos trobem bastants conflictes entre propietari i llogater i molts són a causa de la barrera 

idiomàtica, la poca capacitat de comprensió escrita dels documents que se signen o circulars que s’envien, i això genera 

recels a totes les parts: uns perquè pensen que els poden prendre el pèl, i els altres perquè pensen que se fan los tontos 

però lo que busquen es escaquejar-se... i per un cas particular i concret s’escampa entre els col·lectius i sobre tot el col-

lectiu...»

6La mare  relata que la mestra de l’escola va fer referència a l’àrab com a llengua materna de la nena, però cal fer constar, 
ates el plus extra en termes de diversitat lingüística, que a casa d’aquesta nena és parla amazic que no àrab. 
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 «Natros a l’empresa, [...] un altre cas que mos hem trobat a l’arreglar les tuberies, passem avís de que no es faci 

servir la dutxa: pos passen de tot (les persones estrangeres que viuen en aquest habitatge)!»

 «Vull començar manifestant una inquietud que me va fer pensar a posteriori. Jo estava a la sala d’espera de l’hos-

pital de Tortosa i vaig observar com un home marroquí s’adreçava en tota l’educació a la finestreta demanant per poder 

fer l’ingrés de son fill. Pel que vaig deduir, esta persona tenia ingressat a son fill i a planta li van dir que havia d’anar a 

urgències per articular l’ingrés, i que en definitiva semblava que portava un bon rato anant d’aquí cap allà per tal de poder 

resoldre este tema... La qüestió és que este home, al final, li demanava en molta educació a la persona de la finestreta 

d’urgències que li escrigués en un paper lo document que necessita que li donin a planta per tal de poder tramitar d’ingrés, 

perquè no ho estava entenent... Total, a la persona d’urgències no li va donar la gana apuntar en un paper lo que l’usuari li 

demanava... Acte seguit una dona que estava sentada a la sala d’espera com jo, li va dir a la persona de la finestreta: —ha 

d’entendre que són gent de fora, que no entenen... jo he hagut de viure a l’estranger i realment vas molt perduda, no te 

n’enteres de res!—. Esta vivència me va donar de pensar si finalment mos posem al puesto d’ells, que pot ser no entenen 

lo que els hi diem, intentem orientar-los bé però no se si mos posem al seu lloc!»

 «Tampoc tinc problemes en parlar-los en castellà. Però no és veritat que no mos entenen. Mos entenen quan volen. 

[...] Un dia que jo les parlava  dien —no te entiendo, no te entiendo—, però van vindre un altre dia a l’associació i per a 

preguntar i demanar sí que parlaven!»

 «Aquí a la farmàcia passa molt de nouvingut que a vegades veus que no coneixen massa l’idioma i demés, però 

venen tranquils... Potser són més exigents?! Però, clar, la veritat és que ara és molt complicat entrar en la recepta electrò-

nica, vore quan li acabarà costant tot plegat... I este procés una mica lent, ells insistentment pregunten quant los costarà 

la medicació, i al final quan arribes, te diuen que no la volen! Potser el tema de no conèixer bé l’idioma...!»

 «Al mig del Nucli Antic, algunes amigues me diuen que se senten intimidades, perquè tants homes i no s’entén de 

què parlen. Dóna sensació d’inseguretat i d’incomoditat.»

Poques han estat les al·lusions específiques als mitjans de comunicació i aquestes s’han emès des de 
la ciutadania i des d’un grup polític.
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 «Els mitjans de comunicació i la classe política han ajudat a estos prejudicis, es recorden més les notícies dolen-

tes. »

 «Només cal agafar el Diari de Tarragona, los casos de gent en drogues, de tots los casos de violència que hi ha a 

la premsa es un 90% protagonitzada per immigrants.»

 «En relació als mitjans de comunicació, sempre la imatge del casc antic és negativa, si passa alguna cosa petita 

la fan gran i com una bomba.»
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Recapitulant

Als barris i als espais públics existeixen diferents nivells de comunicació social: converses de carrer, 
notificacions municipals, circulars de la comunitat de veïns, comunicació verbal i no verbal entre veïns 
del bloc d’edificis o de la sala d’espera del CAP, comunicació per signes, mitjans de comunicació lo-
cals, etc. i en la mesura que la realitat del lloc és diversa lingüísticament, la comunicació és molt més 
complexa.

La diversitat lingüística comporta tota una sèrie d’implicacions i actituds en l’ esdevenir de la vida 
quotidiana i en els diferents espais socials en què les persones se troben (escola, parcs, bloc de veïns, 
sales d’espera...). Tant recursos tècnics com la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics han apreciat que el coneixement de l’idioma entre les parts és clau per l’establiment de relaci-
ons, per generar confiança mútua i per tant, per potenciar la convivència i la cohesió social.   

En la mateixa direcció però en un altre sentit un grup polític municipal ha posat en valor el potencial 
mercantil i comercial la diversitat lingüística del lloc.

D’altra banda, hi ha un col·lectiu, les dones magrebines d’edat adulta, que han estat presents en molts 
dels discursos, tant de professionals, de la ciutadania, dels representants institucionals com dels 
grups polítics municipals que parlen també del fet lingüístic.  

Una altra realitat que ha aflorat únicament del discurs d’una mare amaziga i del d’una mare catalana, 
ha estat el fet de posar sobre la taula la dificultat que genera per a moltes persones el fet de viure en 
espais lingüístics diferenciats a casa o a l’escola, al metge, al comerç...

En una altra direcció s’ha recollit discursos per part de la ciutadania, els recursos tècnics i els re-
presentants institucionals que suggereixen la importància del diàleg cooperatiu i la mediació entre 
les parts (i més encara quan les parts no gaudeixen del mateix nivell d’expressió i comprensió oral i 
escrita de la llengua), i com la no-existència d’aquest diàleg, a partir de la empatia i la confiança, pot 
generar malentesos i recels entre les parts. 

Poques han estat les al·lusions específiques als mitjans de comunicació i aquestes s’han emès des de 
la ciutadania i des d’un grup polític.
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 CONFLICTIVITAT LATENT



302
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

Conflictivitat latent i manifesta

Convivència i conflicte

La convivència, com el conjunt de les relacions socials i interpersonals, no està exempta de conflicte, 
així com tampoc, de la possibilitat de dur a terme una gestió positiva, cívica, pacífica i participada de 
la conflictivitat.

D’altra banda, incidir en la prevenció, la regulació i la resolució del conflicte no és fàcil ja que hi inci-
deixen interessos divergents (o fins i tot oposats), posicions de bloqueig, moments de tensió, etc. 

La dimensió conceptual de la conflictivitat local i intercultural és clau en la vida i la construcció de la 
convivència en la comunitat. La tensió entre veïns, per l’ús dels espais públics, entre comerciants, en 
l’àmbit de l’escola, entre grups de cultures diferenciades, etc. esdevenen realitats molt rellevants en 
termes de convivència i cohesió social.  

Dimensió conceptual conflictivitat

Alhora d’identificar i qualificar la situació existent respecte el conflicte amb relació a l’estat de la con-
vivència cal conèixer, analitzar i valorar:

• L’estat de la conflictivitat al lloc. 

• L’existència, o no, de mecanismes de prevenció, regulació i resolució del conflicte

Anàlisis dels discursos recollits

De la no-conflictivitat a la conflictivitat latent i/o manifesta

Així doncs, la coexistència acostuma a estar basada en una respectuosa no-interacció i/o actitud 
d’indiferència (aguantar-se, suportar-se, etc) que sobretot comporta la no-agressió, la no-conflictivitat, 
i per tant, l’absència aparent de conflicte. És a dir, tot i no haver conflicte aparent, la no-relació, les 
actituds de desconfiança, recel i el no-coneixement mutu (veure capítols de relacions, actituds i valors) 
continuen latents en el si de la comunitat, a mode de conflictivitat larvada, fent que la manifestació 
hostil del conflicte resti subordinada a tercers factors (determinada tensió social, determinades decla-
racions, determinades opinions).
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Tal i com s’ha posat de manifest en capítols precedents, la determinació de l’estat social de coexis-
tència pacífica de la ciutat s’ha detectat arranjada per no menystingudes actituds d’indiferència (i fins 
i tot rebuig), per percepcions discretes sobre el nivell de cultura cívica i per posicions d’assimilació en 
front els valors culturalment diferenciats. En aquest context doncs, esdevé particularment significatiu 
analitzar com la conflictivitat latent es manifesta en els discursos enregistrats.

Una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals han fet referència implícita i/o explícita a la latència del conflicte a la ciutat, particu-
larment, en l’actual context de crisi econòmica. 

 «La convivència s’està degradant, la crisi porta a un enfocament radical de culpabilitzar a l’immigrant [...]. Tot i 

que insisteixo, hi ha una compensació en termes de la gent que per la crisi ha hagut de marxar, sostenint la latència del 

conflicte. Si en la crisis s’haguessin sostingut els nivells d’immigració i famílies gitanes, ara tindríem problemes més greus 

de convivència. [...]. Ara aquesta conflictivitat està mes aletargada, però comença a ser creixent la imatge que té una part 

de la societat de Tortosa de lo que hauria de ser convivència: “convivència fantàstica si no estessin els immigrants”. I en 

base en este argument, la societat civil —organitzada— decideix mesures més radicals per millorar la convivència: retirada 

dels bancs i porteries.»

 «No tinc sensació de què això ara sigui una sensació explosiva, però veig un efecte latent, ocult que d’aquí a uns 

anys pugui arribar a generar problemes... Ara la situació és  molt complicada i fa aflorar tots los sentiments que puguin 

haver... L’ índex d’atur és molt alt, cert és que hi ha un percentatge important de gent que ha marxat... [...] Per molt que 

faces tens la sensació que això és un camp abonat, que no saps cap a on anirà tot plegat, que la situació actual és com 

de continua calma, subtil... [...] Lo tema com he dit anteriorment, i tal com me constaten en altres municipis, el tema és 

quan la generació de xiquets avui s’incorpori a la generació adulta, a vore com encaixen o no, a vore si esclata o no la seva 

actitud, aquest és el detonant...»

Factors estructurals de la conflictivitat latent: la crisi econòmica, la competència pels recursos i la 
pobresa.

Es recull una important coincidència entre professionals del món privat i públic, la ciutadania i les se-
ves associacions, els representants institucionals i els grups polítics municipals en identificar, de ma-
nera més o menys conscient, la crisi econòmica mundial com a factor estructural marc de conflictivitat 
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latent. I, en particular, en subratllar el factor conflictiu que suposa la competència pels recursos (treball 
i ajudes públiques) entre persones aturades i/o pobres autòctones i d’origen estranger.

Tot i la coincidència en identificar la crisi econòmica com a factor estructural de conflictivitat latent, cal 
subratllar l’existència de posicionaments ambivalents d’acceptació i rebuig front les persones d’origen 
estranger que es troben en situació d’atur i/o pobresa. Posicionaments d’acceptació més presents 
entre els discursos dels recursos tècnics, representants institucionals i una part dels grups polítics, i 
actituds de rebuig predominants entre els discursos de la ciutadania i una altra part dels grups polítics. 
Tal i com s’ha detectat en el capítol d’actituds hi ha una significativa quantitat de discursos amb posi-
cionaments que culpen les persones d’origen estranger de les causes i els efectes de l’actual situació 
de crisi econòmica. Atribució de culpa que suggereix percepcions vers la persona d’origen estranger 
amb una forta càrrega d’hostilitat. Indicant tot plegat una punyent base de conflictivitat latent entre 
persones autòctones i d’origen estranger. 

Seguidament es recull una bateria de discursos que expliciten la percepció de la crisi econòmica com 
a factor estructural de conflictivitat latent. Una selecció de relats que intenten mostrar una aproxi-
mació més complexa a la realitat, tenint en compte els sentiments més primaris, així com també, les 
necessàries quotes de reflexió i anàlisi sobre la situació.   

 «El rebuig va en creixement. S’entén. A la plaça he sentit històries de dones amb dificultats econòmiques que es 

queixaven de que les ajudes van només per a uns (persones d’origen estranger). Són problemes greus, hi ha competència 

pels recursos.»

 «Jo no trobo just que tinguin privilegis en funció de l’origen. Ma germana, divorciada i en una xiqueta, va anar a 

demanar beca per al menjador, i li van dir que primer ells, primer los moros, li van dir “tu ets una persona en una cria, i ells 

són una família en molts crios on només treballa un!” »

 «Problemes de convivència sempre n’hi ha hagut: eufòria econòmica, molta gent de cop, això crea problemes de 

convivència. Ara aguditza’t, no sol en problemes de convivència, la crisi ens fa més egoistes, competència pels llocs de 

treball.»
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 «Però cert és que una família que estan tots al paro, vol que no hi hagi immigrants que els prenguin la faena...»

 «A vore, lo de les ajudes me dóna ràbia. I ara en temps de crisis encara més. Jo recordo que quan jo estudiava, 

ells tenien ajudes per als llibres i natros no!»

 «Sembla que els ajuntaments i les associacions i ong estiguin esperant als estrangers per a donar-los-ho tot, a 

natros ens demanen papers per a tot i a ells no.»

 «D’un parell d’anys cap a aquí, si que he percebut esta tensió en l’ambient “jo no tinc faena ni ajudes i els immi-

grants tenen de tot”... És a dir, lo que al principi era “bueno, com que no molesten que s’estiguin aquí” ara en lo context 

de la crisi ha passat a ser “com que no hi ha recursos per a tots que se’n vagin!”»

 «Parlem d’immigrants, no? Tenim persones de moltíssimes nacionalitats... I a vore, quan hi havia faena, tots vivien 

i treballaven, tots anaven al súper a comprar, etc... Ara potser, no hi ha faena per a tots, i ara hi ha molta gent de Romania, 

Equador, molta gent que està marxant... Perquè han vingut a buscar-se la vida, i ara han de marxar, i potser és que han de 

marxar més gent!»

 «Detectem conflicte als llocs de treball, si. Hi ha discussions, baralles. Fa poc va passar a aquella cooperativa agrí-

cola. Agafen la gent dels altres anys i aquest any a les cues hi havia gent autòctona que volia treballar-hi. Però agafaven 

la gent de l’any anterior i si necessiten gent nova, agafen gent immigrada, diuen —per la seva docilitat—. Llavors la gent 

d’aquí s’emprenya i cada vegada hi ha més conflictes manifestos!»

 «D’altra banda el nivell de formació de la gent, si que és esgarrifós. El 2006 un 13% de la població no tenia l’ESO, 

actualment, al 2012 és un 23%! [...] Un quart de la societat no té formació i per tant tindran o aspiren a feines de baixa 

qualificació i això entra en competència en esta gent (persones d’origen estranger). [...] Aquí a l’Ebre, les empreses i les in-

dústries volen competir amb mà d’obra barata i per això utilitzen aquesta gent (persones d’origen estranger). [...] Si seguim 

així hi haurà un conflicte permanent perquè els autòctons ho interpreten com que els estrangers peten el mercat laboral i 

marquen la pauta als demés.»
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 «Fa 10-12 anys los problemes, tot i ser els mateixos, s’anaven tapant en diners, los problemes estaven però ama-

gats... [...] 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...»

 «Sí, ara ja se comença a vore, com de la relació de coexistència a la de conflicte només va un pas! La situació de 

crisi, partint d’una base de no relació prèvia, encara aguditza  més la tensió sobre els recursos escassos. Tu ja expliques 

que les ajudes són per recursos i no per orígens o nacionalitats però...

[...]

Lo difícil com a recursos tècnics que transmeti’m la informació és que hi ha vegades que los mateixos que se queixen de 

les ajudes socials als nouvinguts són també receptors de les mateixes.

[...]

Al final la percepció dels marroquins és que no donem perquè  som racistes, i la dels d’aquí és que no li donem perquè ho 

donem tot als marroquins!»

 «En tot això de la crisi penso que és molt diferent arribar a un país quan tot va bé que quan tot va malament. Jo 

crec que els amics que vaig fer quan vaig arribar, lo que me van ajudar, com se comportaven en mi antes, crec que ara no 

se comportarien igual. Crec que ara no s’ajudaria igual al nouvingut, ans al contrari, o bé perquè no tenen ells, o bé, per 

pensar que millor si està malament perquè així se’n tornarà. Penso que ara no volen que les persones estrangeres s’adap-

ten, perquè crec que la gent pensa que si marxen, millor que millor...»

 «Se diu: “totes les ajudes són per als immigrants”... Que passa!? Les persones immigrants solen ser les persones 

mes vinculades a rendes baixes i a situacions familiars de ser família nombrosa, criteris rellevants alhora d’atorgar ajudes. 

[...] Les persones que estan més necessitades són les que s’informen de com poder aconseguir ajudes [...]  Què passa 

ara? La situació econòmica dels nacionals és també precària, i ara és quan s’informen de com poder aconseguir ajudes, 

ara que les ajudes van a la baixa per la manca de recursos públics, i lluny d’ampliar les partides lo que passarà és que com 

a molt es consolidarà l’aportació, o part de l’aportació, a les persones que ja les rebien!»
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 «En els darrers anys se va notant la situació. El que passa, fora de races i cultures, és que la gent d’aquí ho està 

passant malament i cada vegada està més irascible. Tenen problemes que abans no tenien i cada cop exigixen més coses 

que abans tant li feien.»

 «Per altra part, la crisi també afecta a la convivència perquè ara trobo que la gent pensa molt que els immigrants 

són els culpables de que els d’aquí no tinguin feina. I clar, no només no són culpables de la poca faena que hi ha sinó que 

ara per ara, trobar faena li és molt més difícil a l’estranger que al d’aquí. Perquè lo que la gent d’aquí antes no volia per 

treballar, ja sigui pel preu com pel tipo de feina (camp, hotel, netejar escales, etc.) ara els d’aquí estan disposats a treballar 

de qualsevol cosa a qualsevol preu...»

 «La política econòmica mundial liberal i de mercat no va contemplar que detràs de la mà d’obra barata hi ha per-

sones i famílies. I ara el tema és que la immigració ja no és mà d’obra, ara ja no es poden ocupar, les feines que antes los 

d’aquí no volien fer i venien ells ara si les volen fer, i el problema es duplica!»

 «La convivència depèn de l’economia, perquè si tinc les necessitats bàsiques cobertes ja penso en una altra cosa, 

però ara fins i tot no veig al meu veí i tampoc no m’importa quina relació tinc que tenir amb ell, perquè cadascú de nosaltres 

corre per guanyar el menjar dels nostres infants.»

 «La convivència és difícil con la crisi, és difícil conviure fins amb els teus fills! Jo no tinc feina i ells tampoc i no 

estudien...!»

 «La convivència uffff! La convivència és el treball, sinó hi ha treball no hi ha convivència. Sinó tenim feina és difícil! 

Perquè mira com està el país. Com a joves hem d’anar a buscar treball a altres països com a França, Holanda o Bèlgica... 

Aquí està mort! Si hi ha alguna cosa pensaran pals seus (catalans) sempre nosaltres estarem darrera, últims de la llista.»

 «La faena, la cosa està molt malament. I la gent està nerviosa,  i la gent d’aquí també està sense faena. Alguns 

autòctons se pensen que tot mos ho paguen ells, al vore-mos al carrer sense faena!»

 «Darrera dels  problemes que hi ha, hi ha classisme disfressat de racisme i altres prejudicis. El col·lectiu pobre, la 
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pobresa genera conflictivitat. La responsabilitat de treballar aquest tema és a nivell local...»

 «La convivència? Difícil. Actualment, molt difícil pels motius econòmics. T’ho prometo! En qui jo tracto, més del 

70% no tenen feina. Antes la gent se relacionava més perquè tenien més possibilitats. Més possibilitats? Si, quan hi ha 

feina, hi ha ingressos, l’estat d’ànim d’una persona és més obert a dialogar, a preguntar al veí com li va el dia, com es troba, 

etc. i quan els diners falten, ni pots ni t’importa el veí, tu només saps que tens que pagar hipoteca, lloguer, comprar menjar, 

alimentar i educar als teus fills i no pots... [...] Jo recordo que quan anava al comerç de Moldàvia me trobava comerciant 

tot sec, poc simpàtic i a l’ arribar aquí me va sorprendre veure a tot el món que estava en un somriure. I fins i tot, les me-

ves filles a l’ anar un viatge a Moldàvia no comprenien perquè estava el comerciant tant enfadat!. I jo els deia, filla, ell no 

té ànim, nomes cobra 100€ al mes i no li arribar per tot!. Aquí encara no hem arribat a això, però la gent està preocupada 

perquè no troba feina, no poden treballar, lluny de casa, i l’ànim afecta a les relacions entre les persones.»

 «La preocupació major per a la convivència és la situació de pobresa i les diferències entre les classes socials i els 

recursos econòmics que cada vegada se fan més grans. [...] Hi ha molts xiquets que no es poden pagar el menjador; tot 

això afecta l’ambient dins la classe accentuant les dificultats de relació de convivència, perquè no estan cobertes per igual 

les necessitats bàsiques... Esta situació afecta majoritàriament a gent de fora, però, poc a poc també condicionarà a la 

gent d’aquí![...] Lo que afecta a uns pot afectar als altres. En definitiva la convivència passa per garantir que tots tinguem 

una subsistència digna.»

 «Canviant de tema. Jo veig entre la gent gran nous problemes de convivència familiar pel que suposa que els fills 

se queden sense ingressos per pagar la hipoteca i s’han de posar a viure los iaios, los fills i els néts... En lo que suposa 

de falta d’autoritat dels iaios en l’educació dels néts, l’entrerboliment de les relacions familiars... Los iaios perquè estan 

acostumats a fer la seua vida i ara tenen que canviar les seves pautes de vida i lo fill o la nora perquè ha de renunciar a la 

seva intimitat i posar-se a casa los pares o sogres en lo que això suposa de canvi de pautes de vida totalment, i de malestar 

relacional... Això és molt cert. Los joves romanesos que decidien tornar, lo que pitjor portaven era el fet de tornar a casa 

dels pares!

[...]

Si, en algun cas me trobo en la frustració de tenir que tornar en certa edat a casa dels pares, és un fracàs per tu, pel teu fill. 

És dur per a qui torna i per a qui acull i intentar conviure en estes condicions és complicat. I si a més a més, tornes com a 

nora, les relacions encara són més complicades...»
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Àmbits on s’expressa la conflictivitat latent

Més enllà d’identificar la competència pels recursos en el context de la crisi econòmica com a factor 
estructural de conflictivitat latent, també es reconeixen realitats concretes de la vida a la comunitat 
que denoten aquest tipus de conflictivitat. Els discursos que han manifestat l’expressió d’aquesta 
hostilitat larvada en la vida quotidiana han estat majoritaris en tres àmbits temàtics: (a) l’ús dels espais 
públics, (b) la ubicació del centre de culte musulmà i (c) el dispositiu policial per la millora de la con-
vivència i de la percepció de seguretat. I minoritaris, però no per això menys significatius, en relació a 
tensions: (d) en l’àmbit de l’escola entre alumnes per l’ús del mocador i (e) entre comerciants.

L’ocupació dels espais públics, el centre de culte musulmà i el desplegament policial per la convi-
vència, han estat àmbits temàtics principals a partir dels quals han aflorat discursos, experiències, 
percepcions i constatacions al voltant de l’estat de conflictivitat latent a la ciutat. Àmbits identificats 
com rellevants en la manifestació de certs nivells de conflictivitat larvada tant per als recursos tècnics 
com per a la ciutadania. En canvi, ha estat més relativa aquesta identificació entre els discursos dels 
representants institucionals i dels grups polítics municipals.

 - L’ús dels espais públics

L’ocupació dels espais públics per persones d’origen estranger de places, parcs i instal·lacions espor-
tives com a llocs d’expressió de la pràctica de l’oci, el lleure i l’esport han estat identificades, pel to i 
la càrrega de preocupació del relat, com a pràctiques que generen hostilitat latent. Aquesta percepció 
és majoritàriament recollida entre els discursos de la ciutadania i en menor mesura, però no per això 
menys significatiu, compartida també entre els relats de determinats recursos tècnics i grups polítics 
municipals. 

Seguidament es mostren una selecció de discursos que expliciten com és viscuda la realitat de l’ocu-
pació dels espais públics per uns i per altres.

 «A vore, vatros heu vist com esta la plaça del temple?! La plaça del temple a tota hora sempre està plena de gent, 

sempre està ple! (Es refereix a persones d’origen estranger).

[...]

La del temple, i la plaça d’Alfonso, en dissabtes i diumenges, està farcida!
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[...]

Són gent sense recursos i sense saber on anar, i sempre estan als columpios i tu no pots jugar en tuns fills!

[...]

Clar, les cases del nucli antic són molt velles i petites, no es pot estar dins de casa, no hi ha un duro, pos la gent surt al 

carrer, bueno los homes, perquè les dones no se les veu. 

[...]

Però natros quan érem menuts també estàvem al carrer tot lo dia, lo que mos separa no és tant! No vos recordeu d’anar 

voltant per la plaça dels Farols quan érem joves?

[...]

A Barcelona li diuen la rambla de los tristes! Com a forma d’expressar les persones que no poden estar tancades tot lo dia 

a casa, no tenen feina, ni recursos econòmics, i van passejant pel carrer...»

 «Cal posar sobre la taula les tensions de relació que es generen en els parcs infantils de la ciutat entre les famílies 

marroquines i les autòctones; aquests espais es troben molt plens de dones i nens i nenes marroquins, on la presència de 

famílies autòctones és poca, generant-se incomoditats de relació. »

 «En els parcs infantils és increïble. Un home mos contava que si van deu dones amb els crios, ja són casi 40, i els 

veïns troben que ja no tenen lloc. I això crea rebuig perquè han invadit el parque. No perquè trenquen ni facen res, sinó 

perquè l’han invadit. Com estan sempre al carrer, invaeixen els espais, no fan res, la cultura és diferent. A vegades ells ma-

teixos s’aïllen i continuen amb les seues costums. Estan a la millor 20 persones a una cantonada, o a on tenen la mesquita, 

que estan pel carrer, i hi ha gent que pensa i jo perquè m’he de trobar això pel carrer?»

 «En frente del centro de salud está lleno (de persones d’origen estranger) y la gente mayor se queja, gruñe… A ver, 

yo lo de los niños lo veo normal, las madres con los niños en los columpios lo veo normal. Lo que pasa es que se ponen 

todas juntas en todos los bancos y viene la gente mayor y no se pueden sentar... (…) Lo de los niños lo veo normal, pero 

lo de ellos (homes d’origen estranger) ocupando la acera y en la plaza amontonados… esto ya…»
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 «No pot ser que vagis als columpios i que el xiquet no pugue jugar. S’apoderen de les zones (parques, bancs,...). 

Si dius alguna cosa et diuen “eres un racista.»

 «Les places? Hi ha places d’homes i altres de dones (se’n riu). Les places és per a trobar-nos descansar, i sortir de 

la rutina... Unes amigues anem a la plaça que està al costat de la escola de Temple [...] i canviem de lloc ajunten amb les 

altres amigues que estan al parc.»

 «Per a què estan les places? Per a sentar-se o per a mirar-les? 

[...]

No fem res dolent: xerrar, passar el temps, perquè no podem quedar tot el dia a casa. Ara millor perquè treballem una mica 

i per la tarda mos trobem tots per tenir les notícies del dia (se’n riu). Aquí (es refereix a la plaça de la Constitució i la de 

Montserrat) és la nostra televisió, hem de venir si o si!»

 «I aquí a Ferreries, al passeig de l’Ebre, a partir de determinada hora no hi ha ningú! En esta zona, sempre estan 

sentats (homes d’origen estranger) al banc o al bar del carrer que no fan res i et miren de fit a fit!» 

 «Al barri de Ferreries, a la llarga sant Vicenç, al passeig del riu està ple de gent, té molta vida, trobo que hi ha molta 

gent a la vora del riu que passeja, sobretot a la nit. I jo ho trobo bé, un passeig en vida! Los bars estan plens d’homes i 

també hi ha al voltant botigues d’estrangers...»

 «A Remolins al pavelló Firal hi van les mares i fills marroquins. S’asseuen al mig de l’esplanada. No a un costadet, 

no! Al mig! Natros mos buscaríem un raconet, elles no. [...] Hi ha temor, ja no t’apropes a elles, als parques igual, està ple 

de dones i la gent de Tortosa no vol anar-hi!»

 «Ara fa poc van arrancar les porteries al cementiri antic on jugaven a futbol els colombians per a què la gent no 

jugue al carrer. Això no té cap sentit. Si volem que la gent s’involucre hem de posar de la nostra part. Quan la gent se sent 

rebutjada s’ajunten entre ells.»
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 «Un altre tema és l’ocupació dels espais públics, sobretot de les instal·lacions esportives, tenen (els joves d’origen 

estranger) una ocupació alegal d’estos espais. La realitat és que falten espais a la ciutat que es puguin aprofitar per l’exer-

cici esportiu.  Què fer en l’equipament de l’escola que tanca a partir de les 17h?

[...]

A nivell d’usuari d’instal·lacions esportives, vaig patir una situació particular en los joves de l’Atlas (joves d’origen estran-

ger). Me va sorprendre molt la idea del col·lectiu com a defensa. Vaig vore la importància de la falta d’espais a la ciutat per 

a que este col·lectiu faci l’activitat!»

Amb relació a l’ús dels espais públics, i per finalitzar, crida particularment l’atenció que l’ús de les 
places com a espai d’oci nocturn per part dels joves, generalment autòctons, pràcticament no hagi 
aparegut com a exemple d’expressió de conflictivitat latent, ni fins i tot, com a situació de tensió entre 
els veïns. Seguidament adjuntem la vivència d’una veïna i el fragment d’una la conversa entre joves, 
l’únic on es fa menció explícita a l’ús de les places com a manifestació del oci nocturn.

 «Aquí els joves no tenen lloc on passar la tarda. Visc a la plaça Alfonso, i els crios que no saben on anar estan a 

les 2 de la matinada fent soroll perquè no saben on anar. Estan tota la tarda des de les 5 a les 9 de la nit i no pensen que 

poden molestar... Hi hauria d’haver llocs de trobada (centre cívic,…) per als joves. Al final això molesta perquè és un dia i 

un altre amb la música i la moto donant-li gas.»

 «A Tortosa per als joves no hi ha res. Si vols sortir has d’anar a fora.

[...]

Abans hi havia pubs i ara no n’hi ha, els han tancat i els que hi ha són per a majors de 18, però hi anem igual.

[...]

Haurien de fer una discoteca per a menors de 16 anys. Podrien fer una bolera.

[...]

Se fa botellon a llocs on no hi ha veïns.
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[...]

Ens posem a un portal a la Plaça Alfonso, i hi ha gent que te diu que marxis i altres et diuen que entres per a no tenir fred.

[...]

Hi ha gent gran que es queixa del soroll. Bueno, no necessàriament gent gran.

[...]

Necessitem activitats que no es necessitin diners. No podem fer res, només podem estar al carrer,  allí se queixen...

[...]

Se pot anar al parque però fa temor anar de nit, hi ha borratxos i només hi ha llum al mig.»

 - Centre de culte musulmà

En primer terme subratllar que les mencions explícites al centre de culte musulmà han estat pràcti-
cament nul·les. Les poques al·lusions directes han provingut d’una part molt concreta dels recursos 
tècnics, els representants institucionals, els grups polítics i només per ciutadans d’origen estranger, 
concretament, magrebins.

D’altra banda, és significatiu assenyalar que una majoria de les persones en col·loqui si que han emès 
discurs directe sobre la presència de persones d’origen estranger a les places del voltant de la mes-
quita, amb relats amb significativa càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformi-
tat... (tal i com s’ha posat de manifest en el capítol d’actituds). 

Així doncs, pel que respecta a la conflictivitat latent associada (conscient o inconscientment) a l’en-
torn de l’actual centre de culte musulmà assenyalar, d’una banda, que la tensió només respon, i de 
manera unànime, a l’elevada concentració de persones en l’espai públic i de l’altra, que les persones 
estrangeres, musulmanes practicants i no practicants, joves i grans, en cap cas han manifestat greu-
ge per no sentir-se’ls reconeguts el dret de culte, així com tampoc, aquest dret ha estat obertament 
qüestionat per cap persona autòctona (ciutadana, professional tècnic, representant institucional i/o 
membre de grup polític municipal).

Seguidament es mostren els discursos emesos al voltant del centre de culte musulmà de Tortosa. 
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Destacant entre ells la coincidència en què l’actual ubicació de la mesquita no és la idònia, tot reco-
neixent les dificultats que per a la convivència suposa l’elevada concentració de persones a les places 
del voltant. A més, també, es posa de manifest la dubtosa adequació física de l’espai de la mesquita, 
caracteritzat per ser un espai reduït que dificulta l’exercici de l’oració entre el significatiu nombre de 
persones practicants de la confessió musulmana a Tortosa. En una altra direcció i sentit, ressaltar la 
preocupació manifesta per part persones musulmanes practicants i no practicants, per veure com 
aquesta situació impacta negativament en la imatge que sobre el col·lectiu de persones estrangeres 
tenen les persones autòctones.

 «Un altre tema del barri és el centre religiós de la mesquita. Hi ha massa gent, el local és molt petit, i hi ha problema 

d’espai i acabem per ocupar el carrer i això crea problemes en lo veïnatge. Hi ha gent que té dificultats per accedir a casa 

seva, hi ha gent que té dificultats per entrar i sortir el seu cotxe del pàrquing, etc.» 

 «Lo problema, lo punt de concentració del 40% del col·lectiu a la plaça “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!»

 «Al barri no ens agrada la mesquita, i el seu entorn, perquè sempre està ple de gent, d’homes. No és un lloc ade-

quat. Abans era un súper ara un lloc de culte. I ens porta molts problemes al barri, abans eren 30 o 40, ara son 400 o 500 

fidels. És preocupant! Estan al carrer tot el dia, no te deixen passar per la vorera, per aquest motiu hi ha gent que no vol 

quedar-se o viure al barri.!»

 «A nivell de ciutadà, detecto que es percep que a la zona del carrer Montcada hi ha molta gent al carrer, fona-

mentalment pakistanesos. La percepció és que els immigrants ocupen el centre de la ciutat. A la plaça on se celebra el 

culte, hi ha dies que te trobes a gent resant al carrer... És un tema més subjectiu, de presència, no hi ha impacte real en la 

convivència.»

 «Jo per passar pel carrer de la mesquita, els feia aixecar a tots (els que estaven resant). Ells s’aixecaven i au.»

 «És a dir, trobo que va molt més enllà del racisme. Lo que molesta és que un determinat grup de gent ocupi l’espai 
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públic. És una ocupació de l’espai públic no normal, en la normal, la sensació que tens és que la gent circula i va amunt i 

avall... Allà no, la gent està permanentment parada ocupant l’espai. L’altre tema és que molesta als comerciants, a la gent 

amb aparadors els molesta que estiguin allà parats. I també és un tema cultural: sempre que hi ha contrastos culturals pos 

és tema sensible, sempre ha passat... Dóna la sensació que només se troben gent entre ells, en grups tancats [...]  Però 

no és un tema racial, va més enllà del racisme i la islamofòbia: si al voltant dels testimonis de Jehovà, o l’església nostra 

hi hagués una ocupació permanent i massificada de gent, pos també ne parlaríem... [...] Dóna sensació de guetització. 

La seva tradició de reunir-se al carrer els hi va en contra perquè generen una imatge negativa del col·lectiu: algú els ho ha 

explicat això?»

 «No m’agrada el que veig aquí al centre (mesquita), molta gent sense fer res, no és bo per veure tanta gent plan-

tats sense fer res. Jo sempre vaig a la mesquita, i quan surto vaig directament a casa, a vegades passo per aquí per 

veure-vos... Però no quedo a la plaça perquè els autòctons estan nerviosos quan veuen tanta gent per la plaça. No ajuda 

a conviure i no dóna una bona imatge sobre els immigrants. (...) A les places només parlen, clar que no estan fent res de 

dolent però no m’agrada perquè poden anar a casa fer un bon té i xerrar tranquil·lament. A vegades hi ha grups de 30 o 

40 persones, clar que fa por als autòctons i també a la policia que pensarà que aquest grup està fent alguna cosa dolenta. 

S’ha d’anar a casa i parlar del que vulguin.»

 «A la plaça de Farols (al costat de la mesquita), estic d’acord que la policia (...)  pressiona per a què la gent surti de 

les cantonades i per a què se’n vagin a les places... Però el problema si aniran a una plaça per a sentar-se,  demà trauran 

els bancs... Per això no sabem què fer, no estem d’acord en imatge de la plaça del costat de la mesquita i els carrers del 

costat però tots tenim culpa, el que trau bancs i els que estan per les cantonades!»

 «Quedar al carrer, no està bé, però que vols fer? On anem, al bar? No ens accepten. No ens volen, una vegada 

vam anar a aquest i no ens vol servir... No volem problemes, quedem aquí un ratet i està”»

 «Ves que aquí a la plaça (plaça de Montserrat) sempre hi ha molta gent! Estan aquí sense fer res, al menys que 

entrin a la mesquita i que aprenguin a llegir “el coran”, sortit del carrer i no fer mal a l’islam. Perquè els espanyols sempre 

pensen mal de nosaltres, i som nosaltres que tenim la culpa perquè ajudem en això, la televisió parla mal de nosaltres de 

terroristes de machistes de... Però al contrari nosaltres ajudem en la publicitat perquè aquí molts homes tapant la paret, 

tancant la vorera... 
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Entenc el malestar dels espanyols quan vegin aquesta quantitat de musulmans aquí a l’entorn de la mesquita.»

 «Estar a les places és normal, perquè no tens res que fer!

[...]

Pos jo penso que no és normal estar a les places. La gent d’aquí no està pel carrer. Tots los que estem a les  places som 

gent de fora!

[...]

No trobes bé que estem plantats al final del carrer?

[...]

A la plaça tanta gent dels nostres no és normal, millor estar al bar!

[...]

A Tortosa falta una mesquita. Ara a n’està hi ha massa gent i no caben. I no és la manera de resar al carrer. A les esglésies 

resen dins!»

 - Dispositiu policial per a la millora de la convivència i de la percepció de seguretat 

Durant els mesos de febrer i de març de 2012 es va dur a terme el desplegament d’un dispositiu po-
licial, pels barris del centre històric de la ciutat, amb efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Policia 
local, amb l’objecte de millorar la convivència i la percepció de seguretat.

Primerament, denotar que les al·lusions directes i explícites al dispositiu policial no han estat majori-
tàries entre el total de les persones en col·loqui. Certament, determinats recursos tècnics (en major 
mesura aquells ubicats als barris del centre històric), poques entitats i associacions, pocs represen-
tants institucionals i pocs grups polítics municipals n’han fet menció directa i/o indirecta.  En canvi, 
totes les persones d’origen estranger magrebines s’han referit al dispositiu policial i al seu impacte en 
la convivència. Per tant, aquesta esdevé doncs una realitat de la vida de la ciutat no majoritàriament 
referida, però, no per això menys significativa, particularment si atenem a la conflictivitat latent que 
desperten els discursos en una part de la societat tortosina. 
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Els discursos, les valoracions i les reflexions recollides al voltant de la idoneïtat i l’oportunitat dels 
desplegaments policials com a estratègies per millorar la convivència i la percepció de seguretat no 
són coincidents, i fins i tot, són antagònics. Efectivament, d’una banda, es detecta una percepció ma-
joritària que fa pensar que aquests dispositius poden tenir efectes en l’augment de la percepció d’in-
seguretat i l’increment de tensió social. I de l’altra, es posa de manifest tot just el contrari, que amb els 
desplegaments policials es contribueix a reduir la percepció d’inseguretat i conflictivitat. Seguidament 
es recull una síntesi dels discursos que ciutadans autòctons i d’origen estranger, tècnics, represen-
tants institucionals i grups polítics han emès al respecte, fent notar que s’han trobat més discursos 
que han abonat la idea que amb els desplegaments la conflictivitat latent es tensa.

 «Per una banda pot donar la sensació de seguretat: si no és com fomentar la sensació d’impunitat de com si es-

tessis al Marroc. L’altre tema és que si permanentment hi ha el cotxe de la policia és un símptoma d’anormalitat.»

 «La policia demana papers a gent immigrant, i moltes vegades al dia [...] això vol dir molestar a les persones per-

què som immigrants, no em sembla bé perquè estan molestant a gent!»

 «Aquí bé, tot normal. Aquí sempre hi ha gent a la plaça aquesta (plaça Montserrat) i la de la baixada del pont. Però 

la policia els molesta, els provoca en demanar papers, registrar davant de tothom. No sé, esperem que la situació millori 

per a tothom...!»

 «Al Conservatori sempre hi ha cotxes de policia, i per allí els xiquets estan pel carrer jugant a futbol i van a pegar 

pilotades a les portes. Fa temor anar per allí.»

 «A Tortosa centre pot haver més policies que ciutadans en moments determinats. I això que en aquest barri no hi 

ha conflictes!»

 «El tema dels controls dels Mossos d’Esquadra, per a natros és normal. Fa 8 anys que visc aquí (centre històric) i 

per als mossos pareix que viu Bin Laden...

[...]
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Lo barri és tranquil. No tens molèsties ni res! Per tant, és tranquil! Però la imatge que donen los Mossos al carrer?

[...]

No entenc perquè 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?»

 «La policia sempre ens estan controlant, només per ser immigrant . I tranquil perquè els que fan coses no els po-

den dir res. [...] ho acceptem perquè som immigrants i hem vingut de fora però nosaltres al nostre país d’origen ells tractem 

perfecte i molt bé, no és perquè són turistes, sinó els nostres avantpassats ens han educat a tractar a tothom per igual.»

 «A la plaça dels Farols amb els desplegaments de policia que hi ha sembla que estiguem en guerra, i dóna una 

imatge que no ajuda, ja que es crea la sensació de que és un lloc perillós. A més de la sensació que deuen tindre les per-

sones que estan allí de que se’ls està vigilant com si fossin delinqüents. 

[...]

La sensació és de que ha passat alguna cosa i per això està la policia. També tenen dret a resar, a la catedral quan la gent 

va a missa no passa això. N’hi ha desplegaments molt bèsties, i si s’ha comés algun delicte és normal, però sinó no....

[...]

Quan vas al Nucli antic i veus els GEOS, tots tapats, amb xalecos i metralladores.... això és normal? Jo no ho havia vist 

mai!»

 «La convivència? Molt malament, perquè hi ha policia aquí al casc antic que no deixa la nostra gent  en tranquil·li-

tat sinó creen la por en demanar documentació, molestar-los, els paren davant de les nostres botigues. Hi ha gent que té 

temor per la policia per venir a comprar productes del seu país que tenim aquí!»

 « Igual que la identificació dels mossos, que ho fan pel color de la pell. Es crea la proclamació per part de la ciu-

tadania d’aquestes normes injustes, i això alimenta el racisme. 

[...]
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Aquest no és un barri conflictiu, però es criminalitza. Hi ha una mediadora i se contracta més policia local amb estètica 

antidisturbis. 

[...]

La presència policial hauria de disminuir la percepció d’inseguretat, però és al revés, ho retroalimenta!

[...]

A favor de la cohesió social,  és estrany que no hi hagi conflicte, sortida de to... però no n’hi ha!

[...]

La gent aguanta carros i carretes. Això ho veig positiu!»

 «Lo dispositiu policial per millorar la convivència, ajuda a millorar la convivència en una petita part, perquè hi ha 

gent que se sent més segura en la presència policial al carrer...

[...]

Fent un control al Nucli antic de  Tortosa, segur que identifico majoritàriament a estrangers... Ara, per exemple, estem fent 

identificacions en un altre lloc, i llògicament, identifiquem majoritàriament a gent autòctona!»

 «Natros des de l’associació vam donar suport plenament al desplegament policial i continuat, i demanem que 

continue, crec que és pel bé de tots!

[...]

A vore, no és una cosa caòtica, pel barri vas tant tranquil, perquè ni t’atraquen, ni estirades, ni res... Però la imatge de la 

gent de fora d’aquí, pos en esta imatge no te venen, la imatge és de pànic i perillós...!»

Aquesta darrera connotació «pel barri vas tant tranquil, però la imatge és de perillós!» explicita una 
realitat imperant en la vida de la comunitat, la presència de persones d’origen estranger genera inse-
guretat, temor i recel (veure més detall en capítol d’actituds ). Tot i que també s’ha posat en conside-
ració que la pròpia trama urbana dels barris del centre històric de la ciutat i la falta d’il·luminació dels 
carrers —en general— també són factors determinants en la percepció de temor i inseguretat. 
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 «El barri es veu com el Bronx de Tortosa, la gent te pregunta si no tens por. Potser perquè sempre hi ha hagut gi-

tanos i estrangers, ja que els lloguers i la vivenda sempre han estat més barats, sobre tot quan la gent d’aquí va començar 

a marxar. El problema és que no coneixen el barri.»

 «Te diuen que la gent que vol robar i vol fer mal va allà... i llavors te fa temor passar. Te diuen que no passes cami-

nats al barris dels gitanos...

[...]

La gent al nucli històric no entra perquè hi ha poca llum, dóna respecte, al ser carrers tant estrets i edificis alts, hi ha molt 

la sensació de foscor... ens fa temor...»

 «Per a millorar la seguretat és la il·luminació dels carrers i arreglar les façanes, es veu fosc i descuidat, només 

s’arregla pel renaixement!»

 «Anys darrere es percebia un ambient de conflictivitat, però, últimament tot molt bé. Abans hi havia baralles del 

col·lectiu gitano, però ara no. No hem tingut ninguna queixa al respecte sinó la normalitat. Les famílies dels alumnes (recurs 

formatiu ubicat al centre històric) es queixen per la falta de l’aparcament, però, mai per la diversitat de la gent del barri!»

 «Tortosa és una ciutat segura? Sí, és una ciutat segura. Lo que hi ha aquí a Tortosa és més un tema d’estereotips i 

percepció, la teoria del etiquetatge, negre/moro ū pobre ū lladre... I per tant, com treballar esta sensació d’inseguretat? Com 

evitar que una persona tingue temor d’un altra perquè sigue negra/mora?!»

 «La veritat és que no generen problemes de convivència (les persones d’origen estranger presents a les places 

del voltant de la mesquita). Esta situació genera problemes de percepció de la gent més que ser un conflicte real. Crea un 

sentiment d’inseguretat que va calant...»

 «A Tortosa no tenim problemes de delinqüència violenta, és una ciutat molt segura, només hi ha casos de  petits 

furts. I ara, particularment en la crisi, ens trobem en robatoris curiosos, com la presa de cable del enllumenant públic, 

tuberies, reixes de clavegueram... Com, per 4 duros la gent s’arrisca a enrampar-se?  I en estos casos no és el robatori 



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

321
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

en si, sinó el problema derivat de convivència que genera vinculat a tenir carrers en deficient il·luminació. I en estos furts, 

fonamentalment hi ha autòctons. Ara bé, com a delicte en si mateix té un impacte menor en la convivència que un atraca-

ment. L’impacte de la convivència en la percepció d’inseguretat va molt lligat a l’afectació personal i directa, de la vivència 

en primera persona i l’obsessió del problema... »

 «Porto 21-22 anys vivint aquí, i si que és cert que jo no havia vist mai la sensació d’inseguretat que hi ha ara... 

Al Rastre, al centre de Tortosa, al carrer Montcada, al barri de Remolins, a vore, problemes en los gitanos sempre ni han 

hagut, però ara... [...] A vore, la sensació dels gitanos que “són nostres” i tinc una gitana que te 75-80 anys i un dia me 

deia: —des de que tenim allí tan tan de moros i negres estic espantada, les xiquetes tenen temor a sortir de casa i ara no 

es pot viure!—. Una dona gitana, eh!»

 «Al centre històric no existeixen denúncies de robatoris o fets violents. Per tant, la delinqüència no és un problema 

de convivència. A vore, problemes de convivència puntual ne podem passar en tot moment i a cada lloc de la ciutat: temes 

de sorolls, brutícia... pot passar a tot arreu! La convivència no és delinqüèncial... Sí que és cert que hi ha certa percepció 

d’inseguretat entre la població: a la gent li fa temor sortir al carrer diu per la delinqüència, però la raó real és per la presèn-

cia!”

 “Jo vaig nàixer al Rastre. I la convivència no té res que vore en la relació que hi ha ara... recordo les festes del barri 

que hi anàvem tots, recordo anar a bodes gitanes, relació normal, i ara, trobo que no és aixó! Jo cada vegada coneixo me-

nos gent del Rastre. Ara s’ha deixat pas a la gent immigrant i ètnia gitana nova, no els de sempre... i el barri no és perillós, 

eh! Jo passo molt sovint per carrer Montcada de nit, i no tinc, no he tingut cap problema, no m’ha passat mai res, de fet, 

tindria més temor de passar per altre puesto de la ciutat...»

Dels discursos emesos per la ciutadania, els recursos tècnics, els representants públics i els grups po-
lítics municipals s’han identificat altres realitats de la ciutat que no tenen impacte neutre en la percep-
ció de conflictivitat latent, com són la prohibició de l’ús de mocador a escoles i instituts de la ciutat, 
així com també, la presència de comerços regentats per persones estrangeres.

 - En relació l’ús del mocador en centres escolars

 «A les aules hi ha un rebuig cap a l’alumnat immigrant, sobretot al cicle mitja 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 topics sinó alimen-

tar-los, hi ha els/les que diuen “com porten mocador portaré la creu”!»

 «Va haver un conflicte a classe perquè uns volien portar gorra a l’aula (que estava prohibit) i elles en lo mocador: 

natros no podíem portar la gorra i elles si podien anar en lo mocador, és injust»

 «A Tortosa me vaig quedar morta quan als coles van decidir de no deixar porta lo mocador. Ningun cole deixa 

portar mocador. Mos diuen que el cristianisme és ser bona persona i no mos dixen portar el mocador? I  encara jo no se 

perquè!

[...]

A la classe no volen que portes res damunt del cap, ni mocador no gorra ni res!

[...]

Diuen que si vas a l’ IES en mocador te poden fer fora del cole...

[...]

Jo vaig en lo mocador de casa a l’estació, i antes d’arribar al cole, me’l trec, i en sortir me’l torno a col•locar... Mirant-me 

com me queda en los vidres del cotxe, tu creus?

[...]

A final de curs hi havia festa de l’institut. I una mestra racista se posa davant de la porta i no va deixar passar a l’escola 

xiquetes en lo mocador...

[...]

A l’escola de man germana lo mocador sí, però no si passa per davant del coll.... pos ara se posen coll alt..»

 - En relació als comerços

 «A Tortosa també hi ha queixes d’establiments veïns, ja que diuen que aquests establiments li fan mal al seu. Un 
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exemple és una botiga marroquí que té el costum d’obrir a les 8 del matí i tancar a les 23 h de la nit i al migdia no tanca. 

Llavors al voltant d’aquesta botiga hi ha molta vida, hi ha homes parlant al carrer i això mos sobta. Aquí la gent se quedaria 

a casa i ells estan al carrer. Com que hi ha homes, li prenia la clientela.»

 «Els kebabs se fan a Holanda i les centrals d’aquí els distribuixen, i l’oli i el vinagre els compren a majoristes de 

fora. El roce hace el carinyo i això no ajuda, jo he vist les factures i les furgonetes que descarreguen, no fan territori i de 

vegades és bo fer territori...»

Finalment ressaltar que més enllà del factor estructural per la competència pels recursos, més enllà de 
les realitats de la ciutat identificades (espais públics, centre de culte i desplegament policial), més enllà 
dels temes puntuals conflictius com són el mocador als centres educatius i la competència comercial, 
en analitzar la conflictivitat latent a la ciutat val a dir que molts han estat els relats que han explicitat 
l’estat embrionari del conflicte, tal i com s’ha recollit en capítols precedents. Aquí se’n recullen cinc a 
manera d’exemple.  

 «A la Raval (de la Llet), així de “moros”, i has de “tenir collons” i si al passar per l’acera (que allà són estretes), ells 

no baixen, pos te fas puesto!

Ojo que fas que són venjatius!

Total, a la Raval hi ha molta gent de fora i intimida que se fiquen en plan superior... i lo que has de fer és o ignorar-los o 

posar-te xula...

Ells no baixaran de l’acera, que veuen algú gran, passa una dona i no baixen!

Però així no són tots! De xulos ni han a tots los puestos. No crec que els marroquins tinguin cap superioritat cap a natros, 

al contrari. Jo he tingut molt bona relació en los marroquins»

 «Els conflictes es disparen quan hi ha poc espai... Agafen com a pretext que no n’hi ha prou ordinadors per a tot-

hom. Diuen: “sempre que vinc està ple de moros i jo no em puc connectar”.» 

 «Su hija va a cuarto, y compañeros de clase le dicen “vete a tu país!”. Y nosotras aquí trabajando desde hace 
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tiempo. I lo que pasa no es culpa nuestra…!»

 «Los que hi vivíem abans, al 2002, hi havia un ambient més bo, ara hi ha més conflicte, potser a causa de la crisi…» 

 «Al carrer tothom està indignat amb la cabalgata. Això s’ha d’arreglar, és una tonteria i fa molt de mal. Tothom se 

fixa en això i ningú en què hi ha un patge i un rei que estan integrats en la festa. I perquè hi ha qui rebenta la cabalgata, 

portant una bossa de 6 quilos de caramelos i van espentejant la gent. I en un dia dóna una imatge, perquè és una qüestió 

d’imatge.

Ma filla té una amiga que està perfectament integrada i que participa en la cabalgata i això no es veu.

A mi m’ho ha dit fins i tot el rei Melchor, estava agobiat no tenia caramelos:—-ha sigut agobiant s’ha de fer un treball en 

les mares—. Home que hi ha crios que s’han empatxat de caramelos!»

L’existència, o no, de mecanismes de prevenció, regulació i resolució del conflicte

Tal i com s’ha recollit en la part objectiva de la present monografia l’Ajuntament de Tortosa disposa 
des de l’any 2009 d’un servei de mediació comunitària, així com també, d’un consolidat equip de 
policia local de barri i de proximitat. Ambdós serveis assumeixen a la ciutat les tasques de mediació i 
regulació del conflicte entre veïns.  

 «En termes de prevenció i d’informació, des del servei de mediació s’impulsen diferents campanyes de sensibilit-

zació. Ara per ara s’està treballant en l’articulació d’una campanya que doni a conèixer les novetats de la nova ordenan-

ça de civisme que incorpora la prohibició, als edificis del centre històric, d’estendre la roba a les façanes i balcons dels 

habitatges, així com també, passejar-se sense samarreta per la ciutat, entre altres... La campanya consistirà en un treball 

coordinat entre la policia local i l’equip del servei de mediació, es farà difusió a través d’un díptic informatiu en català que 

serà lliurat a veïns i veïnes tant per la policia de barri com per l’equip del servei de mediació.»

 «Amb relació a la intervenció directa per la resolució de problemes de convivència, des de l’inici del servei de 

mediació s’ha dut a terme moltes actuacions, de les quals majoritàriament han estat atendre a demandes de veïns/veïnes 

“autòctons” que denuncien problemes de convivència amb persones estrangeres. La majoria de les demandes se resolen 

creant espais de trobada entre les parts, espais mediats des del servei de mediació, que possibiliten que cadascú s’ex-
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pliqui i es busqui entre tots una solució positiva al problema. Quan les problemàtiques no es poden resoldre a partir del 

diàleg, el servei de mediació entra en contacte amb la policia local.»

 «Per treballar la convivència és fonamental treballar-la de dins cap a fora, des de les comunitats de veïns cap a 

altres indrets de la ciutat, per això també impulsem una campanya de convivència dins les comunitats de veïns i veïnes.  

[...] Una de les grans conclusions derivades d’aquesta campanya, encara en procés, és que, en termes generals, les co-

munitats no gaudeixen de reglament intern dels espais comuns; i sense marc normatiu de referència, la convivència és 

més difícil. […] Un cop tenen el reglament intern fet, la convivència millora. I gual que millora si la comunitat de veïns està 

organitzada, per tant, també incentivem l’activació o reactivació  les comunitats de propietaris, intentant que a la junta 

hi hagin persones de tots els orígens culturals, amb la dificultat afegida que suposa de nou l’estructura urbanística de la 

propietat en determinats barris de la ciutat.»

 «Pensem que s’ha fet molt bona faena en la policia local i la policia de proximitat. I s’ha treballat molt en los barris 

i en la proximitat. […] S’ha guanyat molt en percepció de seguretat, ara ja te tenen més confiança, te diuen més les coses, 

etc. És molt bo com ara la gent te crida i te comenta tot lo que li passa... sobretot la gent gran que t’explica com ha canviat 

lo barri i demés... »

 «Natros des de la policia de proximitat, la nostra feina és mediar en conflictes. En lo tema de la pilota, per exemple,  

que personalment, quan hi ha queixes perquè juguen a pilota, no ho entenc, la veritat, lo de la pilota no ho entenc... On han 

de jugar els crios? Les places estan fetes per a que els crios juguen, no? Total, en lo tema de la pilota mirem de buscar en 

ells altres espais per jugar, ni denunciem, ni li prenen la pilota... Parlem en ells, els expliquem que podem molestar a altres 

persones, etc. (...) Lo tarannà del policia local moltes vegades és pacificador, mediador, busca una solució al problema que 

agradi més o menys a les parts... hi ha intervencions que ho pots solucionar i d’altres no...!»

 «Trobem que és diferent que et vingui una patrulla diferent cada cop que llences la basura fora del contenidor, si 

te ve la mateixa persona, una i altra vagada, té més impacte en conscienciació. Seria positiu si es pugués educar en as-

pectes de convivència, no vull focalitzar-ho tot en lo mateix però lo tema de la brutícia fa molt en un barri...L’educació i la 

normalització poc a poc aniran quallant...»
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Entre els discursos recollits de la ciutadania i de les seves associacions, així com de la resta de recur-
sos tècnics no s’ha detectat cap al·lusió, valoració, experiència directa amb relació a aquests serveis. 
Només s’han identificat relats al respecte entre un representant institucional i un grup polític. Cert és 
que, en termes generals, no hi ha hagut gaires posicionaments en relació a la necessitat de disposar 
de mecanismes compartits per la prevenció i regulació del conflicte. 

 «La mediació és important. També valoro important el tema de la mediació entre veïns, sobretot al Nucli antic hem 

solventat també moltes coses i fa que l’Ajuntament com a institució guanyi prestigi...»

 «Cal també apostar més per la mediació, que el servei de mediació de l’Ajuntament tingui més transcendència... 

Crec, sense risc d’equivocar-me, que si el servei de medicació el coneix un 20% de la ciutadania ja és molt! Penso que la 

ciutat haurien de ser coneixedors que tenen al seu servei un servei per resoldre problemes de convivència a bones antes 

d’arribar a males... Tenir tipo un iman de nevera en lo telèfon en qüestió... I cert és que hi ha problemes de convivència 

generals, però lo gruix més important és la immigració!»

Amb relació al diàleg cooperatiu i la mediació front el conflicte s’han detectat discursos que suggerei-
xen la seva significança en vers la convivència, però pocs l’han explicitat (veure capítol 7). En relació a 
la conflictivitat i als mecanismes per a la seva prevenció i resolució, només es poden mostrar actituds 
individuals de determinades persones estrangeres explicitant com elles es posicionen front el conflicte 
o com les persones autòctones s’han posicionat amb elles.  

 «T’equivoques si et baralles... lo millor és evitar els conflictes, no podem canviar la gent. Cadascú és com és, lo 

que podem fer és intentar la mediació.»

 «També hi ha racisme. Però jo no faig cas, no vull problemes. Si no mos entenem, doncs cadascú al seu lloc.  Això 

passa al tren, al bus. Jo no m’enfado. No us puc arribar a contar tot lo que me passa.»

 «Los vecinos que tengo son gente mayor  i tienen sus ideas todo quieren para ellos.  […] Al Temple viví 6 años y la 

gente era amable, sociable, podíamos establecer  conversación. Ahora es diferente. Yo saludo aún que no me contesten. 

No estoy a gusto en el barrio del 13 de Gener, no es agradable. Una vez salí de casa para ir a misa y volví hacia las 9 de 
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la mañana. Se me había salido la mosquitera de la ventana y di 3 golpes para colocarla. En 20 minutos llegó la policía. 

Desperté a mis hijos que estaban durmiendo pensado que habían hecho alguna cosa, y no, los policías venían porqué los 

vecinos se quejaron de que estábamos haciendo obras en casa un domingo por la mañana… Antes nos reuníamos en mi 

terraza, reuniones festivas, las niñas bailando… No podías hacer ruido a las 5, 6 de la tarde que ya venía la policía.”

Recapitulant

Una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals han fet referència implícita i/o explícita a la latència del conflicte a la ciutat, particu-
larment, en l’actual context de crisi econòmica. 

Es recull una important coincidència entre professionals del món privat i públic, la ciutadania i les se-
ves associacions, els representants institucionals i els grups polítics municipals en identificar, de ma-
nera més o menys conscient, la crisi econòmica mundial com a factor estructural marc de conflictivitat 
latent. I, en particular, en subratllar el factor conflictiu que suposa la competència pels recursos (treball 
i ajudes públiques) entre persones aturades i/o pobres autòctones i d’origen estranger.

Tot i la coincidència en identificar la crisi econòmica com a factor estructural de conflictivitat latent, cal 
subratllar l’existència de posicionaments ambivalents d’acceptació i rebuig front les persones d’origen 
estranger que es troben en situació d’atur i/o pobresa. Posicionaments d’acceptació més presents 
entre els discursos dels recursos tècnics, representants institucionals i una part dels grups polítics, i 
actituds de rebuig predominants entre els discursos de la ciutadania i una altra part dels grups polítics. 
Tal i com s’ha detectat en el capítol d’actituds hi ha una significativa quantitat de discursos amb posi-
cionaments que culpen les persones d’origen estranger de les causes i els efectes de l’actual situació 
de crisi econòmica. Atribució de culpa que suggereix percepcions vers la persona d’origen estranger 
amb una forta càrrega d’hostilitat. Indicant tot plegat una punyent base de conflictivitat latent entre 
persones autòctones i d’origen estranger. 

Més enllà d’identificar la competència pels recursos en el context de la crisi econòmica com a factor 
estructural de conflictivitat latent, també es reconeixen realitats concretes de la vida a la comunitat 
que denoten aquest tipus de conflictivitat. Els discursos que han manifestat l’expressió d’aquesta 
hostilitat larvada en la vida quotidiana han estat majoritaris en tres àmbits temàtics: (a) l’ús dels espais 
públics, (b) la ubicació del centre de culte musulmà i (c) el dispositiu policial per la millora de la convi-
vència i de la percepció de seguretat. I minoritaris, però no per això menys significatius, amb relació a 
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tensions: (d) en l’àmbit de l’escola entre alumnes per l’ús del mocador i (e) entre comerciants.

L’ocupació dels espais públics, el centre de culte musulmà i el desplegament policial per la convivèn-
cia, han estat àmbits temàtics principals a partir dels quals han aflorat discursos, experiències, per-
cepcions i constatacions al voltant de l’estat de conflictivitat latent a la ciutat. Àmbits identificats com 
rellevants en la manifestació de certs nivells de conflictivitat embrionària tant, per als recursos tècnics 
com per a la ciutadania. En canvi, ha estat més relativa aquesta identificació entre els discursos dels 
representants institucionals i grups polítics municipals.

L’ocupació dels espais públics per persones d’origen estranger tals com places, parcs i instal·lacions 
esportives com a llocs d’expressió de la pràctica de l’oci, el lleure i l’esport, han estat identificades, 
pel to i la càrrega de preocupació del relat, com a pràctiques que generen hostilitat latent. Aquesta 
percepció és majoritàriament recollida entre els discursos de la ciutadania i en menor mesura, però no 
per això menys significatiu, compartida també entre els relats de determinats recursos tècnics i grups 
polítics municipals. Crida particularment l’atenció que l’ús de les places com a espai d’oci nocturn per 
part dels joves generalment autòctons pràcticament no hagi aparegut com a exemple d’expressió de 
conflictivitat latent, ni fins i tot, com a situació de tensió entre els veïns. 

En primer terme subratllar que les mencions explícites al centre de culte musulmà han estat pràc-
ticament nul·les. Les poques al·lusions directes han provingut d’una part molt concreta de recursos 
tècnics, de representants institucionals, de grups polítics i només per ciutadans d’origen estranger, 
concretament, magrebins.

D’altra banda, és significatiu assenyalar que una majoria de les persones en col·loqui si que han emès 
discurs directe sobre la presència de persones d’origen estranger a les places del voltant de la mesqui-
ta, amb relats amb significativa càrrega de desconfiança, recel, preocupació, temor, disconformitat... 

Així doncs, pel que respecta a la conflictivitat latent associada (conscient o inconscientment) a l’en-
torn de l’actual centre de culte musulmà assenyalar, d’una banda, que la tensió només respon, i de 
manera unànime, a l’elevada concentració de persones en l’espai públic i de l’altra, que les persones 
estrangeres, musulmanes practicants i no practicants, joves i grans, en cap cas han manifestat greu-
ge per no sentir-se’ls reconeguts el dret de culte, així com tampoc, aquest dret ha estat obertament 
qüestionat per cap persona autòctona (ciutadana, professional tècnic, representant institucional i/o 
membre de grup polític municipal).
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Destaquen entre els discursos emesos al voltant del centre de culte musulmà la coincidència en què 
la seva actual ubicació no és la idònia, tot reconeixent les dificultats que per a la convivència suposa 
l’elevada concentració de persones a les places del voltant. A més, també, es posa de manifest la 
dubtosa adequació física de l’espai de la mesquita, caracteritzat per ser un espai reduït que dificulta 
l’exercici de l’oració entre el significatiu nombre de persones practicants de la confessió musulmana a 
Tortosa. En una altra direcció i sentit, ressaltar la preocupació manifesta per part persones musulma-
nes practicants i no practicants, per veure com aquesta situació impacta negativament en la imatge 
que sobre el col·lectiu de persones estrangeres tenen les persones autòctones.

Durant els mesos de febrer i març de 2012 es va dur a terme el desplegament d’un dispositiu policial, 
pels barris del centre històric de la ciutat, amb efectius dels mossos d’esquadra i de la policia local, 
amb l’objecte de millorar la convivència i la percepció de seguretat.

Primerament, denotar que les al·lusions directes i explícites al dispositiu policial no han estat majori-
tàries entre el total de les persones en col·loqui. Certament, determinats recursos tècnics (en major 
mesura aquells ubicats als barris del centre històric), poques entitats i associacions, pocs represen-
tants institucionals i pocs grups polítics municipals n’han fet menció directa i/o indirecta.  En canvi, 
totes les persones d’origen estranger magrebines s’han referit al dispositiu policial i al seu impacte en 
la convivència. Per tant, aquesta esdevé doncs una realitat de la vida de la ciutat no majoritàriament 
referida, però, no per això menys significativa, particularment si atenem a la conflictivitat latent que 
desperten els discursos en una part de la societat tortosina. 

Els discursos, valoracions i reflexions recollides al voltant de la idoneïtat i l’oportunitat dels desplega-
ments policials com a estratègies per millorar la convivència i la percepció de seguretat no són coin-
cidents, i fins i tot, són antagònics. Efectivament, d’una banda, es detecta una percepció majoritària 
que fa pensar que aquests dispositius poden tenir efectes en l’augment de la percepció d’inseguretat 
i l’increment de tensió social. I de l’altra, es posa de manifest tot just el contrari, que amb els desple-
gaments policials es contribueix a reduir la percepció d’inseguretat i conflictivitat. 

S’explicita una realitat imperant en la vida de la comunitat que és que la presència de persones d’ori-
gen estranger genera inseguretat, temor i recel. Tot i que també s’ha posat en consideració que la 
pròpia trama urbana dels barris del centre històric de la ciutat i la falta d’il·luminació dels carrers també 
són factor determinants en la percepció de temor i inseguretat. 
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Dels discursos emesos per la ciutadania, els recursos tècnics, els representants públics i els grups po-
lítics municipals s’han identificat altres realitats de la ciutat que no tenen impacte neutre en la percep-
ció de conflictivitat latent, com són la prohibició de l’ús de mocador a escoles i instituts de la ciutat, 
així com també, la presència de comerços regentats per persones estrangeres.

Finalment, ressaltar que més enllà del factor estructural per la competència pels recursos, més enllà 
de les realitats de la ciutat identificades (espais públics, centre de culte i desplegament policial), més 
enllà dels temes puntuals conflictius com són el mocador als centres educatius i la competència co-
mercial, en analitzar la conflictivitat latent a la ciutat val a dir que molts han estat els relats que han 
explicitat l’estat embrionari del conflicte.

Tal i com s’ha recollit en la part objectiva de la present monografia l’Ajuntament de Tortosa disposa 
des de l’any 2009 d’un servei de mediació comunitària, així com també, d’un consolidat equip de polia 
local de barri i de proximitat. Ambdós serveis assumeixen a la ciutat les tasques de mediació i regula-
ció del conflicte entre veïns i veïnes.  

Entre els discursos recollits de la ciutadania i les seves associacions, així com de la resta de recursos 
tècnics no s’ha detectat cap al·lusió, valoració, experiència directa en relació a aquests serveis. No-
més s’han identificat relats al respecte entre un representant institucional i un grup polític. 

Amb relació al diàleg cooperatiu i la mediació front el conflicte s’han detectat discursos que suggerei-
xen la seva significança en vers la convivència, però pocs l’han explicitat. En relació a la conflictivitat 
i als mecanismes per la seva prevenció i resolució, només es poden mostrar actituds individuals de 
determinades persones estrangeres explicitant com elles es posicionen front el conflicte o com les 
persones autòctones s’han posicionat amb elles.  
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