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PRÒLEG INSTITUCIONAL  

En una societat en què la presència i l’arrelament de milions de persones d’origen  estranger ha in-
crementat la ja intensa diversificació del nostre país, cal promoure processos de desenvolupament, 
relació i integració que impliquin tots els protagonistes - administració, recursos tècnics i ciutadania 
-  en la construcció d’una societat cohesionada.

Com a culminació d’una llarga trajectòria de treball en relació amb el fenomen migratori i la diversitat 
cultural, l’Obra Social ”la Caixa” desenvolupa -en col·laboració amb les Administracions locals i amb 
les entitats socials de referència al territori- el Projecte d’Intervenció Comunitària Intercultural amb 
l’objectiu de generar un model d’intervenció social promovent la gestió participativa de la diversitat 
cultural i implicant als principals agents socials en l’articulació d’estratègies de participació social i 
convivència intercultural.

El treball que es presenta a continuació és el resultat d’una investigació participativa i de treball social 
basat fundamentalment en l’escolta activa portada a terme per persones de Tortosa. 

Una comunitat necessita conèixer-se a si mateixa per poder avançar en un procés de canvi i de mi-
llora. Per tot això, en el procés comunitari, l’estudi i el coneixement de la realitat actual, dels seus 
problemes i de les seves potencialitats, és una necessitat. El present treball pretén donar resposta a 
aquesta necessitat de coneixement, compartint-lo amb la ciutadania, amb les persones que viuen,  
treballen o governen en el territori. Vol ser el primer pas cap a l’elaboració de diagnòstics -generals i 
sectorials- que ajuden a donar resposta a les necessitats prioritàries.

Desitgem que la present investigació ajudi a aconseguir generar entre tots els agents socials implicats, 
un model d’intervenció social en contextos multiculturals de referència, en la gestió de la diversitat i en 
el foment de la convivència ciutadana  intercultural.
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PRÒLEG CIUTADÀ

Ara fa tres anys justament (març de 2010) que a Tortosa es va iniciar un procés de treball conjunt im-
pulsat per la necessitat i la voluntat de millorar la convivència i la cohesió social a la ciutat. Érem una 
quarantena de persones provinents de recursos tècnics públics i privats, de la ciutadania i associaci-
ons que vam donar una primera empenta a la creació de la Xarxa per la Convivència, una xarxa mixta 
que fos impulsora d’un procés comunitari intercultural obert i participat per tothom. Volíem, d’aquesta 
manera, promoure el coneixement i el reconeixement mutu entre persones que vivim, estudiem, treba-
llem, governem a la ciutat; facilitar espais de formació, anàlisi i reflexió conjunta, i generar propostes 
i dinamitzar accions creatives, viables i compartides per afrontar els reptes i els riscos identificats de 
fragmentació, desigualtat i conflicte social.

Pel camí, la iniciativa ha anat creixent i transformant-se amb les aportacions grans i petites de moltes 
persones a Tortosa, la qual cosa ha confirmat el nostre convenciment que una convivència saludable i 
una cohesió social ferma només es poden construir quan tots i totes hi posem el nostre gra de sorra, 
quan ens sentim coresponsables i posem en comú idees diverses, somnis i energies per un món millor, 
començant per casa nostra, pel nostre barri, la nostra escola, els nostres serveis i recursos, les nostres 
associacions, comerços i institucions. 

Per a ACISI i la Xarxa per la Convivència, com a impulsores del procés comunitari intercultural a la 
ciutat, aquesta publicació que teniu a les mans és tot un exemple d’aquest treball compartit. Cons-
truïda amb cura i generositat, és un recull i posada en escena de les múltiples veus i experiències que 
hem anat escoltant i coneixent mitjançant un munt de converses i llargues hores d’estudi, tot teixint 
un seguit de relacions formals i informals que conformen l’esperit de la nostra ciutat, la seva riquesa 
humana i la diversitat de trajectòries vitals de les persones que hi convivim. Ha estat una oportunitat 
única i un privilegi sumar tantes aportacions que, ben embolcallades, oferim com a regal per a tota la 
comunitat tortosina.
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Confiem que aquest procés i aquesta publicació, que n’és un dels fruits, serveixin perquè cada cop 
es sumi més gent en aquest esforç compartit per aconseguir que la nostra identitat col·lectiva de 
persones que vivim i estimem Tortosa esdevingui el motor de construcció d’una ciutat més inclusiva, 
cohesionada i activa, on tothom pugui trobar el seu espai i sentir-se partícip dels nous camins que 
junts anirem trobant en el futur. Com diu el poeta, al carrer colze amb colze, som molt més que dos.
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INTRODUCCIÓ

El document que teniu a les mans és fruit de la feina i les aportacions de tot un conjunt de persones 
compromeses amb la ciutat que hem anat sumant accions i reflexions relacionades amb l’estat de la 
convivència a Tortosa. És, per tant, un esforç producte d’un procés comunitari compartit i, com a tal, 
pertany a la comunitat tortosina.

Parlar de convivència i cohesió social implica que ens preguntem com estem vivint a la nostra comuni-
tat, com volem viure-hi i quina relació ens agradaria tenir entre les persones que la componem (joves, 
gent gran, dones, persones d’origen estranger, etc.). Hi estem implicades totes les persones de la 
comunitat. Cadascun de nosaltres, des del nostre punt de vista, des de la nostra experiència, des de 
la nostra activitat professional, des de la nostra entitat, des del nostre lloc, tenim coneixement d’una 
part de la realitat que afecta Tortosa. Cada un de nosaltres té la seva responsabilitat i posa el seu gra 
de sorra diàriament perquè la vida en comú sigui com la volem. El repte, doncs, no és menor! Com 
treballar per millorar la convivència i la cohesió social a Tortosa, tenint en compte totes les mirades, 
construint conjuntament una visió global, transversal i complexa de la realitat?

En aquest sentit, la ciutat de Tortosa empren el 2010 el Projecte d’intervenció comunitària intercultural 
com a projecte de ciutat encaminat a construir un model integral que prevegi la convivència i la co-
hesió social com un procés de múltiples dimensions que requereix, per a l’èxit i la sostenibilitat en el 
temps, la participació de tota la comunitat.

És en el marc d’aquest procés comunitari que s’impulsa un treball conjunt per posar en comú i com-
partir tot el coneixement parcel·lat i sectorialitzat, existent actualment, relacionat amb el tema que ens 
ocupa. Aquesta és, doncs, la finalitat última d’aquest document, anomenat Monografia comunitària: 
dotar la comunitat d’un instrument fonamental que ens permeti tenir un coneixement compartit, bàsic 
i global, sobre com vivim i com volem viure a Tortosa. Coneixement compartit a partir del qual puguem 
diagnosticar les principals dificultats i oportunitats, i prioritzar conjuntament accions concretes de mi-
llora. Aquesta Monografia comunitària, doncs, vol ser la «foto d’avui», compartida i assumida per tota 
la comunitat amb sentit de futur, i de la qual ningú es pugui apropiar per interessos excloents.
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Estructura de la Monografia comunitària

Aquesta foto actual requereix de dues parts importants: un primer resultat objectiu del coneixement 
existent sobre el tema a la ciutat —més aviat quantitatiu. I, també, una segona part amb la incorpo-
ració d’un coneixement subjectiu —de caire més qualitatiu— que reculli les opinions, les percepcions 
i les valoracions sobre l’estat de la convivència a Tortosa des del punt de vista de recursos tècnics, 
ciutadania i representants polítics.

Així, la primera part objectiva vol ser un document que tracti d’abordar, en la mesura del que ens ha 
estat possible, allò que hi ha escrit a la ciutat relacionat amb la convivència, basant-nos principalment 
en documents de treball, memòries, estudis... i que coneixem entre totes les persones implicades. La 
finalitat no ha estat aprofundir en aspectes sobre característiques de la ciutat que no han estat objec-
te d’estudi, sinó recollir el que existeix i ordenar-ho per tal que estigui a l’abast de tothom i pugui ser 
consultat amb facilitat. Aquest treball de recopilació i construcció conjunta de la informació objectiva 
s’ha realitzat amb la col·laboració dels recursos tècnics, tant de l’Administració com de les entitats de 
la ciutat, implicats en l’espai tècnic de relació creat recentment per treballar conjuntament a la ciutat.

Dins d’aquesta primera part objectiva, la informació està dividida en tres blocs. La primera està de-
dicada a aspectes més estructurals de la ciutat (història, urbanisme, demografia, economia, vida co-
munitària...), la segona fa referència a diferents àmbits sectorials (treball, educació, salut, socioassis-
tencial, lleure i medi ambient) i la tercera presenta una visió més específica per franges vitals (infància, 
joventut, adults, gent gran), vinculant-ne una part a un projecte de ciutat anomenat Programa munici-
pal d’acció socioeducativa adreçat a infants i joves entre 6 i 16 anys i les seves famílies.

Per poder saber quina era la percepció i la visió que es té sobre la convivència a la ciutat, calia sor-
tir al carrer i preguntar sobre aquests aspectes a diferents perfils de persones que viuen, governen, 
treballen, estudien... a Tortosa. Ha estat a través d’escoltar els recursos tècnics, els representants de 
l’Administració i polítics, així com veïns i veïnes organitzats o no, que hem estat capaços de construir 
la part subjectiva d’aquesta Monografia i que té per finalitat reflectir les opinions subjectives i les per-
cepcions sobre aquest tema a la ciutat.
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Aquesta segona part està organitzada en deu capítols. El primer descriu metodològicament com i amb quin 
instrument s’ha realitzat l’anàlisi, així com també presenta les característiques sociodemogràfiques de les 
persones a les quals s’ha escoltat. Els resultats de l’anàlisi subjectiva, pròpiament dita, es recullen en els suc-
cessius nou capítols (és a dir, del segon al desè).

El document conclou amb l’esforç de fusionar la part objectiva i la subjectiva en un capítol final de conclusi-
ons.

Amb aquest document de base, Tortosa compta actualment amb els elements necessaris, tant objectius com 
subjectius, sobre l’estat de la convivència a la ciutat per abordar una anàlisi de la informació i una diagnosi 
consensuada sobre les dificultats, les mancances i les oportunitats que tenim. Així també es podran identifi-
car les claus d’intervenció comunitària intercultural per al futur en un full de ruta o programació comunitària 
consensuada i impulsada conjuntament entre tots els protagonistes (Administració, recursos tècnics i ciu-
tadania) per tal de millorar aquest aspecte de la vida comunitària a la ciutat. Aquest gran repte, l’elaboració 
i la construcció conjunta d’una programació comunitària per millorar la convivència a Tortosa és el que ens 
comprometem a impulsar a partir d’aquesta publicació.

Tant pel que fa a la part objectiva com a la subjectiva d’aquesta Monografia comunitària, som conscients que 
hi ha molta informació que no hem tingut a l’abast i que no està inclosa en aquest document. Malgrat el nostre 
esforç de convidar tothom a participar-hi i no excloure’n ningú, ens fem càrrec que no hem pogut arribar a 
tothom i que possiblement determinats recursos o persones disposin d’informació valuosa i opinions relle-
vants i les trobin a faltar dins d’aquesta Monografia. Amb aquesta finalitat, volem subratllar que la concepció 
d’aquest treball no és la d’un document estanc i finalista, sinó que l’essència i el sentit original rau a ser viu, 
d’acomodament flexible a noves incorporacions, actualitzacions, matisacions... Dit l’anterior, aprofitem l’oca-
sió per convidar tothom a sumar-se a aquest procés que continua, per tal d’anar enriquint i ampliant el treball 
conjunt.

Volem, per últim, destacar que, més enllà de la descripció de la realitat sobre la convivència a Tortosa, la cons-
trucció compartida d’aquesta Monografia comunitària ha permès, també i sobretot, explorar nous camins de 
treball conjunt, crear relacions de confiança i diàlegs improbables entre persones, entitats i institucions que 
abans no existien, la qual cosa ha fet realitat el nostre convenciment més profund que en totes les nostres 
accions i reflexions hem de fer un esforç voluntari de transformació de la nostra cultura professional i de la 
nostra vida en comunitat per tal d’ajustar-la a les necessitats i possibilitats actuals, de manera incloent i em-
poderadora per a tots i totes, per tal de contribuir a millorar la convivència i la cohesió social a la nostra ciutat.
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