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Pertinença i identitat local

Convivència i identitat

La convivència sempre conflueix en si d’un àmbit d’organització social determinat, que pot ser de 
mida petita i vivència directa i privada (família, parella, amics...) o de mida gran i vivència indirecta i 
pública (nacions, determinada societat...). També pot ser de mida intermèdia i vivència directa pública 
i/o privada, com és la convivència que es dóna en l’àmbit local, als barris, a les places, als parcs... A 
l’hora d’analitzar l’estat de convivència (o coexistència o hostilitat) en qualsevol d’aquests possibles 
nivells d’organització social, esdevé determinant la dimensió de les identitats i els sentiments de per-
tinença a «l’àmbit».

En considerar l’estat social de la convivència ciutadana intercultural del territori, el marc teòric de re-
ferència estableix com a molt significant la dimensió d’identitat per quatre motius fonamentals:

• La convivència requereix de cert grau d’identificació i pertinença comuna. És difícil mantenir relaci-
ons interpersonals entre iguals, si aquestes interaccions no es donen en el marc de certa «identitat/
pertinença comuna», en un marc compartit de normes, valors, etc.

• Derivat del punt anterior, la convivència també adverteix de necessàries quotes de respecte i accep-
tació de les identitats i pertinences no compartides. Respecte i acceptació d’identitat efectiva i dual, 
és a dir, que les parts se sentin respectades en allò particular i propi, al mateix temps que identificades 
en allò col·lectiu i comú.

• La convivència ha de ser entre els ciutadans i les ciutadanes d’un determinat territori. Per tant, més 
enllà de la identitat cultural, la convivència implica respectar i acceptar la identitat ciutadana de les 
parts. Pertànyer a una comunitat i identificar-se com a membre seu implica assumir la condició de 
ciutadà de ple dret i deure, amb responsabilitats en la vida social i l’esfera pública.

• I, finalment, com a conseqüència dels punts anteriors, la convivència ha de ser intercultural, su-
perant la confrontació simbòlica «natros/ells». Més enllà de la pertinença cultural (i el seu evident 
respecte), més enllà de l’acceptació i respecte de la identitat ciutadana, les persones i els grups (paios 
i gitanos, autòctons i d’orígens estrangers, creients i ateus, pobres i rics, homes i dones, etc. ) assu-
meixen col·lectivament aquell lloc on es viu (ciutat,barri, plaça, parc, carrer, escola, centre de salut...) 
com una cosa comuna i compartida.
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Dimensió conceptual d’identitat

La dimensió conceptual d’identitat, doncs, es postula com a molt rellevant en el predomini de relaci-
ons de convivència genuïnes, o de mera coexistència o de rebutjable hostilitat. Molt rellevant perquè 
la identitat i la pertinença ciutadana i comuna, més enllà i des del respecte i l’acceptació a la identitat 
cultural i particular, és una dimensió conseqüència del confluir amb la dimensió relacional, actitudi-
nal, normativa i dels valors. És a dir, el reconeixement i l’acceptació de la identitat ciutadana es veu 
subordinada a l’estat de la qüestió en relació amb: a) com són les característiques de les relacions 
interpersonals, b) quines són les actituds predominants (acceptació/indiferència/rebuig) envers l’altre, 
c) quin és el grau de compliment de les normatives que regulen la vida pública, d) l’existència, o no, 
d’un marc de valors compartits, i, finalment, e) quins són els posicionaments predominants (toleràn-
cia/assimilació/intolerància) envers els valors no compartits.

Així que, a l’hora d’identificar i qualificar la situació existent respecte a la identitat i la pertinença en 
relació amb l’estat social de la convivència (partint de les tendències recollides en l’anàlisi de les di-
mensions relacional, actitudinal, normativa i dels valors), cal conèixer, analitzar i valorar:

• L’estat de les percepcions al voltant de la identitat i la pertinença ciutadana, més enllà de la identitat 
i la pertinença cultural.

Anàlisi dels discursos recollits

Més enllà de la identitat i la pertinença cultural, la identitat i la pertinença ciutadana

La identitat i la pertinença ciutadana de les persones d’origen estranger i les minories ètniques es re-
coneix en discursos, opinions i valoracions al voltant del fet d’assumir l’altre com un ciutadà més, com 
un ciutadà de ple dret i ple deure, com un ciutadà que pot exercir els seus drets i ha de complir amb 
les seves obligacions, que té responsabilitats en la vida social i en l’esfera pública perquè pertany a la 
comunitat: se l’identifica com a membre i es veu a si mateix com a tal.

Cal subratllar, doncs, que en aquest capítol només s’analitzen els posicionaments dels discursos envers 
la condició de ciutadania de les persones d’origen estranger; l’anàlisi concret i específic sobre el marc 
democràtic, els drets polítics i socials es recollirà al capítol del marc democràtic d’aquesta monografia.
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Han estat molt pocs els discursos, les opinions, les valoracions i les reflexions recollides al voltant de 
la identitat i la pertinença ciutadana de persones d’origen estranger i minories ètniques. Les poques 
persones que han parlat explícitament o implícita sobre això han estat uns pocs ciutadans, recursos 
tècnics i representants institucionals, així com bona part dels grups polítics municipals. I, a grans trets, 
les seves intervencions han versat al voltant de quatre àmbits temàtics: a) drets i deures, b) reconeixe-
ment de la identitat ciutadana, c) sentiment de pertinença a la comunitat, i, finalment, d) idiosincràsia 
tortosina.

Com es pot comprovar a partir dels fragments següents, es denota certa percepció de desequilibri 
entre els drets adquirits i els deures complerts per part de les persones d’origen estranger. Aquests 
són relats provinents dels discursos de persones autòctones, tècniques, ciutadanes i representants 
polítics del municipi.

 «[...] l’exemple dels Teletubis: aquí no donem abraçades a canvi de res! Ells (persones d’origen estranger) dema-

nen treball, educació, menjar, cultura i medicació... A canvi, bons modos, que estem als països occidentals! [...] Perquè 

si saben quan arriben a on estan les ajudes, si saben trobar lo que troben, ajudes socials, econòmiques, això sí, se les 

busquen... pos si això ho saben, saben lo altre [...] Està bé que hi hagi un menjador social, però, a canvi, que ells ajuden 

en algo!»

 «Tot el món té dret a buscar-se millor vida, però tots ens hem d’adaptar. Tothom ha de tenir els mateixos drets i els 

mateixos deures. Si treballen, paguen els impostos... no hi ha problema. Ens queixem de la gent que no treballa i que no 

paga impostos.»

 «Crec que les persones immigrants, quan arriben, se troben un programa d’acollida per part de Serveis Socials 

que els explica l’articulació de les ajudes per facilitar-los l’arribada; però, qui els hi explica com funciona el sistema fiscal 

del país? I les obligacions de normatives a l’hora d’obrir un negoci o comerç? Adquirir un habitatge de propietat o de llo-

guer? Fer la declaració de la renda, etc.? Ara en los cursos de coneixement de l’entorn ja s’incorporen este tipus d’informa-

cions... Els immigrants en general arriben a un país del que se’n beneficien de la seva economia de mercat occidental, però 

alhora hi ha certa resistència a assumir les responsabilitats socials com per exemple la contribució a la comunitat de veïns, 

participar en associacions de veïns, pagar quotes, aprendre la llengua, fer la declaració de la renda, etc. D’una banda, hi 

ha falta d’informació, alimentada en la dificultat de comprensió lectora, i, de l’altra, hi ha certa actitud de recel enfront allò 
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que sigui pagar [...] I en este sentit, aquestes actituds individuals de resistència al compliment de determinades normatives 

que suposen el pagament de quotes o impostos pot ajudar a generar fòbia o conflicte en lo col·lectiu en general...»

 «Com ajudar a que prenguin consciència (les persones d’origen estranger) que acomplir en estes obligacions fis-

cals 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 seva formació en termes fiscals i normatius; [...] hi ha certa inseguretat a 

l’hora d’afrontar temes jurídics i, fins que no troben algú de confiança, los costa entrar al sistema...»

 «Natros (servei públic) estem molt en contacte amb el carrer i vore com es llença al carrer el poal d’aigua bruta, o 

restes de pintura, o s’escopinya, o, fins i tot, vore com a l’absis de la catedral, los xiquets (d’origen estranger) que juguen 

a futbol es cansen de jugar en la pilota i en un palet copegen i trenquen les llums... I no es tracta de vandalisme, perquè no 

hi ha faroles trencades i papereres, sinó que estan allà, s’han cansat de jugar en la pilota i juguen d’una altra forma...Tinc 

la sensació que manca entendre que la ciutat és de tots, i que entre tots s’ha de cuidar i això afecta bastant a la relació i 

cohesió social.»

 «Però lo que passa és que la normativa que tenim a n’este país és feta només per a gent del nostre país. Ho dic 

perquè m’adono que moltes persones que vénen d’altres països on potser tenen menos drets, pos hi ha un xoc cultural, 

lo primer quedar-se en los drets, «sóc ciutadà i tinc uns drets!» i a vegades mos oblidem dels deures!»

 «La identitat social de ciutadania com una ajuda per a cohesionar la convivència i les diferències, en el marc de la 

crisi... És on tenim la línea de flotació a les diferències. Les diferències s’apunten com un element de distància...»

 «El tema és si estan a les AMPES, a les juntes... i també passa amb els gitanos, que encara participen menos i hi 

ha menos convivència... N’hi haurà quan els vegis de voluntaris a la Creu Roja o de militants a un partit. Primer has de ser 

un ciutadà i després “Dame pa los libros” Home, tu que dónes? Per al meu col·lectiu sí, però la convivència és ser part del 

tot.»

 «Una preocupació que hem de tenir en compte és que les persones nouvingudes estan demanant drets socials, 

però què farem quan demanaran drets polítics i participatius?»
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La identitat ciutadana implica sentir que es pertany a una comunitat i que la comunitat et reconeix com 
a membre. Reconeixement mutu de condició de ciutadania que s’explica, o és explicat, a partir de 
l’exercici dels drets i l’acompliment dels deures. Per tant, és important que un se senti que pertany a 
la comunitat i que l’altre li reconegui la seva condició de ciutadà. Uns pocs recursos tècnics, ciutadans 
autòctons i part dels grups polítics municipals, però no per això menys significatius, han explicitat o 
han donat a entendre quotes de no-reconeixement de pertinença a la comunitat de les persones d’ori-
gen estranger i minories ètniques.

 «Tot lo rato estem parlant com si fossin nouvinguts encara, i ja han tingut crios aquí...! [...] I el col·lectiu gitano? 

Parlem d’ells com si fossin immigrants, i no com a tortosins...»

 «A nosaltres no ens agrada que hi hagi gent de fora, no els acollim i tenim la sensació de ciutat bruta. Això és molt 

difícil de canviar, depèn de la nostra societat, la tortosina. Ens agrada veure gent d’aquí ben vestida i de classe bé.»

 «S’ha d’evitar el conflicte, integrar-los, la manera d’integrar és política. Si no els integres, si no fas que formin 

part, cada vegada serà pitjor. Hem de donar les armes per a fer-ho possible.»

 «En lo tema de Cáritas, per exemple, jo no trobo bé que hi hagi gent nostra que vagi per la porta de detrás, perquè 

tenen vergonya. Tu saps lo patiment que ha de sofrir? A vore, los dos són importants, però la persona que ha d’anar per 

la porta de detrás per vergonya, això és més fort!»

 «A classe intentes que la cosa sigui homogènia. A primària n’hi ha, d’immigrants què són d’aquí, han nascut 

aquí.»

 «Encara que jurídicament tinguen nacionalitat espanyola, són d’una altra cultura.»

 «Alguns immigrants es consideren d’aquí i és un gran error. Perquè podem dir que estan adoptant el model 

d’aquí, però mai seran d’aquí!»
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 «A Santa Clara, el 80% són de fora i a l’associació no n’hi ha cap (de persones d’origen estranger): és que no volen 

venir o és que no els volen? Hi ha una porta que s’ha de creuar. Integrar-se no és ser igual, és participar, és sentir-nos 

copartíceps. Si estic al barri sóc del barri.

[...]

Hauria d’haver més coneixement de que se van fent cosetes i que funcionen, el 99% dels nouvinguts són tortosins!»

D’altra banda, una part significativa de les persones adultes d’origen estranger que han participat 
en el col·loqui han manifestat símptomes evidents de pertinença a la comunitat. I una altra part més 
minoritària, però no per això menys significativa, ha exposat malestar o menys arrelament a la ciutat.

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

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

me sento com a casa. Me sento molt a gust, fins al punt que ara les xiquetes estan estudiant a Barcelona i potser mos 

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

 «Les persones són molt simpàtiques, els professors també. M’agrada molt Tortosa. Tothom m’ajuda a parlar. 

Tothom me diu que parlo molt bé. Quan vaig arribar entenia anglès, però català no. Vaig estudiar a l’Espai i vaig aprendre 

català. [...] Quan vénen les amigues de la meva mare les ajudo a traduir i les ajudo a aprendre català, ma mare sap el nom 

d’algunes fruites i verdures.»

 «Jo visc aquí amb la família, tenim un pis. Ja portem 6 anys. Estem bastant bé. A part de la crisi i que no hi ha 

tanta feina. Abans vivíem millor, clar. Podíem anar a l’Ampolla els diumenges o jo me comprava una canya de pescar, per-

què m’agrada anar a pescar. [...] Jo m’he integrat molt bé. Tinc més amics espanyols que romanesos. Jo veig molt bé la 

convivència. Visc com a casa, com si fos lo meu país. [...] Estem contents pel nostre fill. El seu futur el veig bé. Si millora 

la cosa, és clar. L’educació aquí és bona, ens agrada molt com el tracten.»

 «Mi hijo se siente de aquí, él dice que es de Tortosa, y no va a China. No quiere saber nada, pero obligo para visitar 

familia en China. El dice que estudiar chino no vale nada aquí, que aquí catalán.»
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 «Nos gusta vivir en Tortosa, porque hay cosas baratas como verduras, alquiler casas… Hay muchos huertos cerca, 

la tranquilidad de salir por la noche, y no hay problema…»

 «Cualquier cosa que pasa en esta España nos da rabia. Yo entiendo España como mi país, es el país de mis hijos, 

ellos nacen aquí…. Tengo media vida en España. Y hablando con familiares que están en otras partes y critican España, 

yo la defiendo mucho! [...] Cuando vamos a nuestro país (Marroc), ya no es nuestro, la tierra donde nacen tus hijos y van 

a vivir, ¡Esta es mi tierra! Nuestros hijos no saben cultura nuestra, saben cultura catalana. Están contentos por Reyes, los 

regalos…»

 «Jo tinc bona relació amb tothom, no tinc conflictes amb ningú. Estic tranquil, a gust, deixo el cotxe obert. Els 

veïns bé, la gent gran a l’estiu surt al carrer. [...] A vegades em coneixen i per exemple una noia me va invitar amb el seu 

grup d’amics, perquè veu que “no todos son iguales”...»

 «Normal si ets immigrant aquí a Espanya és difícil, perquè és una nació on són pocs que tenen un nivell d’estudis 

i d’aquells pocs entendran la vida d’un immigrant i per què ha vingut, no vinc perquè fa falta un treballador sinó m’agrada 

per millorar la vida dels meus fills. [...] La Policia sempre ens estan controlant, només per ser immigrant i tranquil, perquè 

els que fan coses no els poden dir res. [...] Me preocupa el futur dels meus fills aquí, estic pensant d’anar a França per 

buscar la vida entre els nostres allí, perquè aquí ja s’ha acabat, no hi ha res i no millorarà en anys, en segles. A França no 

cal fer l’esforç, hi ha feina per tothom, hi ha ajudes i més, a França no hi ha complicacions com les que estan aquí.»

En canvi, el sentiment d’identitat i pertinença dels i les joves i adolescents d’origen estranger es de-
termina com a molt més complex i contrariat, tant per part dels discursos dels recursos tècnics que 
treballen amb ells, així com per part dels representants institucionals i part dels grups polítics munici-
pals, com pels mateixos i les mateixes joves i adolescents d’origen estranger.

 «La perspectiva de preocupació més gran? Què passa en les generacions joves de gent nouvinguda... Tot i que 

l’escola ha fet una feina brutal, tinc dubtes si estos xiquets i xiquetes han fet el procés educatiu, és a dir, tinc dubtes de si 

estan integrats i de si l’entorn, la societat de Tortosa els vol percebre com a integrats... [...] Lo tema, com he dit anterior-

ment, 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... [...] I una altra cosa difícil de computar és que cert és que estos xiquets tenen 

dificultats per trobar espais de permeabilitat, per encaixar en la societat; però, l’altra part de la societat, l’autòctona, los 
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d’aquí, estan en predisposició i actitud de vore a estos xiquets com a tortosins?!»

 «No estem tenint en compte els processos naturals. Perquè a l’adolescència busquem la identitat en el grup de 

semblants, i això és normal. Lo que hem de fer coses és perquè los prejudicis i el reforç a la identitat no siguin excloents 

d’altres identitats.»

 «Al voltant del seminari jo observo. Antes del Cristòfor Despuig, només veies alumnes del seminari. Alumnes bàsi-

cament d’aquí, i a molts pocs immigrants... Ara en lo Cristòfor Despuig al Betània, veus alumnes en grups homogenis que 

no se relacionen... També deu ser culpa dels nouvinguts, no? Que, de fet, n’hi ha molts que han nascut aquí, eh? Parlen 

català i demés, però no s’acaben de relacionar... Complicat, molt complicat!»

 «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 n’hi ha més dones que homes 

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

 «Els joves tortosins d’origen amazic pateixen crisis d’identitat. [...] No saben qui són. D’aquí? Busquen constant-

ment l’acceptació de l’altre i no la troben mai. D’allà? Mos tracten com a espanyols. Es passen gran part de temps po-

sant-se com a víctimes: “No mos volen”, “No tenim perspectives”, “Haurem de buscar un altre lloc”. [...] Viuen entre dos 

mons, xoc cultural, entre la família patriarcal masclista i el món de la societat: escola, barri, espais públics... Pateixen l’au-

toritat del pare, mantenint-hi una relació majoritàriament d’hostilitat i els costa molt afrontar-ho. [...] No tenen perspectives 

de futur ni recolzament social, acaben 4t d’ESO i se senten “Estic 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. El doble xoc cultural —dins 

i fora de la família— els porta a idealitzar la situació dels joves a França com una situació positiva: tenen comunicació di-

recta familiar en iaios, tios, cosins... fins al punt que emulen la forma de vestir, l’estil de tallar el pèl com allà. Construeixen 

identitat en base al model de joves que viuen als barris perifèrics de França.

Manifesten impossibilitat d’integrar-se per no tenir experiència positiva de relacions de convivència amb 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 

enfrenta: “No tinc amics catalans, i no els vull tenir!»
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 «Observem que els joves (d’origen estranger) estan molt desmotivats, van a dalt i avall del poble sense fer res, 

notem que abans hi havia motivació, ara no.

[...] També observem que falta informació sobre el sistema educatiu, per exemple diuen: “Sóc immigrant, després del quart 

d’ESO em fiquen fora.” Per aquest motiu no s’impliquen i el pessimisme puja. [...] I tot això de no implicar-se, no sabem si 

és pel procés migratori o per l’edat que són joves...»

 «Viure a Espanya és un desastre, ni feina ni res de res, estem perdent el temps aquí sense fer res. Primo! Tot va 

fatal, què vols que te digui? Al Marroc viurem millor que aquí, els nostres amics que vam deixar ja són mestres, professors, 

i nosaltres aquí aguantem la xuleria dels espanyols [...]

L’única cosa que m’agrada d’aquí són clàssics del Barça i el Madrid perquè te fan oblidar el món una estona, parlar de 

Cristiano, de Messi també, és l’única cosa que em fa content, la resta dic “que estic entre mans de Déu”, esperem una 

millora a la situació espanyola per trobar feina i comprar un cotxasso!»

 «La convivència és una forma de relació en los que viuen aquí a Tortosa... O, no!?

Hi ha gent que considera que natros no som d’aquí, però tots som d’aquí!

Si ho mira una persona que és persona, tots som d’aquí! Hem estat aquí des de fa molt!

[...]

Com mos sentim?

Uns quants, tortosins; uns altres, mig i mig...

[...]

Perquè vivim a Tortosa i som marroquins!

Jo la veritat és que ara estic estudiant a Amposta, i quan parlo en los companys de classe me surt dir: “Natros a Tortosa...

[...]
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La veritat és que la gent més rara l’he trobat a Tortosa. Per altres puestos preguntes i la gent t’explica. Aquí, preguntes i la 

gent no te contesta: Tinc pressa!

[...]

La convivència no és entre natros i los d’aquí! Perquè entre los tortosins també passa que no se tracten igual en un ric 

d’aquí que en un pobre d’aquí... i natros som pobres i a més a més no d’aquí!

[...]

A vore, la convivència està a França, però aquí també arribarà... Falta passar una mica més de temps. Allà tots iguals, 

marroquins i africans.»

 «Atlas és un equip (de futbol) de marroquins. Marroquins que no tenen lloc en altres equips d’aquí. Molts diuen que 

són tots moros... Claro que som moros, on està el problema? Si som moros, no tenim dret a crear un equip de futbol? O 

no tenim dret de gaudir dels bons moments?

[...]

Ves, si no juguem al futbol diran el que diuen que estem al carrer, estan allí i allà... Els espanyols no tenen satisfacció, 

sempre busquen excuses...

[...]

Volen considerar-nos immigrants, pobres, i crec que és això el que els molesta: com és un moro pobre de fa dies i ara té 

un equip de futbol.

[...]

S’ha d’aprendre de França i els francesos, tots som iguals i tots podem fer el que ens agrada, jugar al futbol és un fet 

mundial, no només de FC Barça o Reial Madrid sinó l’Atlas també.

[...]

La convivència la veiem bé quan ens deixen gaudir, juguem al futbol per passar el temps. Esperem que ens entenguin, 

sobretot!»
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 «Ser un equip que se diu Atlas Tortosa no ajuda. Los diaris quan va pujar a 3a van parlar bé, però també van parlar 

malament.

[...]

Haurien d’ajudar a un equip que se diu Tortosa, però no ho fan! Ja saps com està la cosa...»

 «Jo m’he trobat que te veuen pel carrer i te diuen que tenim la culpa de la crisi... que si no hi ha treball és culpa 

dels moros... 

[...]

Lo que passa és que los d’aquí no volien ser paletes, anar a collir la mandarina... Volien treballar en oficina, ser enginyers... 

Però los espanyols no treballen com los moros. Los moros treballen molt i descansen poc... 

[...]

També diuen que a la fira només van los moros... Però no és veritat, jo veig moltes abueletes...

[...]

Los professors prefereixen als del seu país. Perquè quan los hi dius algo no mos fan cas!

[...]

A mi, a l’escola me tracten bé, i veig que tracten bé a tothom. Quan los hi dic que sóc d’Argèlia me diuen que no, que si 

he nascut aquí, sóc d’aquí!

[...]

Pos a la meua escola, quan hem de fer grups a classe, per exemple, dos grups, me dixen de banda, però si és per fer grups 

de futbol allavons m’aprofiten... »

Finalment, unes poques persones autòctones, autòctones no tortosines i, en menor mesura, d’origen 
estranger han fet valoracions sobre els trets definitoris de la idiosincràsia tortosina, i com aquests fa-
ciliten, o no, l’establiment de relacions de confiança, el reconeixement de formar part de la comunitat 
i el desplegament de sentiments de pertinença.
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 «Sóc de Barcelona i porto 32 anys aquí [...] M’agrada aquí, tothom se saluda a l’entrada d’una botiga, la convi-

vència és més bona que abans. [...] Quan vaig vindre, la integració em va costar, perquè la forma de ser de Barcelona és 

diferent a la d’aquí.»

 «Yo llegué aquí antes que los extranjeros, y todo cerrado, los bares, las tiendas un sábado por la tarde todo cer-

rado, y en fiestas todo cerrado… El tortosí es muy cerrado, más frío, desaborido… Ahora ves algo más de ambiente, pero 

igual, a partir de las 20h, nada… y ahora ya me he acostumbrado a esta tranquilidad…»

 «T’acullen bé, no te fan sentir malament ni estrany, te fan sentir bé... Però no acabes de ser mai d’aquí. Tot i que 

és més acollidora la gent de fora de Tortosa que viu a la ciutat. El tortosí és tancat, és amable, però no esperes més!»

 «Però lo tortosí té un caràcter que lo diferència molt de la resta. Lo tortosí és molt educat, però també és molt sec, 

més aspre. Ma mare, se coneix i se saluda en tot lo veïnat de l’escala, i jo me trobo en un veí de l’escala de ma mare i no 

me saluda...»

 «Jo vaig venir sola a Tortosa, i me vaig trobar grups fets. Te trobaves lo tema de que hi ha colles tancades... Jo, a 

altres llocs de les Terres de l’Ebre, no m’hi he trobat en això: t’apuntes a un grup i punt!»

 «Nosaltres som de fora i ens hem trobat amb petites coses... Tortosa és un poble gran, tothom es coneix, hi ha 

clans i és difícil formar-hi part. A altres llocs ens ha passat que són més receptius, aquí costa molt: imagina’t això amb les 

immigrants! Aquí hi ha una acollida superficial, correcta, però no hi ha un pas més...»

 «Aquí a Tortosa, si no te coneixen de tota la vida, no te donen res, perquè, d’entrada, tenen una mala imatge!»

 «Jo penso que ací està molt millor, jo vinc de Castelló, la gent aquí és més sociable, més oberta, més educada, 

més acollidora i més respectuosa.»

 «A les Terres de l’Ebre, en general som una gent acollidora, de la gent normal en ganes d’unir. Som una gent so-

lidària i en caràcter com a més de poble... Una ciutat petita o poble gran com Tortosa te dóna un gran coneixement de 
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la persona, tenim noms i cognoms, a Barcelona ets un número... [...] Som una zona rural. Economia basada en lo sector 

primari: pesca, agricultura, serveis, però indústria, res! I això dóna el seu matís a la convivència. Si vas a Tarragona i Bar-

celona, veus una convivència urbana, diferent a la nostra...»

Recapitulant

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent respecte la identitat i pertinença amb relació a l’es-
tat social de la convivència cal conèixer, analitzar i valorar l’estat de les percepcions al voltant de la 
identitat i pertinença ciutadana, més enllà de la identitat i pertinença cultural. 

Cal subratllar doncs que en el present capítol només s’analitzen els posicionaments dels discursos 
envers la condició de ciutadania de les persones d’origen estranger; l’anàlisi concreta i específica so-
bre el marc democràtic, els drets polítics i socials, es recollirà en el capítol del marc democràtic de la 
present monografia.

Han estat molt pocs els discursos, opinions, valoracions i reflexions recollides al voltant de la identitat 
i pertinença ciutadana de persones d’origen estranger i minories ètniques.  Les poques persones que 
han parlat explícitament o implícitament al respecte han estat uns pocs ciutadans, recursos tècnics 
i representants institucionals, així com bona part dels grups polítics municipals. I, a grans trets, les 
seves intervencions han versat al voltant de quatre àmbits temàtics: (a) drets i deures, (b) reconeixe-
ment de la identitat ciutadana, (c) sentiment de pertinença a la comunitat, i finalment, (d) idiosincràsia 
tortosina. 

Es denota certa percepció de desequilibri entre els drets adquirits i els deures complits per part de les 
persones d’origen estranger. La identitat ciutadana implica sentir que es pertany a una comunitat i que 
la comunitat et reconeix com a membre. Reconeixement mutu de condició de ciutadania que s’expli-
ca, o és explicat, a partir l’exercici dels drets i l’acompliment dels deures. Per tant, és important que 
un se senti que pertany a la comunitat i que l’altre li reconegui la seva condició de ciutadà. Uns pocs 
recursos tècnics, ciutadans autòctons i grups polítics municipals, però no per això menys significatius, 
han explicitat o han donat a entendre quotes de no-reconeixement de pertinença a la comunitat de les 
persones d’origen estranger i minories ètniques. 
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D’altra banda, una part significativa de les persones adultes d’origen estranger que han participat en 
el col·loqui han manifestat símptomes evidents de pertinença a la comunitat. I una altra part més mi-
noritària, però no per això menys significativa, han exposar malestar o menys arrelament a la ciutat.

En canvi, els sentiment d’identitat i pertinença dels i les joves i adolescents d’origen estranger es de-
termina com a molt més complex  i contrariat, tant per part dels discursos dels recursos tècnics que 
treballen amb ells, així com per part dels representants institucionals i part dels grups polítics munici-
pals, com pels mateixos i les mateixes joves i adolescents d’origen estranger.

Finalment unes poques persones autòctones, autòctones no tortosines i, en menor mesura, d’origen 
estranger han fet valoracions sobre els trets definitoris de la idiosincràsia tortosina, i com aquests fa-
ciliten, o no, l’establiment de relacions de confiança, el reconeixement de formar part de la comunitat, 
i el desplegament de sentiments de pertinença.
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 MARC DEMOCRÀTIC
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 MARC DEMOCRÀTIC

Marc democràtic i social. Drets humans

Convivència i marc democràtic

Tal com s’ha posat de manifest al capítol d’identitat, la convivència conflueix en el si de determinat 
àmbit d’organització social de mida, vivència i notorietat diverses: parella, família, amics, barri, ciutat, 
territori, nació, estat... Efectivament, si en capítols precedents es presentaven com a rellevants de la 
sociabilitat «al lloc» dimensions conceptuals tals com la relacional, l’actitudinal, la d’identitat, la nor-
mativa, etc., en aquest darrer capítol, i en el marc definitori de la convivència social com a ciutadana i 
intercultural, es suggereix interessant explorar l’anàlisi d’una altra dimensió definitòria de la convivèn-
cia «al lloc», entenent en aquest cas el lloc en sentit ampli, més enllà de la família i el barri. El lloc com 
a societat, el lloc com a estat de dret a partir del qual es desenvolupen les diferents relacions socials. 
Es tracta d’una dimensió política (més enllà dels discursos i les pràctiques dels partits), institucional i 
democràtica.

Aquesta dimensió democràtica de la convivència es concreta, en un estat social i democràtic de dret, 
a través d’un conjunt de llibertats públiques, drets civils, polítics i socials, en què es duen a terme 
determinades polítiques públiques, que es tradueixen en possibilitats, per part dels ciutadans i les 
ciutadanes residents, d’intervenir i participar en la vida comunitària, en igualtat d’oportunitats i amb 
respecte a determinats drets i deures.

Quin és el marc democràtic que ens envolta? Quins són els drets i les obligacions que determinen 
els principis rectors de la política, social i econòmica? Quins són els drets fonamentals i les llibertats 
públiques? Anem per parts. L’evolució dels drets humans ha anat íntimament vinculada a determina-
des circumstàncies històriques, que es poden classificar, des d’aquesta perspectiva, com a drets de 
primera, segona i tercera generació:

• Els drets de primera generació sorgiren com a resposta als primers moviments revolucionaris de 
final del segle XVIII a occident (Anglaterra, França i Amèrica) contra l’estat absolut. Se’n consideren 
dues tipologies: a) segons la seva naturalesa vinculada amb les revolucions liberals, els drets civils 
o individuals (dret a la llibertat de pensament, llibertat religiosa, a la propietat, etc.). I, segons la seva 
naturalesa vinculada a l’evolució de l’estat liberal de dret cap a l’estat democràtic, b) els anomenats 
drets polítics o democràtics (dret de sufragi actiu i passiu, dret de reunió, de manifestació, etc.).
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• Els drets de segona generació es conqueriren progressivament a final del segle XIX i principi del XX, 
la qual cosa va suposar la consolidació dels drets polítics a partir dels quals l’estat democràtic de dret 
passa a ser concebut com a estat social i democràtic de dret. S’articulen els anomenats drets socials 
o de prestació sota la premissa que no existeix llibertat absoluta sense igualtat social (dret al treball, a 
la protecció de la salut, a l’educació, etc.).

• Finalment, els drets de tercera generació, anomenats nous drets, apareguts en les darreres dèca-
des i amb l’origen en tres fonts diferents: els avenços tecnològics, les noves situacions socials com a 
conseqüència de la societat postindustrial i els canvis culturals als EUA i Europa durant la dècada del 
1960 (dret a la protecció de dades, drets dels consumidors, dret al medi ambient o drets de la dona, 
entre d’altres).

La Constitució espanyola (CE) de 1978 recull tots aquests drets. Efectivament, la Carta Magna encap-
çala el títol I “Dels drets i deures fonamentals” amb l’article 10 CE, en el qual apareix expressament 
reconeguda la consagració de «la dignitat de la persona, els drets inviolables que li són inerts, el lliure 
desenvolupament de la personalitat, el respecte a la llei i als drets dels altres» com a «fonament de 
l’ordre polític i de la pau social». Dintre el sistema constitucional, aquest article 10 CE, juntament amb 
l’article 15 CE del dret a la vida, es considera com el punt de partida, com «el prius lògic i ontològic 
per a l’existència i especificació dels altres drets» (STC 53/1985, FJ-3). Així mateix, s’estableix, per 
precepte constitucional recollit en l’article 13 CE, que les persones estrangeres han de gaudir, en igual 
condició que les nacionals, de les llibertats públiques que garanteixi el títol I (a excepció del dret de 
vot recollit en l’article 23 CE).

Dimensió conceptual democràtica i social

A l’hora d’identificar i qualificar la situació existent respecte a les llibertats i els drets democràtics i 
socials, i la seva incidència en l’estat social de la convivència, es planteja prioritari conèixer, analitzar 
i valorar:

• Percepcions, opinions i valoracions al voltant dels drets polítics o democràtics. En particular: dret a 
la llibertat d’expressió (article 20 CE), reunió i manifestació (article 21 CE), associació (article 22 CE) i 
dret de vot (article 23 CE), entre d’altres.

• Percepcions, opinions i valoracions al voltant dels drets socials o de prestació. En particular: dret a 
l’educació (article 27 CE), deure i dret al treball (article 35 CE), dret a la protecció social, econòmica 
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i jurídica de la família (article 39 CE), promoció del progrés social i econòmic, així com la distribució equi-
tativa de la renda (article 40 CE), garantir assistència i proteccions socials suficients davant situacions de 
necessitat (article 41 CE), dret a la protecció de la salut (article 43 CE), dret a un habitatge digne i adequat 
(article 47 CE), entre d’altres.

Anàlisi dels discursos recollits

Pocs han estat els discursos enregistrats que reflexionin, analitzin, prenguin en consideració, directa-
ment o tangencial, qüestions que vinculin el predomini d’autèntiques relacions de convivència, o de 
mera coexistència, o de rebutjable hostilitat amb l’acompliment dels preceptes recollits en l’ordenament 
jurídic espanyol constituïts sota la màxima de l’estat social i democràtic de dret (article 1 CE). És a dir, 
parlar de convivència, interculturalitat i cohesió social s’associa majoritàriament amb l’establiment, o no, 
de relacions de confiança; amb actituds —més o menys conscients— d’acceptació/indiferència/rebuig 
envers l’altre, amb la diversitat lingüística i cultural del lloc, amb l’acompliment (o no) de determinades 
normatives que regulen les relacions veïnals, amb el conflicte i l’hostilitat...

En canvi, resulta menys manifest i habitual analitzar la situació relacional amb l’altre tenint en considera-
ció l’enfocament dels drets polítics i socials, reparant sobre com el seu acompliment o la seva vulneració 
pot determinar la possibilitat o impossibilitat de relació entre persones lliures i en condició d’igualtat.

Conèixer, analitzar i valorar l’estat social de convivència, ciutadana, intercultural, d’un territori determinat 
passa per estudiar com s’utilitza, o no, el tractament dels drets en els discursos i les pràctiques dels 
ciutadans, dels recursos tècnics, dels representants institucionals i dels grups polítics municipals.

Drets polítics i democràtics

Una de les majors conquestes socials en el camp dels drets polítics i democràtics ha estat l’assoliment 
del dret a participar en els assumptes públics a partir del sufragi universal: el dret de vot.

Doncs bé, moltes de les persones d’origen estranger que resideixen a la ciutat no gaudeixen d’aquest 
dret. En el transcurs de tots els col·loquis han estat minses les mencions explícites a la no participació 
política en les eleccions municipals de les persones estrangeres residents a la ciutat. Efectivament, 
només una representant institucional, un recurs tècnic i un grup polític municipal han articulat discurs 
sobre això. Cal assenyalar que les poques persones que s’han posicionat a tal efecte han estat persones 
autòctones d’edat adulta.



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

350
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

 

 «El que passa és que en l’aspecte polític no tenen drets, només els de la Unió Europea [...] Els joves de l’Europa de 

l’est han vist tants canvis que no li donen valor al votar, no exerceixen el dret a vot. [...] Però els del Magreb no tenen drets 

polítics, no poden votar. És difícil que s’integren si no tenen drets polítics. La cosa canviarà quan no només se compte amb 

els vots dels que se molesten si es posa la mesquita prop d’ells, sinó també amb els dels que se posaran contents quan 

se solucione lo de la mesquita. Llavors se faran els càlculs, de si me surt a compte que s’enfaden 500 veïns, però ne pugui 

guanyar 2000.»

 «Ressaltar que molts estrangers han agafat la nacionalitat, tenen doble nacionalitat, nacionalitat jurídica, són ciu-

tadans de ple dret. N’hi ha molts, cada vegada més, amb igualtat de drets, ja que ja poden votar!»

 «Una preocupació que hem de tenir en compte és que les persones nouvingudes estan demanant drets socials, 

però què farem quan demanaran drets polítics i participatius?»

Drets socials o de prestació

L’exercici o la vulneració dels drets socials o de prestació, tals com el dret a l’educació, a la protecció 
de la salut, al treball, a un habitatge digne, a l’assistència i prestacions socials suficients, a la protec-
ció social, econòmica i jurídica de la família, etc., suposa afrontar l’aplicació dels drets fonamentals 
recollits sota les rúbriques “Dels drets i les llibertats” i “Dels principis rectors de la política, social i 
econòmica” corresponents, respectivament, al capítol segon i tercer del títol I “Dels drets i els deures 
fonamentals” del mandat constitucional.

Una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, els representants institucionals i els grups 
polítics municipals recullen valoracions al voltant de diversos àmbits temàtics que atenyen (directa-
ment o tangencial) als drets exposats anteriorment. Valoracions que, d’altra banda, en comptades 
ocasions suggereixen l’enfocament propi del dret, en termes d’acompliment o vulneració.

Seguidament, es mostra un recull de discursos, no majoritaris però no per això menys significatius, 
que han abordat àmbits temàtics considerats rellevants en la millora de la convivència i la cohesió 

social, que, directament o indirecta, 
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estan connectats amb principis democràtics reconeguts en el dret constitucional espanyol.

El dret que es combati la pobresa

L’article 40 CE insta els poders públics a perseguir fins a d’interès general tals com la redistribució de 
la riquesa, la plena ocupació i la millora de les condicions laborals per als treballadors. Continguts del 
precepte constitucional que clarament connecten amb matèries de política social i econòmica, i orien-
ten aquestes polítiques a assolir condicions favorables per al progrés social i econòmic de les perso-
nes residents a l’Estat. La crisi econòmica, la pobresa —i particularment la pobresa sobrevinguda— i 
les desigualtats socials han estat elements discursius que topen amb aquest precepte constitucional 
i que han aflorat en alguns dels col·loquis mantinguts.

Efectivament, una part no majoritària dels discursos dels recursos tècnics, ciutadania, representants 
públics i grups polítics municipals coincideixen a identificar el fenomen de la pobresa —i el subjacent 
increment potencial del risc d’exclusió social— com el caldo de cultiu a partir del qual trontollen les 
desitjables relacions de convivència d’acord amb el desequilibri en el garant de determinats drets i 
d’iguals oportunitats socials.

 «Los problemes de convivència parteixen de les desigualtats. Una persona mig tirada, la gent no la valora com un 

igual, tot i que és una persona també, i cal pensar com és que ha arribat a esta situació! Els estrangers que tenen la seua 

faena els veiem bé “Està normalitzat!”, “Este està integrat” i el que no té feina no! Si continuem així, hi haurà gent que 

no podrà sortir del seu bucle de dificultats. Hem d’evitar, començant pels crios (fills d’estrangers), que quan siguin grans 

(majors de 18 anys) puguin trobar una feina o seguir estudiant. Molts d’estos nois ja han nascut aquí, “los nous catalans”!»

 «La gana afecta a tots sigui del color que sigui. Hi ha una desestructuració social greu, important!»

 «Problemes reals de convivència a Tortosa, no n’existeixen. Veig problemes urbanístics de determinats barris. La 

convivència no és un problema de races, sinó és un problema de recursos. Per tant, comencem pel recursos més bàsics: 

la vivenda digna!»

 «La immigració està relacionada amb la pobresa per la condició social. El qui té més puteja al qui té menys. La 

societat careix de mecanismes per al que queda fora, no pot tornar a entrar. L’exclusió social (versus) la cohesió social.»
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 «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. Sense diners no es pot millorar la convivència, el menjar i els elements 

bàsics passen davant de tot, com diem en amazic: “Hem d’omplir el ventre i després diem al cap que canti”, perquè no 

podem pensar si no mengem!»

 «Una cosa imprescindible és la cobertura de les necessitats bàsiques, saber el que és necessari i no necessari! Fa 

falta una política social i educativa, però després de cobrir la base!»

 «Se mos plantegen al futur molts reptes: famílies en situació molt precària, viu més gent en una mateixa casa... I 

tindrem problemes de convivència que fins ara no s’havien tingut en compte.»

 «Com poder sobreviure en un lloc en poques expectatives? Què serà dels fills i filles d’immigrants que estan cur-

sant un mòdul d’FP o estudis universitaris? Trobaran feina? I els que ni estudien ni treballen? Com afectarà esta situació 

de crisis a la naturalització, o no, de les relacions?»

 «Un altre problema a tenir en consideració, el problema econòmic! Formem part d’una societat classista que qui 

pot accedir a avantatges socials ho fa i qui no, se queda relegat! Qui pot accedir a l’escola municipal de música i de teatre, 

i al Conservatori? No podem despreocupar-nos de qui no té poder adquisitiu...»

 «La preocupació major per 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.»

 «Ara hi ha un gran problema, l’alimentació bàsica pels nens i nenes, que no mengen bé i suficient... Quan s’han 

tallat els menjadors, hi ha gent que no menja i no té el menjar suficient, com vols parlar-li de la convivència si no ha menjat 

primer.»

 «Hi ha famílies que igual tenen vuit fills, i saps que estan a l’atur i te preguntes si han esmorzat o dinat abans de 

vindre a l’escola. Aquí tenim un problema gran!»
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 «Els problemes més grans de convivència estan concentrats al nucli antic de Tortosa. És on hi ha més problemes 

de gent sense recursos econòmics, gent que ha vingut a buscar noves oportunitats d’integració i la crisi ha acabat trencant 

estes perspectives de millora i ara sobreviuen d’una altra manera i ajuntar-se en gent d’aquí i això és complicat!»

El dret a la protecció de la família

L’article 39.1 CE estableix explícitament que la protecció de la família s’ha d’assolir en la dimensió 
socioeconòmica. D’aquest precepte es deriven manifestacions de la protecció de la família, que es 
troben recollides en altres articles del text constitucional: dret al treball i a una remuneració suficient 
per satisfer les necessitats i la de la família (article 35.1 CE), el dret a la Seguretat Social per a tothom 
(article 41 CE), intervenció dels pares en l’ordenació de l’educació dels fills (article 27 CE), protecció 
de la joventut i la infància (article 20.4 CE), preceptes tots ells recollits abastament en l’abundant le-
gislació del seu desenvolupament.

Així doncs, subjacent al discurs al voltant del dret que la pobresa i les desigualtats socials siguin com-
batudes, apareixen tota una sèrie de reflexions, observacions i consideracions que situen la família 
com a epicentre de la cohesió social (per tant, com a objecte especial d’atenció) i l’educació, l’oci i 
l’esport dels infants i joves com a eixos clau d’integració social.

 «Este matí ho comentàvem i penso que també és important. El tema de les desigualtats socials dels pares tras-

puades als fills. Molts crios ara tenen deures a casa i els xiquets que tinguin pares analfabets, o que no coneixen la llengua 

d’escolarització, pos no els poden ajudar, i això suposa un greuge comparatiu per estos xiquets que ja des de la base 

s’estan condicionant factors diferenciadors. Si des de l’escola no es manés fer a casa feina tant instrumental com for-

mativa, potser contribuirien menos en la desigualtat social. Per això projectes com el 6-16 (Programa municipal d’acció 

socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies) trobo que són fantàstics, pel tema del reforç 

escolar, com a via de garantir la igualtat d’oportunitats en l’ensenyament.»

 «Les ajudes als llibres, per exemple, existeixen, però arriben a un número de gent molt determinat... I hi haurà un 

problema de convivència a l’escola, alumnes en llibres i altres no; i això pot suposar discriminacions, estigmatitzacions per 

part d’altres alumnes i pares...»

 «A les guarderies passa igual. Per acceptar-te a Creu Roja miren els ingressos que tens. Jo si la puc pagar, aniré 
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pagant perquè pel nivell d’ingrés no m’agafaran, perquè treballem lo meu home i jo. De privades, sí que n’hi ha; de públi-

ques, no, i això limita molt. La de Creu Roja és l’única pública. La de la Consolació és privada. [...] I jo lo que te deia. A la 

guarderia on lo porto? I a l’escola igual. He de poder anar-hi caminant. No hi ha guarderies, i les que hi ha són privades 

i són caríssimes. Els horaris tampoc són compatibles amb la feina, demanes beca i no te la donen perquè treballes. No 

donen ajuda perquè tenim ingressos, però, clar, me gasto els ingressos de la feina en pagar perquè cuidin a mon fill.»

 «La formació dels crios és fonamental. Garantir igualtat d’oportunitats passa per una igualtat d’accés a la formació 

dels nens i nenes en situació precària.»

 «La primera generació (persones adultes d’origen estranger) no volen tenir problemes, per tant no en generaran. 

Però, què passa en los joves de segona generació, que han crescut o nascut aquí, pensant que tindran les mateixes opor-

tunitats que els autòctons i que poc a poc aniran descobrint que no les tenen, estes mateixes oportunitats?»

 «Per exemple, l’escola de música, vale que és pagant. Però hi ha molt poca gent que s’hi hagi interessat. Més 

enllà del cost econòmic, no hem sapigut fer vore que és una oportunitat... No hem sapigut acabar de promoure els espais 

educatius per als xiquets com una oportunitat, necessitat...»

 «La matrícula (a l’escola municipal de música) val 60€ i, després, mensualment els més petits paguen 20€ i els 

altres que fan llenguatge musical o algun instrument paguen 60€. No hi ha beques i entenem que això limita.»

 «L’esport en general té molt de potencial, perquè ofereix l’oportunitat de gaudir d’un lloc on la interacció és molt 

més fàcil.»

 «L’esport està a l’abast de tothom? Sí i no! En funció de l’economia de cadascú, es podrà assumir la quota del 

gimnàs, la quota de l’entitat esportiva, etc. Si tens dificultats per menjar i sobreviure, pos aleshores és difícil de fer esport... 

La immensa majoria de la població no té interioritzat l’esport com a qüestió rellevant, i les condicions econòmiques ho 

agreugen.»

 «Los crios per participar al Club de Futbol Tortosa han de pagar una quota anual de 300€ per crio. Si ho comptes, 
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són 25€/mes/crio, més les despeses en xandall, esportives i demés... És molta pasta per jugar a futbol... i està clar qui juga 

aquí, només los que podem pagar per fer-ho!»

 «L’excursionisme és molt francès, allà hi ha molta tradició, te trobes gent de 60 anys per la muntanya... i, aquí, 

només fa 20 anys que hi ha gent que disfruta de la muntanya i el tema de les necessitats també és molt important. Si lo 

que te preocupa és treballar, per pagar el pa, pos...»

 «És molt necessari treballar en ells front l’estrès a la rutina de no tenir feina, no tenir ocupació, la majoria joves fills 

i filles de la immigració a Tortosa no estudien ni treballen, i també cal treballar en los pares i les famílies. Com incorporar 

en tot plegat a les dones? A estos joves, els preocupa: el futur i oportunitats dels seus germans, la seva educació; la seva 

reafirmació en identitat amaziga... [...] Viuen en la sensació de desesperança, desmobilització, de generació perduda: au-

toestima, ímpetu, derrotament, escepticisme, no oportunitats de futur... [...] Tots estos elements poden ser transversals en 

tots els joves, però resulta especialment greu per a qui no ha decidit res: “Jo m’he trobat aquí”... No veuen què poden fer!»

 «A Jesús, els xiquets marroquins vénen a l’hort, juguen allà... Als 15 anys els hi vénen els problemes. L’adolescèn-

cia és problemàtica de per si. A més a més de l’escola, hi ha d’haver algo més. Dels 14 als 17 anys és molt important el 

paper dels amics, els educadors...»

 «Tenim un parc que és poc aprofitat. Allí sí que van els xiquets i les mares, però quan es fan més grans ja no hi van.

Quan són més grans, necessiten llocs on poder fer coses.

Les mares dels meus alumnes diuen que els caps de setmana se’l passen a casa connectats a Internet. No s’acostumen 

a fer res en el temps de lleure.

S’hauria d’ofertar coses per a què hi vagin.

Quan hi ha coses participen (les penyes a les festes…).

No hi ha costum de tenir espais d’activitats de lleure (casals…).»
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 «No tenim ni piscina descoberta.

Els xics tenen instal·lacions esportives per a jugar a futbol, però les xiques no.

A Tortosa podrien haver més coses per a joves! Més botigues, més centres comercials, més puestos per a sortir, més pubs, 

més parques... Perquè clar, de parque, només n’hi ha un, i tot lo que hi ha allí són los columpios per als xiquets... i lo de 

bàsquet de la nau... La ciutat no està adaptada per la vida juvenil... mos hem d’anar a Amposta...

Aquí fan algo per a joves i acaben apuntant-se tots los crios de 15 anys... Podríem fer dos festes: una per crios i altra per 

grans...

A Tortosa per als joves falta espai.

Quin tipo d’espai?

Locals d’oci per passar el temps lliure, les tardes, i no estar pel carrer passant fred!»

 «Han de buscar coses per als joves. Diuen de tot, però els xiquets han de jugar a algun lloc. No hi ha res per a jugar, 

s’ha deshumanitzat la ciutat i l’esport també!»

 «Tortosa és la capital de la vegueria de les Terres de l’Ebre, però, en canvi, la convivència lúdica, on vas? Quines 

discoteques hi ha? Teatres, cines? Quins espais d’oci hi ha a la ciutat? I això obliga a la joventut nostra a anar a Amposta, 

Santa Bàrbara, Roquetes...»

El deure i dret al treball

L’article 35 CE recull el deure a treballar i el dret al treball amb prou remuneració per satisfer les ne-
cessitats de la persona treballadora i de la seva família. Aquest precepte constitucional concreta indi-
vidualment el dret igual de totes les persones a un determinat lloc de treball.

Una petita part dels discursos dels recursos tècnics, de la ciutadania, dels representants institucionals 
i dels grups polítics municipals han valorat els preceptes de l’article 35 CE, vinculant-los amb el nivell 
de convivència i cohesió social, i el fenomen de la pobresa i el de la immigració. Així com també es 
traspua certa desigualtat social com a conseqüència de certa vulneració del dret al treball amb prou 
remuneració.
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 «Al nostre departament mos trobem en una situació molt complexa. L’altre dia van sortir publicats els resultats 

de l’enquesta sobre condicions de vida i Terres de l’Ebre figuràvem com a territori amb una taxa de pobresa més alta. La 

pobresa pot ser un factor que condicioni molt l’empitjorament de la convivència, més gent bolcada a l’autosupervivència. 

[...] Es planteja un difícil equilibri entre aconseguir una vivenda digna, feina, menjar, nens i nenes desatesos... degradació 

de la societat que està més empobrida pot afectar a la convivència, i més si aquesta societat és un col·lectiu determinat 

(persones d’origen estranger i d’ètnia gitana). I què fer? Programes destinats a l’ajuda? Cada dia donar un bocadillo? Lo 

que necessitem és crear llocs de treball per ser autònoms i no dependre...»

 «El treball està molt relacionat amb la convivència, és un mitjà per adquirir allò que es necessita a casa. Abans era 

més fàcil trobar feina, podies anar al camp. Si tenies un nivell de formació, era relativament fàcil trobar-ne...»

 «Te parlo a nivell de treball, la situació que percebem. De fet, les empreses on més immigrants hi treballen són em-

preses de l’àmbit agroalimentari... Hi ha un percentatge de gent de fora més elevat i els salaris són més baixos. Molta gent 

del territori diu que hi voldria treballar, però l’empresari no vol perquè així els pot fer el que vulgui i pagar-los com vulgui. 

Les condicions en general són molt precàries, els pagesos no cobren...»

 «La gent que està aquí no se n’anirà, això és evident i la gent d’aquí els percep com a invasors. Als que són més 

diferents, als anglesos, cap problema. Si no hi hagués crisi, no hi hauria tant problema, ja que el conflicte està molt més 

latent ara. Los autòctons te parlen com si els prenguessin la seua feina. Però les condicions són horroroses. Hem de tenir 

paciència i dret a treballar en té tothom, que són persones!»

 «I aquí també se queixen sense més ni més. Al camp contracten a tots los immigrants. Una part d’aquí no vol fer 

esta feina, perquè ells en cobrar molt poc ne tenen prou: ells cobren poc i treballen moltes hores... I de l’altra és que molts 

pagesos ja tenen la quadrilla feta de fa temps, en gent que la coneix, li treballa bé, magrebins, i ara no vol canviar...»

 «A nivell empresarial, s’han ocupat llocs de feina bruta que la gent d’aquí no volia fer. Ara no hi ha feina i ara tot és 

culpa d’ells... La feina bruta s’ha de fer ara i abans. Siguis d’on siguis. Però els d’aquí no volen. Hi ha conductes agressives 

i això portarà a que es facin grups de joves per comunitats, com los Latin King i estes coses.»

 «Lo que passa és que s’ha d’acabar en les màfies que exploten a persones estrangeres que tenen a 20-30 perso-
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nes en un pis, sense calefacció... A vore, jo ho he vist, a los senegalesos a la taronja, vénen a Espanya a buscar faena i no 

vénen a fer mal. A mi, me fan pena de tenir que sortir del seu país, anar al camp per 2-3€/hora. És desastrós, hi ha que en 

treu profit d’això. Exploten a esta gent que no entenen l’idioma, no tenen cultura...»

 «Jo penso que moltes vegades, com dir-ho per a què no se me malentengui, immigració porta a marginació... gent 

que no té recursos i té moltes necessitats i hi ha gent que abusa d’ells! A vore, vénen en desgràcia d’allà i, aquí, per molt 

malament que estiguin, estan millor que allà!

[...]

Lo més denigrant és la part de culpa dels d’aquí per llogar a preu barato, s’hauria d’emprendre a este senyor que lloga per 

20€ la jornada... Hi ha faenes que los d’aquí no volem fer? Sí que les faríem, però no a este preu!

[...]

Ara està ple de gent per la temporada de la taronja. Van per n’estos carrers, dormen on poden, se queden per les cases... 

Això és un problema social més que policial, però, on està la solució? A la plaça dels Farols o a la plaça Agustí Querol, està 

ple cada dia (mentre dura la temporada) de mà d’obra barata, i això no és cosa de l’associació, és cosa de Serveis Socials 

i de Treball... I estos temporers van a on sigui, aquí o a Lleida, van a salto de mata i, si poden pagar-se una barra de pa, 

pos perfecte: això és un problema!»

 «Això de que vénen i foten la faena és culpa del qui contracta. Ma mare va venir aquí primer que jo, i va venir a 

treballar a la mandarina. I los empresaris venien a Romania a buscar gent per la mandarina i ho deien així: “Aquí no trobem 

gent que vulgue treballar collint mandarina.” Lo sou mig allà a Romania està en los 150€/mes i venir a la mandarina supo-

sava un contracte de 3 mesos de 300€/mes!»

 «La gent que ve majoritàriament és mà d’obra no qualificada, jo he conviscut per la faena amb metges de fora i 

tenen una gran facilitat d’adaptació, tant com si vingués una persona d’aquí, algú de Galícia, hagin vingut del Magreb, de 

Cuba... I no tenen problemes. Amb la gent no qualificada i que ve aquí per supervivència, hi ha més problemes de convi-

vència. Tenen com a prioritat de cobrir unes necessitats bàsiques i és més difícil establir en ells lligams.»
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El dret a un habitatge digne

L’article 47 de la CE estableix el dret a «gaudir d’un habitatge digne i adequat». Aquest és un dret soci-
al, atès que, més enllà del concepte de propietat privada, es concep l’habitatge com un dels elements 
bàsics per a l’existència humana. En conseqüència, i igual com tots els drets reconeguts al capítol 
tercer del títol I “Dels principis rectors de la vida política social i econòmica”, l’article 47 CE actua com 
un mandat als poders públics, ja que aquests estan obligats a definir i executar les polítiques neces-
sàries per tal que aquest dret es pugui acomplir.

Dels discursos recollits de part dels recursos tècnics, dels ciutadans, dels representants públics i dels 
grups polítics municipals que han tractat el tema de l’habitatge en relació amb la convivència i la co-
hesió social, han subratllat sensiblement la connexió entre pobresa, condicions d’infrahabitatge i risc 
d’exclusió social, amb absència de reflexions que connectin aquesta situació amb la vulneració, o no, 
d’un dret constitucional.

 «A Tortosa, los lloguers no han baixat... Pensa que lo més barat que tinc és una habitació per 200€/mes, i a Barce-

lona lo mateix ho tens per 250€/mes... Los lloguers aquí no han baixat. [...] I molta gent ha deixat la hipoteca i se’n tornen 

en un deute de 60.000€ al banc que no poden pagar. Clar, al no poder pagar la hipoteca, aquí ja no tenen opcions. Si no 

tenen feina, no poden pagar la hipoteca, per tant, abandonen i se’n van... [...] També tinc alguns casos de dones estrange-

res propietàries que no han pogut pagar el pis, la hipoteca, i los proposo que intentin llogar-lo i de mentres viure de lloguer 

o a casa d’algun familiar, i així podem aguantar-lo per si de cas. Tinc casos d’hipoteques de 500€, que s’han pogut llogar 

per 250€ i posen la diferència...Perquè si perd la casa, se queda sense pis i en un gran deute en lo banc. També hi ha la 

modalitat de 4-5 pisos de propietaris que no poden pagar, se reagrupen en un pis per compartir-lo... I pensa que hi ha pisos 

molt xulos que antes en un sou de 1800€ compren un bon pis i, ara, en l’ajut dels 400€ no arriben...!»

 «A Tortosa, ha passat que se va projectar una ciutat cap a la perifèria, en lloc de conservar el casc antic. Allí s’han 

quedat les cases velles i se comença a moure el tema ara. La idea de ciutat que es va planejar va ser equivocada, s’hagués 

tingut que arreglar el que teníem!»

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

convivència. Paguem el peatge de les societats modernes: fa 40 anys, si teníem un problema en lo veí, anàvem i li dèiem 

nosaltres mateixos; ara truquem a la Policia. Potser hi ha casos justificats en que algú hagi tingut determinat problema per 

enfrontar-se al veí, però en termes generals...»

 «Gent de tota la vida que fan mal a la ciutat més que els immigrants, són els tortosins que lloguen pisos deteriorats 

i sense necessitats bàsiques als immigrants, són els tortosins que posen l’immigrant davant de situacions de deterioració 

i, a més, els acusen de tot el mal. Si ens fixem, la majoria dels propietaris del casc antic, qui són? Són tortosins! Si el pis 

no està en condicions, no s’ha de llogar a ningú!»

 «A vegades te preguntes quines condicions tenen els alumnes a casa, si tenen aigua calenta... per l’olor que fan, 

si deuen tenir rentadora...!»

 «Hi ha mig Tortosa de pisos “tabicaos” i la gent està tan malament... S’hauria de fer un conveni amb els bancs i 

que els lloguessin. Això seria lo correcte. La gent viu molt malament. [...] La joventut ho té malament: ¡Qué no tengan que 

pegar patada en una casa y meterse! [...] Per a què puguin tirar avant, no faran xaboles, com abans, si la cosa segueix així 

potser ho hauran de fer!»

 «Los últims que arriben tenen menos recursos econòmics i s’instal·len al lloc de la ciutat on l’oferta econòmica és 

més barata... I després hi ha qui critica que al centre està ple d’immigrants. Però, després, resulta que ets tu qui li ha llogat 

el pis... Tothom s’acaba beneficiant d’esta situació... i és difícil...!»

Igualtat de drets de totes les persones a l’educació, a la protecció de la salut i a les prestacions 
socials?

La Constitució espanyola recull com a drets l’accés a l’educació (article 27), la protecció de la salut 
(article 43) i el garant de l’assistència i les prestacions socials suficients davant de situacions de ne-
cessitat (article 41).

Com s’ha assenyalat durant tot el capítol, molts pocs han estat els discursos recollits amb posiciona-
ments directes en termes de drets. Ara bé, uns pocs sí que deixen entreveure matisacions en relació 
amb el conjunt dels preceptes constitucionals que recullen els anomenats drets de prestació. Efecti-
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vament, en el context de la crisi econòmica actual, s’han articulat discursos en dues direccions: d’una 
banda, una part dels recursos tècnics, representants públics i grups polítics municipals han analitzat 
la difícil situació i l’equilibri en l’acompliment d’aquests drets fonamentals.

 «Tenim molt interioritzats com a societat els drets a l’educació i salut pública, però no tenim tan interioritzat el 

sistema de drets socials, les beques, els ajuts, és com si encara no ho tinguéssim interioritzat com a dret...»

 «Ara que no hi ha faena, veig que hi ha molt la sensació que tot és per a ells... A vore, ho dic i no ho dic en contra 

de ningú. Les coses no s’han de donar a canvi de res. Començant perquè cobren un atur, los d’aquí i los d’allà, les lleis i les 

polítiques s’han fet així, que te donen algo, i no es valora, s’han de demanar contraprestacions, compensacions socials...»

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

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

qui no treballa. I crec que este abisme pot afectar i molt la convivència. Una família que arribi a una situació extrema, sigui 

d’aquí o d’un altre país, les ajudes no arriben a tothom: Serveis Socials estan incrementant, però no tant com l’increment 

d’usuaris; el Govern central envia un 40% menys... què fer?!»

 «Pos que “mos vénen a treure la faena”,” mos porten massa gasto social”... Potser en algun aspecte, algunes 

ajudes potser no s’han fet massa bé... Però jo no veig a la gent de fora en cotxes de luxe, la veritat!»

 «En lo tema de les “ajudes d’urgència social”, moltes estan adreçades a col·lectiu magrebí. I me pregunto, per 

què tant a ells? Potser perquè la crisi els afecta més a ells, perquè nomes treballen els homes i ara no tenen cap ingrés i 

aleshores estan pitjor?

Potser també tenen cobertura familiar menys extensa, a diferència que les persones llatines que tenen més i també les 

dones treballen...

Lo cert és que subsaharians i pakistanesos no vénen a demanar, i los veus pel carrer i te n’adones que bé no estan!

Los marroquins potser són el col·lectiu més necessitat i quantitativament més present a la ciutat... 

Done-mos conte que a l’arribar els homes marroquins, a l’igual que els pakistanesos, no venien als Serveis Socials a de-
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manar res... Han començat a venir a demanar quan han reagrupat les famílies, quan han estat aquí en sons fills. Què faríem 

natros si estessem a un país en situació precària, en la nostra família, i sabéssim que existeix un servei d’ajuda pública? 

Pos demanaríem de tot, no?»

 «Les polítiques socials i assistencials tenen la culpa perquè els hi donen tot i això no els beneficia. Com que és 

immigrant li donem. Hauríem de fer un pla d’inserció amb cada persona per a què la gent s’integri. És massa assistencial 

i, per tant, la gent se torna victimista. Haurien de tenir iguals drets i obligacions, perquè per a mi és un tortosí.

[...]

Les polítiques assistencials han fet molt mal. Falten polítiques de control, de mirar més les coses, i que siguin per a tot-

hom.»

 «Ara crec que s’hauria de vigilar que no vingués ningú més per la situació econòmica, és un moment molt difícil. Els 

que estan aquí de fa anys, que els xiquets van a l’escola... se li ha de facilitar tenir papers i viure bé. Natros no en podem 

acollir més. Ara n’hi ha prou i això afecta a la convivència.»

 «La veritat que en lo tema del pagament d’1€/recepta + el 10%... i sumat que hi ha molts clients que encara no 

estaven a la base de dades... passa que a vegades te veus dient-li a una dona jubilada que té “x” deute en la Generalitat... 

Quan veus de sobres que té una pensió molt justa i que té dificultats econòmiques... a mi me fa molta pena, la veritat... 

En la situació de crisis se nota que vénen menos gent a la farmàcia. Mos trobem moltes vegades en “este medicament no 

me’l dónes” i, clar, natros hem de procurar vigilar i detectar si el fet de que esta persona no es prengui dit medicament pot 

ser molt perjudicial o no... Però, clar, com fer-ho!»

 «El que passa aquí és que atenem molt bé a tothom i ens hem convertit en una escola inclusiva. Però totes les 

escoles públiques ho haurien de ser. Perquè esta inclusió i immersió que estem fent està corrent risc. Això em preocupa i 

es deu a la manca d’equilibri. La interculturalitat està molt bé, mos dóna a tots la possibilitat d’aprendre coses dels altres. I 

en moments durs pot aparèixer la solidaritat i deixem de banda l’individualisme... Però, aquesta inclusió social de l’escola 

ha de ser entre tots!»



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

363
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

I, de l’altra, una part de la ciutadania i una altra dels grups polítics municipals han qüestionat, en el 
context de crisi, la universalitat de determinats drets socials o de prestació.

 «Aquí, que estiguen reglamentats, quan n’hi ha pocs, vale! Però, on està el nucli industrial tortosí que ha de donar 

faena a tota esta gent? Llavors, com poden subsistir? Algo han de fer per a subsistir: la majoria reben ajudes! 

[...]

Lo que no té treball ni possibilitats que l’envien al seu país, que ara lo prioritari és els d’aquí, que no ne sobra. No sóc 

racista, però s’ha de replantejar, s’han donat massa ajudes...

[...]

Primer els tortosins i després els de fora, és com jo ho veig. Lo mateix que dic jo, no ho sé, però ho pensa el 80% de la 

població.»

 «En resum: de la mateixa forma que tota discriminació és dolenta, hem arribat a les pitjors de les discriminacions, 

la discriminació negativa per la gent d’aquí i positiva per la gent de fora...»

 «En relació als nouvinguts: igual drets, igual obligacions. Mateix tracte entre natros, negres i musulmans. No per-

què vingues de fora i sigues pobre no hagis de tenir un tracte de favor. Un altre és que en situació de crisi i de penúria, és 

lògic que pensem que primer natros i després los altres. Per exemple, jo porto 33 anys cotitzant a la Seguretat Social i te 

trobes un “negret” o un “moro” que té més drets o almenos passa per davant nostre... Natros tenim uns drets adquirits, 

natros sempre per davant! És lògic que en temps de crisi primer mirem per la gent nostra, la gent del país, i després los 

demés, cal fer una priorització perquè hi ha la crisi...»

 «Aquí va venir molta població ebrenca que no volia fer determinades faenes: ajudar a la gent gran, hotels, restau-

ració, camp... I ara estes persones que estan integrades, treballen, cotitzen... I ara esta gent d’aquí al territori se queixa de 

que natros ara no tenim faena i ells treballen... però, si jo tinc un treballador de “x” nacionalitat, i ara me ve un espanyol i me 

diu “tu per què tens un estranger, perquè a 4-5 €/h ja no vull anar a treballar”... Lo problema no és l’immigrant, lo problema 

és que la gent del territori que està passant penúries econòmiques... i potser ara sobren immigrants. I potser, en educació 

i correcció, eh!, potser se l’hauria d’invitar a abandonar el país... El que no aporta fora i el que aporta aquí!»
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 «El PP ha retirat la targeta sanitària. Però no a lo bravo, eh?! Les embarassades, los menors d’edat i parats tenen 

targeta. No la tenen qui no pot assegurar el fet d’estar a l’atur. Los que no estan en estes circumstàncies vol dir que no 

treballen, o que no peguen cop, o que són delinqüents...»

 «Lo col·lectiu sanitari català va fer submissió a les ordres de Madrid de no cobrir sanitàriament a qui no tingués pa-

pers. I el Govern, el Departament de Salut, va actuar en conseqüència a esta insubmissió... Des del Govern, Departament, 

es considera que s’ha de donar suport per a què totes les demandes de salut existents tinguin resposta... Des del punt de 

vista sanitari, no es pot permetre negar a una persona un dret universal com la salut i educació dels fills. Parlem, si de cas, 

de les dificultats d’accés al país, però un cop aquí no podem negar l’assistència sanitària a ningú! [...] És ara Madrid qui 

determina ajustar el dret de salut només a qui treballa!»

Finalment, es recullen una sèrie de discursos provinents de part dels recursos tècnics i dels grups 
polítics municipals que d’una forma més tangencial han abordat aspectes i consideracions vinculades 
amb l’acompliment i/o garant de determinats drets polítics i socials.

En relació amb la salut

 «Com a treballador social del món de la salut emocional, voldria comentar la dificultat que des del sector ens 

trobem. Existeixen estudis que posen de manifest indicadors de risc de patir enfermetats mentals les persones que han 

migrat. I natros no tenim este usuari. Per què? Els centres de salut mental estan estigmatitzats, els joves amazics estan 

estigmatitzats, les diferències culturals d’apropament a les malalties mentals, com apropar-nos a les famílies i treballar en 

ells?»

 «És bo per la salut fer exercici i, de repent, per qüestions culturals o esquema mental, les xiquetes es queden 

sense fer gimnàstica, han de tapar-se el cap... estan patint segregació respecte a la nostra societat. Deixen de fer exercici 

i estes actituds s’acaben pagant en més diabètics, obesitat, baixa autoestima...»

 «També percebem que les vacunacions infantils en nens immigrants tenen menor cobertura que els autòctons. 

També hi ha alguns pares més progressistes, que no vacunen els fills, jo crec que és un error. La cobertura vacunal no és 

tan alta en immigrants com en els autòctons, i és un perill per patir malalties.»



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

365
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

 «El tema dels menús escolars. És una dificultat afegida per elaborar menús. Se n’han de fer per a celíacs, altres 

específics i a sobre menús sense porc. S’ha de solucionar o bé elaborant un doble menú o bé, com que alguns no en 

mengen, no en menja ningú. En alguns casos lo menú escolar és l’únic que mengen al dia.»

 «Terres de l’Ebre té l’índex d’obesitat escolar més alt de Catalunya. A vore, no se fa bullir l’olla, se menja molt de 

prefabricat, no es menja fruita i verdura, som molt sedentaris, tot lo dia a la play station... S’ha de conscienciar a la gent 

a fer activitat física... Antes se considerava que fer activitat física era perdre el temps... S’ha de fer molta pedagogia de 

vincular l’activitat física en la salut...És molt important implicar als CAPs per a què ja vagin fent difusió de l’esport, per a 

què preguntin sobre la salut del seu fill en termes d’esport... Hem de treballar conjuntament...»

En relació amb l’educació

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

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

barris guetitzats, escoles guetitzades!»

 «Jo ara a l’escola estic bé, dins la dificultat que suposa treballar en l’ètnia gitana i, a més a més, pakistanesos i 

magrebins! I en l’edat se’ls hi accentua la dificultat! És molta feina controlar un xiquet en estes realitats. Has de controlar 

a la família i això és molta feina de base...»

 «Jo sí que ho veig així. Hi ha dificultats en l’equilibri que necessita la immersió. Com a centre ho estem fent bé, me 

refereixo als professors, als alumnes i a les famílies. Penso que s’està fent una immersió i a la vegada hi ha un intercanvi 

cultural.»

 «Passa, però, que hi ha classes en què s’ha disparat el número d’alumnes, la mitat o més que no parlen llengües 

llatines, i que tenen diferents costums —no entrem en la religió— i que s’agrupen per afinitats. Això se veu molt de cara a 

la projecció externa del centre. S’està treballant i tenim un pla d’entorn molt potent.»
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En relació amb l’esfera política

 «A Europa, que en termes de democràcia mos porten molts anys, en tots aquells països que semblava que el tema 

de la immigració estava superat, 2es i 3es generacions d’immigrants, com que no se’ls ha educat, ara exigeixen més que 

mai! Tots estos països surten partits polítics contra la immigració, Grècia, Àustria, Dinamarca... per culpa de la immigració 

o per culpa de no saber tractar el tema de la immigració...»

 «Jo estic preocupat realment, i a l’Ajuntament particularment, perquè a les pròximes eleccions municipals PxC 

tindrà quota i als debats estarà present i fotrà una canya increïble en lo tema... Me preocupa treballar lo discurs de PxC!»

 «Observem PxC a Tortosa amb percentatge de vots a determinat barri que resulta ser incomprensible [...] a llocs 

on la franja d’edat en més incidència és en los menors de 30 anys... i los discursos excloents se contagien més que els 

discursos reflexius...!»

 «Molts alumnes, penso, tenen moltes idees preconcebudes de lo que senten a casa. I a mesura que hi ha agreu-

jament de les condicions socials, un pensa que la pèrdua de drets passa perquè ells tenen de tot... i això es trasllada a la 

vida dels alumnes... Estem fent una generació, com dir-ho, estem fent una generació d’alumnes que seran més racistes. 

Perquè la pròpia societat està fent que front el problema de privació econòmica de Tortosa, la culpa sigui dels nouvinguts... 

Preocupant el missatge de PxC i els vots que va traient!»

 «S’està treballant bé en molts aspectes i molt, i en altres falta millorar. Els factors econòmics fan que hi hagi 

programes que no es poden tirar endavant i ara també hi ha els factors polítics, és una època convulsa. El dret a decidir 

generarà conflictes de convivència que abans no estaven.»

 «I això afecta a la convivència, i la gent s’afrenta pel carrer, en la manipulació dels polítics informen subjectivament 

i manipulativament, van als vots, no van per la ciutadania i el seu benestar... en la llengua i en lo tema de la bandera s’han 

tirat al nacionalisme i això afecta a la convivència... aquí parlem en tortosí i ebrenc, i no hi ha dificultat de conviure en les 

dos llengües... i natros no som tan catalanistes... Lo problema que tenim és dels desnonaments i la crisi econòmica, primer 

solucionem estos problemes... Les generacions futures de joves estan al paro, nul·les expectatives de futur... 
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condemnats a emigrar...»

 «A Terres de l’Ebre, li passa algo similar al greuge Catalunya/Espanya. Lo centralisme de Tarragona i Barcelona 

en relació a Terres de l’Ebre és molt més greu que el centralisme de Madrid en relació a Barcelona. Paral·lelament és lo 

mateix, si mirem la balança fiscal entre lo nord (Tarragona i Barcelona) respecte les Terres de l’Ebre: conflicte de l’aigua, 

les nuclears, lo pantà de Flix —la més gran contaminació que van deixar fer. Este aspecte de convivència política és molt 

important, és que los dirigents ebrencs nostres fan “la voz de su amo”, divide y venceràs. [...] M’agradaria que quedés res-

saltat la importància que té per les TE, la unió contra els enemics nostres, unió per superar la decrepitud social... Existeix 

una unió contra el transvasament, però no existeix una unió per crear una vegueria de fet/legal...»

 «Ara, la convivència està pagant lo pato de tenir una classe política nefasta i jo estic a l’Ajuntament de Tortosa 

com a regidor i ho solto... Estem en una quiebra absoluta, se mos ha dixat en la misèria, les retallades no se fan perquè 

se vulguen —jo sóc contrari a les retallades— i los polítics sense reduir-se los sous i puestos... i los bancs.. perquè no fan 

com en qualsevol botiga... Ara situació gravíssima, què més passarà? I això és una afectació gravíssima a la convivència i 

això mos està afectant a los uns i los altres... Los polítics en 7 anys de cotització tenen igual prestació de jubilació que en 

los 30 anys de servei que jo faig, i això és injust!»
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Recapitulant

La dimensió democràtica de la convivència analitzada en el present capítol es concreta, en un estat 
social i democràtic de dret, a través d’un conjunt de llibertats públiques, drets civils, polítics i socials, 
en què duen a terme determinades polítiques públiques, que es tradueixen en possibilitats, per part 
dels ciutadans i les ciutadanes residents, d’intervenir i participar en la vida comunitària, en igualtat 
d’oportunitats i amb respecte a determinats drets i deures. La constitució Espanyola de 1978 recull 
tots els drets polítics i socials a partir dels quals es desenvolupen les diferents relacions socials entre 
totes les persones residents a l’Estat.

Pocs han estat els discursos enregistrats que reflexionin, analitzin, prenguin en consideració, directa-
ment o tangencialment, qüestions que vinculin el predomini d’autèntiques relacions de convivència, o 
de mera coexistència, o de rebutjable hostilitat amb l’acompliment dels preceptes recollits i recone-
guts en l’articulat de la constitució espanyola. És a dir, parlar de convivència, interculturalitat i cohesió 
social s’associa majoritàriament amb l’establiment, o no, de relacions de confiança; amb actituds —
més o menys conscients—d’acceptació/indiferència/rebuig en vers l’altre, amb la diversitat lingüística 
i cultural del lloc, amb l’acompliment (o no) de determinades normatives que regulen les relacions 
veïnals,  amb el conflicte i l’hostilitat...

En canvi, resulta menys manifest i habitual, analitzar la situació relacional amb l’altre tenint en conside-
ració l’enfocament dels drets polítics i socials; reparant sobre com, l’acompliment o la seva vulneració, 
pot determinar la possibilitat o impossibilitat de relació entre persones lliures i en condició d’igualtat.

Conèixer, analitzar i valorar l’estat social de convivència, ciutadana, intercultural d’un territori determi-
nat passa per estudiar com s’utilitza, o no, el tractament dels drets en els discursos i les pràctiques de 
ciutadans, recursos tècnics, representants institucionals i grups polítics municipals.

Un dels drets polítics recollits en la Constitució Espanyola més significatius és el dret a participar en 
els assumptes públics a partir del sufragi universal. Doncs bé, moltes de les persones d’origen es-
tranger que resideixen a la ciutat no gaudeixen del dret a vot. En els transcurs de tots els col·loquis 
han estat minses les mencions explícites a la no-participació política en les eleccions municipals de 
les persones estrangeres residents a la ciutat. Efectivament, només una representant institucional, un 
recurs tècnic i un grup polític municipal han articulat discurs sobre això. Cal assenyalar que les poques 
persones que s’han posicionat a tal efecte han estat persones autòctones d’edat adulta.
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En relació als diversos drets socials reconeguts per la Carta Magna es determina què, tot i no existir 
una al·lusió explícita als mateixos, sí que una part dels discursos dels recursos tècnics, la ciutadania, 
els representants institucionals i els grups polítics municipals recullen valoracions al voltant de diver-
sos àmbits temàtics que atenyen (directament o tangencialment) a l’exercici o vulneració del drets 
socials o de prestació, tals com el dret a l’educació, a la protecció de la salut, al treball, a un habitatge 
digne, a l’assistència i prestacions socials suficients, a la protecció social, econòmica i jurídica de la 
família, etc. 

Una part no majoritària dels discursos dels recursos tècnics, ciutadania, representants públics i grups 
polítics municipals coincideixen en identificar el fenomen de la pobresa —i el subjacent increment 
potencial del risc d’exclusió social—, com al caldo de cultiu a partir del qual trontollen les desitjables 
relacions de convivència d’acord amb el desequilibri en el garant de determinats drets i d’iguals opor-
tunitats socials.  Uns discursos a partir dels quals es traspua el dret que la pobresa i les desigualtats 
socials siguin combatudes. En la mateixa direcció i en un altre sentit afloren tota una sèrie de reflexi-
ons, observacions i consideracions que situen la família com a epicentre de la cohesió social (per tant, 
com a objecte especial d’atenció) i l’educació, l’oci i l’esport dels infants i joves com a eixos claus 
d’integració social. 

Una petita part dels discursos de recursos tècnics, ciutadania, representants institucionals  i grups 
polítics municipals han valorat el deure i el dret al treball amb una remuneració suficient per satisfer 
les necessitats de la persona treballadora i de la seva família, vinculant-lo amb el nivell de convivència 
i cohesió social, i, el fenomen de la pobresa i el de la immigració. Així com també, relacionant-lo amb 
certa desigualtat social com a conseqüència de certa vulneració del dret al treball amb prou remune-
ració. 

Dels discursos recollits de part dels recursos tècnics, dels ciutadans, dels representants públics i 
grups polítics municipals que han tractat el tema de l’habitatge en relació amb la convivència i la co-
hesió social, han subratllat sensiblement, la connexió entre pobresa, condicions d’infrahabitatge i risc 
d’exclusió social. Amb absència de reflexions que connectin aquesta situació en la vulneració, o no, 
del dret a gaudir d’un habitatge digne i adequat.

Pel que fa a la igualtat de drets de totes les persones a l’educació, a la protecció de la salut i a les 
prestacions socials, molt pocs han estat els discursos recollits amb posicionaments directes en ter-
mes de drets. Ara bé, uns pocs si que deixen entreveure matisacions en relació amb el conjunt dels 
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preceptes constitucionals que recullen els anomenats drets de prestació social. Efectivament, en el 
context de la crisi econòmica actual, s’han articulat discursos en dues direccions: d’una banda, una 
part dels recursos tècnics, representants públics i grups polítics municipals han analitzant la difícil si-
tuació i l’equilibri en l’acompliment d’aquests drets fonamentals. I de l’altra, una part de la ciutadania 
i una altra dels grups polítics municipals han qüestionant, en el context de crisis, la universalitat de 
determinats drets socials o de prestació.
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