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Primeres conclusions

En primer terme, convé recordar que els continguts d’aquesta Monografia comunitària no es conce-
ben ni interpreten com a finits. Estan elaborats i organitzats amb la finalitat de ser sotmesos a escrutini 
i debat permanent. Efectivament, aquesta Monografia comunitària es postula com a instrument base 
de ciutat, a partir del qual vol compartir el coneixement construït avui entre professionals tècnics pú-
blics i privats, veïns i veïnes, associacions i entitats, representants institucionals i grups polítics locals. 
Un coneixement (objectiu i subjectiu) global, no parcel·lat de la realitat, a partir del qual la comunitat 
es trobarà en òptimes condicions per identificar temes d’especial rellevància i d’interès general (di-
agnosi comunitària), que esdevinguin línea de treball conjunt i compartit, cadascú des del seu lloc 
(programació comunitària), per avançar en el desenvolupament comunitari per millorar la convivència 
i la cohesió social a Tortosa.

Aquesta Monografia comunitària testimonia en dos grans blocs diferenciats, d’una banda, dades, re-
culls d’informacions i continguts inespecífics (territori, població, economia, vida comunitària i govern 
municipal), específics (treball, ocupació i atur, educació, sanitat, socioassistencial, temps de lleure, oci 
i medi ambient) i per franges d’edat (infància, joventut i gent gran) que ens donen un visió global de la 
realitat, descrita formalment des de les estructures i institucions de la ciutat. Altrament, a Tortosa hi ha 
moltes altres realitats —culturals, econòmiques, esportives, de treball en xarxa, etc.— no visibles en 
aquest recull objectiu de la Monografia comunitària, ja que, atesa la seva informalitat, no han aparegut 
en els documents, les informacions i les fonts consultades.

I, de l’altra, el segon bloc testimonia els resultats subjectius que, a partir del punt de mira de nou di-
mensions analítiques, ens proporcionen una visió detallada i personal sobre la percepció de l’estat de 
la convivència i la cohesió social a Tortosa, en relació amb el triple estat de sociabilitat —convivència, 
coexistència i hostilitat. Ambdós coneixements (objectiu i subjectiu), com s’ha explicitat de forma rei-
terada, esdevenen necessaris per entendre la complexa realitat que ens envolta.

En conseqüència, què és el més rellevant de les informacions i els continguts recollits a la Monografia 
comunitària part objectiva? I en relació amb la part subjectiva, quin és l’estat de sociabilitat definitori 
de la realitat a Tortosa avui? Quines relacions, actituds, valors, tensions, etc., en són determinants? I, 
finalment, quins són els nexes d’unió, els aspectes complementaris o contradictoris entre el que s’ha 
recollit en el procés de construcció del coneixement objectiu i el que s’ha posat de manifest a través 
del coneixement subjectiu?
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Arribats en aquest punt, doncs, s’infereix necessari un darrer esforç: d’una banda, per assenyalar el 
que és més rellevant de l’anàlisi objectiva i subjectiva recollit en aquesta Monografia comunitària. I, de 
l’altra, per articular unes primeres conclusions a mode d’exercici prediagnòstic que a) sintonitzin amb 
el coneixement construït i compartit pels tres protagonistes, i b) esdevinguin el punt de partida del tre-
ball participat que s’encetarà, a partir d’aquesta publicació, per elaborar el diagnòstic i la programació 
comunitària per millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa.

Percepcions sobre l’estat de la convivència a tortosa

L’estructura de la part subjectiva de la Monografia comunitària ha centrat l’atenció en l’anàlisi de la 
triple tipologia dinàmica de sociabilitat a Tortosa (convivència, coexistència i hostilitat), a partir de 
l’anàlisi dels discursos recollits d’acord amb els nou conceptes analítics del marc teòric del Projecte 
d’intervenció comunitària intercultural.

Situació general positiva de coexistència pacífica, però...

En relació amb l’anàlisi del triple model de sociabilitat, es pot deduir una idea explicativa central i dues 
de subordinades a aquesta.

A Tortosa, els processos de nova diversificació sociocultural s’estan concretant en un marc general 
predominantment positiu en el sentit d’estar compost: a) per una realitat relacional predominantment 
pacífica, b) per un conjunt d’actituds de respecte distant i de no-agressió, i, finalment, c) per l’extensió 
gradual de sentiments compartits de pertinença a la comunitat local. No obstant això, l’establiment de 
noves relacions socialment i culturalment diverses s’estan succeint, també, en el si d’un conjunt signi-
ficatiu de punts febles com: a) situacions recurrents d’ambivalència i/o ambigüitat, tolerància passiva 
o indiferència envers l’altre; així com b) riscos potencials latents, i en determinats casos més evidents, 
entre els quals sobresurten actituds de rebuig, desconfiança, recel, temor, descontentament...

Per tant, quin és el significat en termes de convivència d’aquesta situació social i relacional en un 
context multicultural d’assentament ràpid i intens com és el de Tortosa? D’acord amb el que s’ha ex-
posat anteriorment, es posa de manifest l’existència d’una situació de sociabilitat predominada per la 
coexistència pacífica, en la qual el teixit majoritari de les relacions interpersonals es dóna entre perso-
nes culturalment i socialment homogènies. Sense eclipsar l’existència de menors, però autèntiques, 
relacions interculturals de convivència, tolerància activa i altres aspectes positius per a la cohesió 
social. Així com tampoc, sense menystenir la presència menor, però no per això menys significativa, 
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de situacions indesitjables d’hostilitat, intolerància i altres aspectes negatius i/o contraris a l’expansió 
de la cohesió en una comunitat.

I, finalment, quin impacte té en l’estat de sociabilitat de la ciutat l’actual situació de crisi econòmica i la 
consegüent expansió de l’exclusió social i el seu risc potencial? El context social general de crisi eco-
nòmica, la competència pels escassos recursos —feina i ajudes— i la particular condició de pobresa 
i/o exclusió social de la persona, condicionen i molt les característiques materials i simbòliques de les 
relacions entre les persones. Així com també les actituds de rebuig, intolerància i culpabilitat d’uns 
cap als altres. Tot plegat esdevé un factor afegit de tensió, tot i que no de ruptura manifesta —però sí 
latent—, de l’estat actual de coexistència pacífica.

La figura següent pretén il·lustrar de manera simbòlica i senzilla aquesta tesi central sobre l’estat soci-
al predominant de coexistència pacífica a Tortosa identificat en el si dels discursos, les valoracions, les 
percepcions, les vivències i les experiències dels professionals del sector públic i privat, de la ciutada-
nia i de les seves associacions i entitats, dels representants institucionals i dels grups polítics munici-
pals. Prenent de forma simbòlica una campana, en què la part central i majoritària correspondria a les 
relacions i situacions de coexistència a la ciutat, la part esquerra es referiria als espais minoritaris de 
convivència i la part dreta, també minoritària, al·ludiria a la presència de situacions d’hostilitat. L’àrea 
marcada en color roig simbolitza el conjunt de persones que es situen a la part baixa de la coexistèn-
cia amb actituds que tot i no ser hostils s’hi aproximen molt. I a l’altra cara de la moneda, l’àrea mar-
cada en verd recull totes aquelles persones que tenen certa predisposició favorable cap a la interacció 
en convivència. Resta referir que aquestes quantificacions són totalment simbòliques i orientatives, 
estimades a partir de la percepció de les persones que han intervingut en el col·loqui7. 

7Fent un clic sobre el concepte de convivència, el de coexistència o el d’hostilitat, s’obtindrà informació més detallada i 

extensa sobre aquella situació concreta de sociabilitat a la ciutat i el seu potencial dinamisme en termes de millora de la 

coexistència, l’ampliació de la convivència, el deteriorament de la coexistència o l’increment de l’hostilitat.



Figura 6: Estats de sociabilitat

CONVIVÈNCIA COEXISTÈNCIA HOSTILITAT
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COEXISTÈNCIA

• Predomini d’ambients socials de respecte bàsic, d’acceptació (activa o resignada) de l’altre i de la 
situació que es deriva de la seva presència. Tot això en un context general que traspua certa sensació 
d’estar sobrepassat per l’elevada i intensa diversitat cultural del lloc i desconcertat per no saber 
com fer-ho per conviure. 

• En conseqüència, les relacions predominants són entre persones culturalment i socialment sem-
blants (endogàmia relacional) i d’escassa i/o dèbil, però sí pacífica, interacció intercultural i social.

• En aquest escenari habitual de coexistència pacífica es subscriuen, envers la persona culturalment 
diversa, actituds ambivalents d’acceptació així com també de rebuig.

• Entre les persones autòctones prevalen posicionaments d’assimilació que s’expressen tant en 
la seva vessant positiva (incorporar els trets culturals del nou lloc) com en la seva vessant negativa 
(“Com no facis com jo, no te toleraré.”). Són més presents (directament o indirectament) entre els dis-
cursos recollits manifestacions corresponents a aquesta segona accepció.

• Entre les persones d’origen estranger afloren actituds de resignació, descontentament, victimis-
me i rebuig enfront a la seva condició, és a dir, ser diferent socialment i culturalment. És particularment 
significatiu el desconcert amb què és viscuda aquesta condició pels i per les joves d’origen estranger.

• La diversitat lingüística del lloc aporta complexitat a la possibilitat d’establir relacions de confi-
ança culturalment diverses. I més encara quan les parts no gaudeixen del mateix nivell d’expressió i 
comprensió oral i/o escrita de la llengua vehicular del lloc.

• En la mateixa direcció —elements que reforcen la coexistència—, però en un altre sentit, s’identifica 
la idiosincràsia pròpia de la societat tortosina, és a dir, es valora que el caràcter tortosí (de perfil tan-
cat, fred i respectuós) dificulta l’establiment de relacions de confiança i, per tant, facilita la promoció 
d’aquesta coexistència pacífica, de respecte bàsic i acceptació activa o resignada.

• El compliment de les normes i les regles del joc que regulen el civisme i la convivència recullen pocs 
discursos, i sense distincions rellevants entre persones estrangeres i autòctones —sí en relació amb 
les persones de minories ètniques—, descrivint una realitat cívica de conflictivitat baixa regulada per 
vies pacífiques de diàleg i mediació. 
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• L’estat de sociabilitat de coexistència pacífica pot afegir aspectes que van cap a la convivència o 
manifestacions en la seva zona baixa que, tot i no ser d’hostilitat aparent, poden ser interpretades 
com a susceptibles de ser transformades en hostilitat.

• En aquest darrer sentit, esdevé significatiu, per tant, no menystenir les moltes actituds de persones 
autòctones i d’origen estranger que indiquen nivells d’indiferència o resignació, així com manifestaci-
ons predominants d’acceptació resignada i/o rebuig recollides entre les persones escoltades, ja que 
poden ser «caldo de cultiu» perquè, en situacions de conflicte social i/o presència de discursos 
xenòfobs, sigui més permeable la radicalització de postures, la qual cosa promou quotes puntuals 
de deteriorament de la coexistència i, per tant, d’ampliació de l’hostilitat.

• No obstant això, convé denotar que la situació social predominant de coexistència pacífica és una 
situació positiva. El model de la triple sociabilitat (convivència, coexistència i hostilitat) és un model 
molt exigent amb el concepte de convivència, que porta implícit en el plantejament elements d’inter-
pretació que ens orientin també en la presa de decisions en l’òrbita d’intervencions preventives.

Torna al gràfic
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CONVIVÈNCIA

• Amb tot, s’identifica també l’existència minoritària d’espais de convivència, d’interacció positiva 
entre persones culturalment diverses i de promoció d’elements que incideixen en la millora de la co-
hesió social a la ciutat.

• Presència entre una part de la població autòctona d’actituds i valors de tolerància activa envers 
la persona d’origen estranger i els seus trets culturals propis. Així també d’empatia en relació amb la 
situació social que li toca viure.

• Entre les persones d’origen estranger predomina un sentiment de pertinença a la comunitat. 
Aquest sentiment és més ambivalent i contrariat entre les persones joves d’origen estranger. L’exis-
tència d’aquest sentiment de pertinença és molt positiu des del punt de vista de la cohesió social i del 
foment dels espais i relacions de la convivència.

• Es valora positivament per a la convivència el fet que moltes persones d’origen estranger, particular-
ment els i les joves, utilitzin generalment el català.

• Poca presència de relacions o situacions d’hostilitat manifesta o discriminatòria. Són identifica-
des com a principals dificultats manifestes les molèsties pròpies de les relacions de veïnatge —com 
sorolls i brutícia—, la resolució de les quals es produeix de forma pacífica i mitjançant la mediació de 
terceres persones.

• En conseqüència, en un context de sociabilitat predominat per la coexistència pacífica, esdevé 
molt positiva l’existència d’aquests espais de convivència ciutadana intercultural que, tot i ser avui 
per avui encara minoritaris, esdevenen punt de partida necessari perquè a partir del seu reforç i con-
solidació es pugui treballar conjuntament en l’expansió de quotes majors i millors de convivència.

Torna al gràfic
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HOSTILITAT

• En aquest context de sociabilitat positiu determinant per a la presència majoritària de relacions de 
coexistència pacífica, s’identifiquen també situacions d’hostilitat que suposen aspectes negatius de 
conflictivitat latent i de risc per a la cohesió i la concòrdia social.

• Tot i que l’hostilitat manifesta és minoritària, són variades les manifestacions d’hostilitats larvades 
recollides envers la persona culturalment diversa: discursos, actituds i valoracions, recels i descon-
fiances, temors, evitacions, tractes desiguals, etc.

• Particularment, es denota com a molt significatiu el predomini de discursos que culpen la persona 
d’origen estranger dels impactes i les conseqüències de la crisi econòmica.

• Efectivament, en un context en què l’atur i la crisi econòmica determinen una situació de conflicte 
estructural, esdevé particularment preocupant, per l’hostilitat latent que significa, la competència pels 
recursos (feina i ajudes) entre les persones pobres i/o aturades autòctones i d’origen estranger.

• D’altra banda, aquesta hostilitat larvada, també es manifesta en realitats concretes de la vida local 
en comunitat com: a) la presència de persones d’origen estranger en espais públics, b) el desple-
gament d’un dispositiu policial per millorar la convivència i la percepció de seguretat; i de menor 
incidència, c) l’ús del mocador a l’escola i d) relació entre comerciants.

• En l’actual context de crisi econòmica, doncs, i posant especial atenció a l’actitud de rebuig d’una 
part important de la ciutadania autòctona a l’actitud predominant de resignació de part de les perso-
nes d’origen estranger, i especialment atenent als sentiments contrariats dels i les joves d’origen es-
tranger que no veuen reconeguda la seva pertinença a la comunitat per part de la societat d’acollida, 
aleshores es dibuixa un entramat punyent de conflictivitat latent, connectat amb la part baixa de la 
coexistència pacífica, entre les persones autòctones i les d’origen estranger. 

Torna al gràfic
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En parlar de convivència i cohesió social a Tortosa, la igualtat de drets i d’oportunitats forma 
part de l’imaginari col·lectiu de la comunitat?

Cal recordar que el model del Projecte d’intervenció comunitària intercultural parteix, com hem ex-
plicat en l’apartat precedent, d’un model dinàmic de triple sociabilitat (convivència, coexistència i 
hostilitat), aplicable a la realitat a partir de l’anàlisi de nou dimensions conceptuals i analítiques clau 
(relacional, actitudinal, normativa, axiològica/valors, participativa, comunicativa, conflictual, d’identitat 
i política/democràtica).

Respecte a aquests nou punts de vista conceptuals, s’ha de mencionar, en termes generals, el paper 
catalitzador que la dimensió relacional suposa en el model, atès que és bàsic identificar l’existència 
—o no— de relacions interculturals, així com també catalogar-ne les característiques. D’altra banda, 
també cal posar sobre la taula el paper definitori que per al model suposa la presa en consideració de 
la darrera de les dimensions, la política/democràtica, ja que posa l’accent en l’estat social i democràtic 
de dret com a «lloc» a partir del qual cal vincular el predomini de relacions de convivència autèntiques 
o de mera coexistència o d’hostilitat rebutjable.

En relació amb aquestes dues primeres premisses teòriques i els resultats observats, s’ha de revelar 
que molts pocs han estat els discursos enregistrats que reflexionin, analitzin, prenguin en conside-
ració, directament o tangencialment, qüestions que vinculin l’estat social de sociabilitat amb l’acom-
pliment dels drets recollits i reconeguts en l’articulat de la Constitució espanyola. És a dir, parlar de 
convivència, interculturalitat i cohesió social s’associa majoritàriament a l’establiment —o no— de 
relacions de confiança amb l’altre; amb actituds —més o menys conscients— d’acceptació/indiferèn-
cia/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 consideració l’en-
focament dels drets polítics i socials, reparant sobre com el seu acompliment o la seva vulneració pot 
determinar la possibilitat o la impossibilitat de relació entre persones lliures i en condició d’igualtat.

Així mateix, crida particularment l’atenció com parlar sobre convivència ha suposat, tant per a les per-
sones autòctones, com les de minories ètniques, com les d’origen estranger:
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• posar la mirada en la particularitat de l’altre, no en allò que puc fer jo per millorar les meves relacions, 
defugint inconscientment la coresponsabilitat necessària per assolir una millora de les relacions de 
convivència;

• centrar l’atenció en el fet de conviure amb l’altre culturalment divers, i no conviure en una comunitat 
diversa a raó d’edat, ideologia política, condició social, etc., i

• no associar la convivència als sorolls, les barreres arquitectòniques, les «caques» de gos, etc.

La figura següent pretén il·lustrar la interrelació entre les nou dimensions aflorada dels discursos ana-
litzats, així com fer visible de forma comparada fins a quin punt unes dimensions han estat més centre 
d’atenció, reflexió, consideració, opinió, experimentació, posicionament que d’altres. Efectivament, 
la figura següent denota la distribució de les nou dimensions prenent en consideració la importància 
relativa que les persones que han intervingut en el col·loqui hi han atorgat. Es pot observar com les 
caselles corresponents a les dimensions relacional, actitudinal, axiològica/valors i conflictual són de 
mida més gran responent a la gran quantitat de testimonis que les han dotat de contingut vivencial. 
Mentre que gaudeixen de menor mida les caselles corresponents a les dimensions normativa, d’iden-
titat, comunicativa, participativa i, finalment, la dimensió política/democràtica amb molt poques al·lu-
sions8. 

 

8Fent un clic sobre el nom de cada dimensió, s’obtindrà informació més detallada sobre els resultats relatius a la dimensió 

conceptual en particular, relacionant-la en la mesura que els resultats així ho permetin amb la cohesió social i els proces-

sos de convivència, coexistència i hostilitat.



RELACIONAL ACTITUDINAL

CONFLICTUAL

NORMATIVA D’IDENTITAT

COMUNICATIVA PARTICIPATIVA

POLÍTICA/DEMOCRÀTICA

AXIOLÒGICA/
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RELACIONAL

• Predomini de relacions amb persones semblants (endogàmia relacional), fet que determina la co-
existència relacional amb les persones culturalment diverses. Tendència molt majoritària i general a 
relacionar-nos amb els culturalment i socialment iguals i escassa relació intercultural.

• Identificacions menys abundants de relacions de convivència. Experimentació positiva d’interac-
cions interculturals: a) relacions de veïnatge en edificis, al carrer i al barri, i b) relacions entre nens i 
nenes, els i les joves als centres escolars.

• Baixa presència de relacions d’hostilitat. Es recullen pocs testimonis en primera persona que hagin 
mantingut relacions interculturals catalogades com a de «males relacions».

• El context social i econòmic condiciona amb qui ens relacionem i les característiques materials i 
simbòliques d’aquestes relacions. 

• La condició social particular de la persona determina la possibilitat d’interaccionar en uns o altres 
espais de la ciutat.

• S’identifiquen pautes personals rellevants i institucionals d’evitació entre persones culturalment 
diverses que coexisteixen a la ciutat. Es constata, així, el predomini de neurulacions interculturals 
d’acord amb la dicotomia «natrons/ells». Pautes d’evitació, d’altra banda, abonades per l’existència 
de barris i escoles poetitzades, o en procés de guetització, a raó d’origen, condició social i econò-
mica.

• Tot i l’existència d’espais d’interacció intercultural (sobretot identificats a les escoles i instituts), 
es constata la dificultat que aquestes relacions continuen més enllà de l’escola.

Torna al gràfic
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ACTITUDINAL

• Partint del fet que les relacions predominants no són entre persones culturalment diverses (per tant, 
predomini de les neurulacions) i que quan s’identifiquen relacions interculturals viscudes en primera 
persona són molt poques les denotades com a experiències negatives (general absència de tensió 
aparent), es pot concloure que hi ha el predomini d’una sociabilitat de coexistència pacífica, en què 
les relacions, i neurulacions, es produeixen en un context social i una actitud individual majoritaris 
de percepcions de desconfiança i actituds poc apàtiques en la realitat de l’altre.

• D’acord amb el punt anterior, es detecta com la presència de persones culturalment diverses suscita 
actituds ambivalents d’acceptació (predominants, no en exclusiva, entre els recursos tècnics, repre-
sentants institucionals i part dels grups polítics municipals) i de rebuig (majoritàries entre la ciutadania 
i determinats grups polítics locals).

• És significatiu assenyalar, per l’ambivalència potencial cap a posicionaments de convivència o hos-
tilitat, l’existència de determinats relats que impliquen postures d’indiferència o resignació envers 
la persona culturalment diferent.

• En un context social i econòmic en què l’atur determina una situació de conflicte estructural, esdevé 
particularment preocupant per l’hostilitat subjacent que significa identificar prou discursos que asse-
nyalen la culpabilitat de les persones d’origen estranger envers l’actual situació de crisi.

• Les actituds de les persones diverses envers la seva condició manifesten posicionaments de resig-
nació, així com també de rebuig, descontentament i victimisme. Actituds que s’han de tenir en consi-
deració pel seu poder potencial com a reactiu cap al deteriorament de la coexistència.

Torna al gràfic
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AXIOLÒGICA/VALORS

• S’identifica certa sensació predominant d’estar sobrepassats per l’elevada i intensa diversitat cul-
tural del lloc. Són significants en major mesura quotes predominants de respecte i tolerància passiva 
(indiferència i/o resignació) i en menor mesura, però no per això menys significatius, apareixen posicio-
naments de baixa tolerància (rebuig).

• S’intueix, consegüentment, a) cert grau de desconcert en relació amb la presència de persones i col-
lectius amb valors culturals propis i diferenciats, així com també b) certa sensació de no saber com fer 
per conviure les diferents expressions de la vida en els espais públics, escola, sales d’espera, comunitat 
de veïns, etc. que aquest fet suposa.

• Són majoritaris els posicionaments, explícits o implícits, que consideren que la persona d’origen es-
tranger cal que sigui igual que del lloc i, fins i tot, si escau, que abandoni la cultura pròpia. Actituds 
d’assimilació que s’expressen tant en la seva vessant positiva (incorporar els trets culturals del lloc, per 
exemple el català com a llengua vehicular) com negativa (“Com no facis això, sol això, no te toleraré.”).

• Es detecten discursos menys majoritaris, però que recullen posicions genèriques d’acceptació al fet 
que la persona d’origen estranger mantingui els usos i els costums que li són culturalment propis.

• D’una banda, es percep la no-existència d’un marc de valors comuns o compartits per tothom. 
D’una altra banda, s’identifica el respecte com a valor comú fonamental per establir relacions de convi-
vència ciutadana intercultural, intergeneracional, interclasse, etc. En conseqüència, el respecte esdevé 
un valor present i coincident en la gran majoria dels discursos analitzats, però no identificat com a valor 
comú i compartit per tothom.

• Es desprenen poques experiències en primera persona d’hostilitat manifesta o discriminatòria per 
raó dels trets culturals diferenciats o l’origen.

• Es valora com a significatiu el paper de l’educació a l’escola i a la família, com a significatius en la 
construcció del marc de valors compartit. Així com també s’identifica la particular realitat dels joves 
d’origen estranger, entenent el seu acomodament cultural i social com a clau per incrementar les quotes 
de convivència.

• Les dones magrebines i pakistaneses d’edat adulta han estat el col·lectiu «diana» en relació amb els 
seus trets culturals propis (vestimenta) i la seva dificultat d’aprenentatge de l’idioma català.

Torna al gràfic
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CONFLICTUAL

• En termes generals, s’identifica la crisi econòmica com a factor estructural marc de conflictivitat 
latent. I, particularment, es subratlla el factor conflictiu que suposa la competència pels recursos 
(feina i ajudes públiques) entre persones aturades i/o pobres autòctones i d’origen estranger. Amb 
posicionaments ambivalents enfront les persones d’origen estranger que es troben en situació d’atur 
i/o pobresa d’acceptació (predominants entre els discursos dels recursos tècnics, representants ins-
titucionals i una part dels grups polítics municipals) i de rebuig (majoritàries entre la ciutadania i part 
dels grups polítics municipals).

• Prenent en consideració la tendència predominant, implícita i/o explícita, a atribuir la culpa a les per-
sones d’origen estranger de les causes i efectes de l’actual situació de crisi, i posant especial atenció 
a les actituds de resignació i/o rebuig que les persones d’origen estranger a Tortosa tenen envers la 
seva condició, aleshores es posa de manifest una punyent base de conflictivitat latent entre perso-
nes autòctones i d’origen estranger.

• També es reconeixen realitats concretes de la vida a la comunitat que denoten l’expressió d’aques-
ta hostilitat larvada. Són majoritaris aquests tipus de discursos al voltant de tres àmbits temàtics: a) 
l’ús dels espais públics, b) la ubicació del centre de culte musulmà i c) el dispositiu policial per 
millorar la convivència i de la percepció de seguretat. I minoritaris, però no per això menys significa-
tius, en relació amb tensions: d) en l’àmbit de l’escola entre alumnes per l’ús del mocador i e) entre 
comerciants.

• En relació amb l’expressió de la conflictivitat latent, cal subratllar que es recullen prou relats que pel 
to i la càrrega de preocupació en què són emesos indiquen que la presència de persones d’origen 
estranger als espais públics es viu per part d’una part de la població autòctona com una dificultat. 
Altrament, les persones d’origen estranger detecten aquesta percepció envers la presència de la seva 
persona, alimentant-se alhora recels i distanciaments mutus (especialment significatius en joves d’ori-
gen estranger).

• En relació amb el diàleg cooperatiu i la mediació enfront del conflicte, s’han detectat discursos que 
suggereixen la seva significança envers la convivència, però pocs l’han explicitat.

Torna al gràfic
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NORMATIVA

• Poques han estat les intervencions respecte a les normes i les regles del joc que regulen el civis-
me i la convivència. Tal com es desprèn dels pocs discursos recollits, en una societat diversa esdevé 
especialment important la constatació sobre el civisme, ja que pot servir de base per a processos so-
cials 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 estrangeres pel no-compliment de les obligacions 
i el deteriorament de la convivència social.

• Es detecta cert grau d’insatisfacció general sobre el nivell de civisme imperant a la ciutat. D’altra 
banda, els recursos tècnics de la ciutat amb competències professionals vinculades directament o 
indirecta amb temes recollits en l’ordenança de civisme i temes relacionats amb els usos i costums 
dels blocs d’edificis i les comunitats de propietaris descriuen una realitat cívica de conflictivitat bai-
xa, en què 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 de l’experiència com en són, de determinants, 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.

Torna al gràfic
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D’IDENTITAT

• En relació amb la identitat i la pertinença ciutadana de les persones d’origen estranger o minories 
ètniques, més enllà de la identitat i pertinença cultural, s’ha de subratllar que han estat molt pocs els 
discursos enregistrats sobre això per part de persones de tota diversitat d’origen cultural.

• La identitat i la pertinença ciutadana implica sentir que es pertany a una comunitat i que la comu-
nitat et reconeix com a membre. Reconeixement mutu de condició de ciutadania que s’explica, o és 
explicat, a partir l’exercici dels drets i l’acompliment dels deures. Sobre això, els pocs discursos en-
registrats han versat sobre:

 o Els drets i els deures. Han denotat percepció de desequilibri entre els drets adquirits i els 
deures complerts per part de les persones d’origen estranger.

 o El reconeixement de la identitat ciutadana. Uns pocs testimonis autòctons, però no per això 
menys significatius, han explicitat o han donat a entendre quotes de no-reconeixement de la pertinen-
ça a la comunitat a persones d’origen estranger i minories ètniques. 

 o Sentiment de pertinença a la comunitat. Majoritàriament, les persones adultes d’origen es-
tranger han manifestat símptomes evidents de pertinença a la comunitat. Ara bé, aquests han estat 
més ambivalents i contrariats entre els i les joves d’origen estranger.

 o Idiosincràsia tortosina. Valoracions de persones de tota diversitat d’origen cultural coincidei-
xen a determinar com els trets definitoris del caràcter tortosí «com a tancat», dificulten l’establiment 
de relacions de confiança, el reconeixement de formar part de la comunitat, i el desplegament de 
sentiments de pertinença.

• S’ha posat de manifest la significant preocupació que suposa el fet de dubtar que els i les joves 
d’origen estranger es sentin part de la comunitat, així com també recelar sobre si la comunitat els 
reconeix com a membres de ple dret.

Torna al gràfic
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COMUNICATIVA

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

• S’aprecia que el coneixement de l’idioma entre les parts és clau per establir relacions, per generar 
confiança mútua i, per tant, per potenciar la convivència i la cohesió social.

• Es suggereix també 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. 

• Es posa tímidament sobre la taula la dificultat que suposa per a moltes persones el fet de viure en 
espais lingüístics diferenciats a casa i a l’escola, o al metge, o al comerç, o...

Torna al gràfic
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PARTICIPATIVA

• No s’ha identificat en els discursos enregistrats una rellevància especial de la dimensió participa-
tiva en termes de convivència ciutadana intercultural. De les poques intervencions sobre això, 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 ve-
ïns, 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.).

Torna al gràfic



391
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

POLÍTICA/DEMOCRÀTICA

• La dimensió democràtica de la convivència és una dimensió institucional i política (més enllà 
dels discursos i les pràctiques dels partits). Determina el «lloc» com a societat on es produeixen les 
interaccions personals. Es concreta en un estat social i democràtic de dret, a través d’un conjunt 
de llibertats públiques, drets civils, polítics i socials, on es duen a terme determinades polítiques pú-
bliques, que es tradueixen en possibilitats, per part dels ciutadans i les ciutadanes residents, d’inter-
venir 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, di-
rectament o tangencial, la situació relacional amb l’altre tenint en consideració l’enfocament dels drets 
polítics i socials, reparant sobre com el seu acompliment o la seva vulneració pot determinar la possi-
bilitat o impossibilitat de relació entre persones lliures i en condició d’igualtat.

• Moltes de les persones d’origen estranger que resideixen a la ciutat no gaudeixen del dret polític al 
vot. En els transcurs de tots els col·loquis han estat minses les mencions explícites a la no-participa-
ció política en les eleccions municipals de les persones estrangeres residents a la ciutat.

• Tot i no haver-hi al·lusió explícita als drets socials recollits en la Constitució espanyola, sí que una 
part dels discursos recullen valoracions al voltant de diversos àmbits temàtics que atenyen (directa-
ment o tangencial) a l’exercici o la vulneració del drets com: 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 coincideix a identificar el fenomen de la pobresa, i el subja-
cent 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 iguals oportunitats 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 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.
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• En el context de crisi econòmica actual s’han articulat uns pocs discursos sobre els anomenats 
drets de prestació social en dues direccions: a) s’ha analitzat la difícil situació i equilibri en l’acom-
pliment d’aquests drets fonamentals, i b) se n’ha qüestionat la universalitat.

Torna al gràfic
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Percepcions subjectives i dades objectives en relació amb els àmbits temàtics 
sectorials i principals franges d’edat

Arribats en aquest punt esdevé interessant explorar els nexes d’unió, els aspectes complementaris o 
contradictoris entre el que s’ha recollit en el procés de construcció del coneixement objectiu i el que 
s’ha posat de manifest a través del coneixement subjectiu.

Les gràfiques següents pretenen il·lustrar el pes específic que en el si dels discursos han tingut ex-
pressions relatives als àmbits sectorials constitutius de la Monografia objectiva com: treball, ocupa-
ció i atur; educació; salut; socioassistencial; esport, lleure, oci i cultura, i medi ambient. S’ha afegit a 
aquesta llista l’àmbit temàtic de l’habitatge i l’espai urbà per ser una referència prou recurrent en el si 
dels discursos analitzats. Com es pot constatar, l’habitatge, l’ocupació i l’educació han estat els tres 
àmbits temàtics que més al·lusions han despertat en el relats enregistrats. Destaca, del segon gran 
bloc de temes, el que està vinculat amb l’esport, el lleure l’oci i la cultura, i el segueixen, en menor 
referències, l’àmbit socioassistencial, el de la salut i, finalment, el medi ambient.

Gràfic39: Pes relatiu dels àmbits temàtics sectorials en el si dels discursos recollits

Font: Elaboració pròpia
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El gràfic de barres següent il·lustra el pes específic de cada àmbit temàtic en relació amb la tipologia 
de persones escoltades: ciutadania organitzada, ciutadania no organitzada, recursos tècnics privats, 
recursos tècnics públics, representants institucionals i grups polítics municipals. Destaca certa ten-
dència coincident entre els discursos de la ciutadania, els recursos tècnics i representants polítics a: 
a) majors referències en relació amb l’habitatge i l’espai urbà, seguides d’al·lusions en relació amb 
l’economia i l’educació. I b) destacats menys quantiosos en relació amb referències vinculades amb 
els temes socioassistencial, l’esport, el temps de lleure, l’oci i la cultura, la salut i el medi ambient. 
Se’n desmarquen els representants institucionals i grups polítics municipals en posar major accent 
d’importància en el que fa referència a l’esport, el temps de lleure, l’oci i la cultura.

Gràfic40: Pes relatiu dels àmbits temàtics sectorials en el si dels discursos recollits per protagonista

Font: Elaboració pròpia

Els gràfics de barres següents il·lustren en aquest cas la incidència en els discursos d’al·lusions rela-
tives a l’origen de les persones, així com a les franges d’edat. Destaquen com les persones d’origen 
estranger són les més presents, així com també les referències a la família, la infància i la joventut.
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Gràfic41: Pes relatiu de les persones segons les etapes vitals en el si dels discursos recollits per protagonista

Font: Elaboració pròpia

Gràfic42: Pes relatiu de les persones segons l’origen en el si dels discursos recollits per protagonista

Font: Elaboració pròpia
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Seguidament es contrastaran les dades recollides del coneixement objectiu i subjectiu en relació amb 
cadascun dels set àmbits temàtics destacats:

• Treball, ocupació i atur

• Habitatge i espai urbà

• Educació

• Socioassistencial

• Esport, temps de lleure, oci i cultura

• Salut

• Medi ambient
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TREBALL, OCUPACIÓ I ATUR

• Ocupació a Tortosa

L’ocupació a Tortosa per activitats en posa de manifest la centralitat com a ciutat comercial de refe-
rència a les Terres de l’Ebre. El comerç, tant a l’engròs com el minorista, és l’activitat econòmica que 
major nombre d’afiliats continua donant feina a una de cada quatre persones que treballa al municipi, 
sis punts per sobre de la mitjana catalana.

Gràfic 10: Evolució ocupació a Tortosa per sectors            Gràfic 12: Principals activitats, mitjana 2010 (% sobre el total d’afiliats)

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

D’altra banda, destaca també el pes de les activitats sanitàries que, amb percentatges d’afiliació al 
voltant del 17%, se situa gairebé nou punts per sobre de la mitjana catalana. Tot i que Tortosa exerceix 
en molts aspectes com a capital de les Terres de l’Ebre, destaca el baix pes relatiu de treballadors 
en activitats professionals i, sobretot, administratives, que suposen gairebé 5 punts percentuals per 
sota de la mitjana catalana. 
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• Atur a Tortosa 

La taxa d’atur es dispara per situar-se el 2010 al voltant del 14%, 8 punts percentuals superior al valor 
mitjà de la ciutat el 2008 i més de dos punts percentuals per sobre de la mitjana de les Terres de l’Ebre 
i Catalunya el 2010. Cal destacar, però, que la taxa d’atur del municipi, expressada en relació amb la 
població en edat de treballar, ha estat històricament superior a la mitjana de les Terres de l’Ebre i de 
Catalunya.

Segons dades del Departament d’Empresa i Ocupació referides al primer trimestre del 2012, es con-
sidera rellevant destacar les observacions següents:

1. En relació amb l’origen, una de cada tres persones aturades a març del 2012 són d’origen estran-
ger enfront de la situació demogràfica de la ciutat, on una de cada 4 persones són estrangeres.

2. Per sectors d’activitat, el 50% de l’atur en aquest trimestre prové del sector serveis; el 16%, de 
la indústria; el 14%, de la construcció; el 10%, de l’agricultura, i la resta no tenia ocupació anterior.

3. El 53% de les persones aturades de la ciutat té una formació d’educació secundària general, no 
professional.

Gràfic 14: Evolució taxa atur aparent a Tortosa

Font: Fitxa municipal Tortosa. Desembre 2011. Càtedra d’Economia Local i Regional, Universitat Rovira i Virgili

I La gent opina...
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En termes generals s’identifica la crisi econòmica com a factor estructural marc de conflictivitat 
latent. I particularment, es subratlla el factor conflictiu que suposa la competència pels recursos 
(treball i ajudes públiques) entre persones aturades i/o pobres autòctones i d’origen estranger. Amb 
posicionaments ambivalents front les persones d’origen estranger que es troben en situació d’atur i/o 
pobresa d’acceptació (predominants entre els discursos dels recursos tècnics, representants institu-
cionals i un part dels grups polítics municipals) i de rebuig (majoritàries entre la ciutadania i part dels 
grups polítics municipals).

Prenent en consideració la predominant tendència, implícita i/o explícita, a atribuir culpa a les perso-
nes d’origen estranger de les causes i efectes de l’actual situació de crisi. Posant especial atenció a 
les actituds de resignació i/o rebuig què les persones d’origen estranger a Tortosa tenen en vers la 
seva condició. Aleshores, es posa de manifest una punyet base de conflictivitat latent entre perso-
nes autòctones i d’origen estranger.  

 «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!»

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

 «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!»

 «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.»
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EDUCACIÓ

Canvis demogràfics i adaptacions educatives a la nova societat. Distribució de l’alumnat als centres 
de la ciutat per nacionalitat i nivell.

• El percentatge d’alumnat d’origen estranger matriculat als centres de Tortosa, disminueix a me-
sura que augmenta el nivell d’estudis.

Gràfic 16: Alumnes matriculats segons nacionalitat i nivell educatiu a la ciutat al curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

Gràfic 26: Percentatges d’alumnes matriculats segons país de procedència i nivell a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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• La distribució de l’alumnat d’origen estranger als centres no és equitativa.

Gràfic 17: percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total, a educació infantil i primària segons 
centre a Tortosa, curs 2011-2012

        

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya 

Gràfic 18: Alumnes matriculats educació infantil i primària segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

  

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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• Els centres de secundària no tenen una distribució per barris tan evident com en el cas del cen-
tres públics de primària. 

Gràfic 19: Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total, a ESO segons centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya 

Gràfic 20: Alumnes matriculats ESO segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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• El percentatge d’alumnat estranger matriculat a batxillerat disminueix molt respecte al de nacio-
nalitat espanyola

Gràfic 21: Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total, a Batxillerat segons centre a Tortosa, 
curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya 

Gràfic 22: Alumnes matriculats a Batxillerat segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya
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• Destaca el manteniment de l’escolarització postobligatòria de l’alumnat de nacionalitat marro-
quina als CFGM (Cicle Formatiu de Grau Mitjà), i la seva disminució espectacular tant al batxillerat 
com als CFGS (Cicle Formatiu de Grau Superior), tret característic també de l’alumnat pakistanès en 
aquests nivells.

Gràfic 23: Percentatge d’alumnes estrangers matriculats respecte el total, a cicles formatius de grau mitjà se-
gons centre a Tortosa, curs 2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya 

Gràfic 24: Alumnes matriculats a cicles formatius de grau Mitjà segons nacionalitat i centre a Tortosa, curs 

2011-2012

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya



406
Crèdits i agraïments
Pròleg institucional
Pròleg ciutadà
Introducció

Monografia objectiva
Característiques estructurals 
Territori
Població
Economia
Vida comunitària
Govern municipal

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

Comunitat i fases de la vida humana

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

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

Bibliografia

Índex de taules i gràfics

Gràfic 25: Percentatge d’alumnes matriculats respecte el total, a cicles formatius de grau superior segons na-
cionalitat i centre a Tortosa, curs 2011-2012

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Generalitat de Catalunya

• Es constata (amb dades del mes d’octubre de 2011) que no hi ha cap alumne d’ètnia gitana matri-
culat a 4t d’ESO a la ciutat de Tortosa, i que tampoc n’hi ha cap que faci algun cicle formatiu.

• A la ciutat de Tortosa existeixen també espais de formació i educació no formal les activitats de les 
quals es podrien agrupar de forma sintètica en diferents àmbits: sociocultural, esportiu, ludicoformatiu 
i socioassistencial. Una part d’aquestes ofertes formatives no formals s’ofereixen tant des de l’admi-
nistració local, com des de entitats de la ciutat. 

I La gent opina...
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La intensa arribada de població estrangera de principi del 2000, el model de creixement urbanístic, 
la tipologia d’habitatges i trames urbanes, i la distribució de la població entre els barris de la ciutat 
segons el poder adquisitiu determinen, a criteri dels recursos tècnics, la ciutadania i les seves associa-
cions i part dels grups polítics, la clara delimitació geogràfica que suposa que la majoria de la població 
resident als barris del centre històric siguin persones estrangeres pobres, segregades de la resta de 
barris de la ciutat, impactant tot plegat les escoles del barri.

En aquest context, s’identifiquen rellevants pautes personals i institucionals d’evitació entre per-
sones culturalment diverses que coexisteixen a la ciutat. Relatant, així, el predomini de no relacions 
interculturals en base a la dicotomia “natros/ells”. Pautes d’evitació, d’altra banda, abonades  per la 
existència de barris i escoles guetitzades, o en procés de guetització, a raó d’origen, condició social 
i econòmica.

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

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

tortosins hem de fer una reflexió.»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dic que no es pugui fer, però la cultura dominant que incloïa a les altres ara no és la dominant.»
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 «[...] A P5 es dóna un canvi, a P3 i P4 tots són iguals, parlen en català, se relacionen, vénen als cumples. A partir 

de P5 són ells i els altres, no te puc dir estrangers perquè són tortosins. Tinc una filla i al cumple sempre venia una moreta, 

i un any no la va convidar, i jo li vaig preguntar per què. Ella me va dir és que és mora. I jo li vaig dir que sempre havia estat 

mora. I ella que no que ara ja era mora!»

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

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

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

 «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!»

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

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

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

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

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

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

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

guetitzats, escoles guetitzades!»
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SOCIOASSISTENCIAL

Per poder desenvolupar els serveis bàsics d’atenció social, la ciutat disposa d’un seguit de recursos 
així com d’entitats socials que presten els seus propis serveis en coordinació amb l’Administració 
local. El sistema de serveis socials l’integren un conjunt de recursos, d’equipaments, de projectes, de 
programes i de prestacions la titularitat de les quals pot ser pública o privada. 

• Administració local

Tothom té dret als serveis socials en condicions d’igualtat, equitat i justícia redistributiva; no obstant 
això, l’accés es pot condicionar al fet que els usuaris compleixin determinats requisits. La porta d’ac-
cés als serveis bàsics d’atenció social la gestiona l’Equip Bàsic d’Atenció Social (EBAS) que, amb la 
seva atenció, valora situacions de necessitat social i gestiona per a cada persona l’accés al servei 
bàsic d’atenció social o l’orienta cap als serveis especialitzats, d’acord amb les seves necessitats. Els 
àmbits d’acció es poden classificar en .

 o Suport a les necessitats bàsiques (suport o atenció d’un professional de referència, ajuts 
d’urgència)

 o Suport a l’autonomia personal (servei d’atenció domiciliària, teleassistència, banc d’ajudes 
tècniques, transport adaptat)

 o Família i infància (centre obert, punt de trobada)

 o Atenció a les dones  (SIAD, servei telefònic d’atenció i protecció, Servei d’Atenció i Acollida 
d’urgència per a dones en situació de violència i per als seus fills i les seves filles)

 o Inclusió social (servei d’acolliment residencial d’urgència, servei residencial temporal per a 
persones en situació d’exclusió social, menjador social, ajuts d’urgència social)

 o Altres temes són el taller d’ocupació i els informes d’arrelament social.

• Entitats privades

Dins d’aquí, cal destacar les entitats d’iniciativa social, les quals treballen amb una finalitat solidària 
per millorar el benestar social de la població:
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 o Cáritas. Després de la primera acollida, en què s’atenen les persones i se’n detecten les ne-
cessitats, es deriven als recursos pertinents de la ciutat o s’incorporen als projectes propis de l’entitat. 
Durant el 2011, es van atendre 746 unitats familiars, que representen aproximadament 2.500 persones 
(de les quals 1.200 eren menors) amb risc d’exclusió social, moltes de les quals era el primer cop que 
sol·licitaven ajuda a l’entitat afectades per la crisi. Les línies de treball de Cáritas se centren en dues 
tipologies (a) els projectes de treball continu amb les persones i (b) serveis assistencials, alguns dels 
quals gestionats en exclusiva per la entitat.

 o Creu Roja. A la ciutat, Creu Roja Tortosa és l’entitat que ha especialitzat més la seva feina en 
el col·lectiu de persones estrangeres. També té línies de treball amb gent gran i amb dones víctimes 
de violència, dins de la seva àrea social. La seva tasca es realitza en coordinació amb els serveis, tant 
públics com privats, existents a la ciutat. La Gent gran és l’altre col·lectiu amb el qual més treballa 
Creu Roja Tortosa. Aquest treball que es desenvolupa dins de l’àrea social de l’organització es realitza 
amb una treballadora social contractada i dotze voluntaris, alguns dels quals han estat també usuaris 
dels serveis que s’ofereixen.

 o Grup Esplai Blanquerna. Entitat social sense ànim de lucre que concentra la seva àrea d’ac-
tuació en la infància i la família, els joves i els adults, i bàsicament aquells que tenen més dificultats. 
Actualment, els serveis que gestiona són: la Unitat Dependent Cruïlla (mòdul dependent de la presó 
de Tarragona) amb 16 places–Cruïlla, pisos assistits, 1 pis d’urgència per a dones maltractades, el 
punt Òmnia de Tortosa, activitats de lleure en general (colònies, casals...) i suport a diferents progra-
mes locals de caire social. Disposa de 4 centres amb 7 professionals, 25 voluntaris i moltes persones 
col·laboradores. L’entitat també realitza de manera puntual altres programes relacionats tots ells amb 
l’educació, el lleure o la promoció social de persones amb dificultats socials i risc d’exclusió: suport 
a l’execució de mesures penals alternatives, dinamització sociolaboral, programa de dinamització de 
delegats…

I La gent opina...
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Una part no majoritària dels discursos coincideixen en identificar el fenomen de la pobresa, i el subja-
cent increment potencial del risc d’exclusió social, com al caldo de cultiu a partir del qual trontollar les 
desitjables relacions de convivència en base al desequilibri en el garant de determinats drets i iguals 
oportunitats socials. Uns discursos a partir dels quals es traspua el dret a què la pobresa i les desi-
gualtats socials siguin combatudes. 

En el context de crisi econòmica actual s’han articulat uns pocs discursos sobre els anomenats drets 
de prestació social en dues direccions: (a) s’ha analitzant la difícil situació i equilibri en l’acompliment 
d’aquests drets fonamentals, i (b) s’ha qüestionat la universalitat dels mateixos.

 «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?!»

 «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.»
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 «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.»
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TEMPS DE LLEURE, ESPORTS I CULTURA

• La pràctica de l’activitat física a Tortosa es realitza en 5 marcs prou ben definits:

 o Municipal, mitjançant TORTOSASPORT.

 o Federat, a través dels clubs i les entitats esportives.

 o Privat, mitjançant gimnasos, escoles de dansa, centres de ioga, etc.

 o Escolar, a través del Pla català d’esport a l’escola.

 o Informal, mitjançant pràctiques no organitzades oficialment.

• Una de les funcions de TORTOSASPORT és la gestió de les instal·lacions esportives municipals. En 
aquest moment, Tortosa compta amb les següents: 

 o L’estadi municipal, construït el 1942, inclou una piscina coberta, dos camps de futbol, una 
pista d’atletisme, un velòdrom i el pavelló de Ferreries.

 o El pavelló de Remolins, construït el 2006, és d’usos múltiples i s’utilitza per fer activitat es-
portiva sempre que no hi hagi fires.

 o El pavelló poliesportiu del Temple, construït el 2009.

 o A les cinc pedanies, hi ha pistes poliesportives, camp de futbol i piscina descoberta excepte 
a Vinallop.

 o Àrea ciclista i galeria de tir de Vinallop.

 o Així mateix, hi ha equipaments esportius associats a diferents barris de la ciutat (Remolins, 
Sant Llàtzer, Santa Clara, Ferreries, etc.) amb funcions esportives, socials i polivalents.

Aquestes instal·lacions són utilitzades per entitats i clubs esportius i per centres educatius a través 
de l’organització i gestió de TORTOSASPORT.
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Gràfic 29: Ús instal·lacions esportives municipals, 2011

Font: TORTOSASPORT 

Gràfic 30: Serveis esportius anuals per instal·lacions en cap de setmana, 2011

Font: TORTOSASPORT
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• Hi ha, però, altres instal·lacions públiques, com el camp de Remolins, el propi espai públic (places 
i carrers) o en la utilització irregular d’instal·lacions d’ús convencional, on podem trobar una gran 
quantitat d’activitat física informal, més o menys organitzada però d’autogestió pel que fa a l’espai 
utilitzat. Aquesta pràctica esportiva no sempre es desenvolupa d’una manera desorganitzada sinó 
que pot generar, fins i tot, les seves pròpies lligues de competició. La característica principal i comuna 
d’aquesta pràctica és la gratuïtat, que possibilita l’accés a qualsevol persona independentment del 
seu nivell econòmic i que sol ser practicada pels sectors de la població amb pocs recursos econòmics 
i en molts casos per minories ètniques o persones d’origen estranger. Així, podem trobar espais on es 
practica l’equabolei pel col·lectiu sud-americà, el criquet pel pakistanès, el futbol sala per l’amazic, el 
futbol per l’amazic i el sud-saharià. Un factor comú en aquests casos és que la pràctica esportiva és 
exclusivament masculina. 

• El teixit associatiu esportiu (constituït pels clubs i les entitats esportives) és ampli i variat, la qual 
cosa ens permet afirmar, de forma general, que la vertebració de la societat tortosina en l’àmbit de 
l’esport és molt bona. 

• En relació a la cultura, es recullen les infraestructures i els serveis presents a la ciutat des d’on es 
dinamitza la cultura al territori. Aquests poden ser públics o privats. Els equipaments públics de la 
ciutat dependents de l’Ajuntament són:

 o El Teatre Auditori Felip Pedrell

 o El Museu de Tortosa

 o La Biblioteca Municipal

I la gent opina...
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Dels discursos analitzats afloren tota una sèrie de reflexions, observacions i consideracions que situen 
la família com a epicentre de la millora de la convivència i 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. 

 «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.»

 «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?»

 «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, 

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!»
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 «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!»

 «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!»

 «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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SALUT

• Estat de salut de la població de Tortosa. 

No s’han trobat dades específiques, sinó que en la majoria dels estudis realitzats ens presenten l’estat 
de salut de la població a Catalunya que ens mostren els índexs de mortalitat, el consum de tabac o 
alcohol, el nivell de salubritat de l’ambient on es viu, l’índex d’obesitat... Només s’han trobat per terri-
toris les dades següents:

 o El 2011, a Catalunya, el 19,1% de la població de 15 anys i més és sedentària (17,2% dels 
homes i 21% de les dones); a les Terres de l’Ebre, el 2006, les xifres es troben en el 19,3% dels homes 
i el 27,5% de les dones.

 o L’índex de mortalitat estandarditzada a les Terres de l’Ebre, en el cas de les dones, és sense 
diferència significativa respecte a la mitjana catalana en el període 2005-2010 i igual en els homes a 
excepció del 2005 i 2007, que és inferior a la mitjana. Quan aquesta dada la centrem a la comarca del 
Baix Ebre, en ambdós casos, homes i dones, és sense diferència significativa respecte a la mitjana 
catalana.

• Organització del sistema de salut a Tortosa

De tots els recursos sanitaris amb què compten les Terres de l’Ebre, hi ha 2 centres d’atenció primà-
ria propis de la ciutat de Tortosa. Tota la resta de recursos —independentment de la ubicació—, la 
població els comparteix amb la totalitat o una part del territori, depenent dels casos. Així doncs, en el 
cas que un recurs tingui una unitat a les Terres de l’Ebre, Tortosa l’utilitza com qualsevol altre municipi 
i, en el cas que n’hi hagi més d’un, estan distribuïts territorialment per tal d’apropar-los al màxim a 
tota la població. Per exemple, trobem un ASSIR per a totes les Terres de l’Ebre, però trobem quatre 
hospitals d’aguts, dels quals un és a Tortosa i atén les persones de la ciutat i altres municipis propers.

Segons el registre de persones assegurades al CatSalut, el 2012, a Tortosa, n’hi ha 24.867 a l’Àrea 
Bàsica de Salut Tortosa Est i 24.867 a l’Àrea Bàsica de Salut Tortosa Oest. Aquestes àrees bàsiques 
de salut comprenen el municipi de Tortosa i alguns municipis veïns.
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• Descripció d’alguns programes, plans i estudis d’interès.

 o Programa Salut als Barris. Diagnòstic salut al nucli antic de Tortosa, 2009

  En relació amb la desigualtat social, alguns trets dels barris del nucli antic i la seva 
població, com ara els baixos ingressos econòmics, la població immigrant en situació irregular i la 
pobresa entre la població d’ètnia gitana, la precarietat laboral i el mal estat de l’habitatge. Entorn 
degradat, famílies en risc d’exclusió social, delinqüència al carrer, problemes de convivència entre els 
diferents col·lectius que conformen els barris. En relació amb el col·lectiu nouvingut, destaquen que 
apareixen dificultats en el procés d’acomodament com el xoc cultural que té la persona —la barre-
ra idiomàtica, el desconeixement de la cultura, els hàbits i els drets i els deures—, agreujat per la 
manca d’integració social i la formació de guetos. 

 o Pla transversal de promoció de la salut en infants i joves (Pla salut, escola i comunitat-Pla 
SEC) a Tortosa.

 o ESTUDI: “L’ús dels serveis sanitaris per part de les dones marroquines residents a la ciutat de 
Tortosa”,  Lluís Granero Giner, Servei Català de la Salut a la Regió Sanitària de les Terres de l’Ebre.

  En general, no es pot concloure que les dones marroquines (i tampoc les romaneses) 
utilitzen els serveis sanitaris més que les dones de nacionalitat espanyola; de fet empren menys la 
medicina general a excepció del tram de 15 a 49 anys d’edat.

  Sí que utilitzen més els serveis relacionats amb l’embaràs i la maternitat, perquè es 
tracta majoritàriament de persones joves i en edat fèrtil.

  S’assenyalen algunes preguntes d’interès per a l’aprofundiment: quin impacte tenen 
variables com ara l’origen rural o urbà, el temps de residència, els estudis, la freqüència d’ús, etc.; fins 
a quin punt són rellevants els factors etnoculturals o si són predominants els hàbits del país d’origen 
o el seu entramat administratiu; se sosté la hipòtesi de “l’immigrant sa” com a explicació de la menor 
utilització dels serveis respecte a la població autòctona.

I La gent opina...
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Pocs han estat els discursos enregistrats vinculant la salut, la convivència i la cohesió social. Tot i això, 
són de destacar les següents aportacions:

 «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!»

 «Com a professional 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 estigmatit-

zats, 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.»

 «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 
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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...»
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MEDI AMBIENT

• Actualment, Tortosa és un dels 30 municipis de les Terres de l’Ebre adherits a la Carta Alborg, ja que 
n’ha redactat i aprovat l’Agenda 21. I des del 2004, el municipi de Tortosa està integrat al Pla director 
de sostenibilitat comarcal. La redacció de l’Agenda 21 de Tortosa s’inscriu en la fase de diagnosi es-
tratègica del Pla d’acció local per a la sostenibilitat (PALS) de Tortosa. Partint de la descripció i l’anàlisi 
de la situació actual del municipi, es realitza una diagnosi de la situació actual i de les tendències ob-
servades en el seu conjunt, posant èmfasi a l’enfocament territorial i ambiental que es considera clau 
a l’hora d’interpretar el desenvolupament de Tortosa amb criteris de sostenibilitat.

• La gestió dels residus a Tortosa avui presenta resultats molt eficients a causa del model implantat 
de recollida selectiva (illes de contenidors completes amb les cinc fraccions: paper, envasos, vidre, 
orgànica i rebuig) i, molt especialment, a les campanyes de comunicació i sensibilització associades. 
Des del 2006, la gestió dels residus municipals de les fraccions de selectiva a la ciutat de Tortosa 
s’articula mitjançant el Consorci per a la Gestió dels Residus Municipals de la Comarca del Baix Ebre.

• La depuració de les aigües residuals és una competència que el Consell Comarcal del Baix Ebre té 
atribuïda, per delegació municipal, des del 1997. El programa de sanejament de les aigües residuals 
municipals és el referent de planificació del sanejament de Catalunya. En l’àmbit de Tortosa, el seu 
desenvolupament està totalment completat amb el funcionament del sistema de sanejament local.

• Al municipi de Tortosa, existeix una Agrupació de Defensa Forestal que, coordinadament amb l’Ad-
ministració autonòmica, executa obres de millora i construcció de camins i pistes forestals, construc-
ció de punts de reserva d’aigua i tallafocs.

• El municipi de Tortosa es troba sota el paraigua de l’Agència Local de l’Energia del Baix Ebre, amb 
la funció principal de fomentar l’estalvi i l’eficiència energètica, així com promocionar l’ús d’energies 
renovables i de tecnologies de cogeneració.

I La gent opina...
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Poques han estat les aportacions que posin en connexió aspectes de la convivència i àmbits temàtics 
tals com el medi ambient. Ara bé, tot i que minoritaris, sí s’han subratllat com a importants de cara a 
la convivència aspectes com el civisme en l’ús dels contenidors, la brutícia pel carrer...

 «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 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 

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...!»
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